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Ordlista
För att underlätta för läsaren presenteras en ordlista över de mest förekommande begreppen i
den följande uppsatsen.
Omni-channel

Är vidareutvecklingen av multichannel och cross-channel. Gällande
omni-channel har det fokuserats mot en mer individanpassad
strategi anpassad för konsumentens upplevelse genom alla
tillgängliga shoppingkanaler. (Stone & Woodcock, 2014)

Sömlös shoppingupplevelse
Samma upplevelse i olika kanaler, såsom e-handel, fysiska butiker,
kataloger eller appar. Det ska kommuniceras samma sak i samtliga
kanaler för att vinna kundens förtroende. (Zweigbergk, 2012)
Real Time Retail
Fysiska butiker kan automatiskt identifiera sina kunder i samma
ögonblick som de kliver in i butiken. Exempelvis via mobilen
tillsammans med så kallad Near Field Communication (NFC), det
vill säga trådlös kommunikation lokalt i butiken. En sådan teknik
som kan tänkas användas är ibeacon-tekniken. (Boston Retail
Partners, 2015)
iBeacons
Interagerar och kommunicerar med andra enheter genom Bluetoothteknik. Det innebär att iBeacons kan kommunicera med enheter
(t.ex. mobiler och surfplattor) som är utrustade med en app och har
Bluetooth påkopplat. (S. Ranger, 2014)
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Abstract
English title: Real Time Retail – the digital way to customer loyalty
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Language: Swedish
Digitization is a process that exists in all sectors and industries, particularly in the retail sector.
It is reflected in e-commerce and the shift to a more omnichannel-influenced sales process
which retailers increasingly reaches consumers through multiple contact surfaces; the web shop,
via the smart mobile phone, the apps, digital storefronts and in the physical store.
The aim of the thesis was to examine how companies, using technical solutions, can create
customer loyalty. The author wishes to examine the way today's consumers relate to the use of
technological and digital solutions in store, what the advantages and disadvantages consumers
experience with technological development and the establishment of the commerce and how
the company's relationship with customers is affected by integrating technical and innovative
solutions in the sales process. The method used is both quantitative and qualitative data
collection method. The quantitative survey was carried out by 100 respondents who were asked
to answer 10 questions in the survey based on the research questions. The qualitative survey
methodology consisted of semi-structured interviews, with mainly women aged 25-30 who had
previously responded to the questionnaire, in order to get more in-depth answers and arguments
of the respondents. The empirical data were analyzed with the theory in mind and based on the
model that describes the communication between companies and consumers.
The conclusion to be drawn from the empirical data and analysis is that customer loyalty can
be created by technological solutions, but the solutions must show respect for consumers'
privacy and be on their own terms. For the consumer, iBeacons can create value by being a
complement to the shop staff, and by digital be able to guide the customer through the purchase
from the moment it steps into the store. That the retail stores offers customers, in real-time,
personalized alerts and information about the products in the store means that time can be saved,
but also economic values when all offers are digital and can be used on the customer's terms.
Key words: Real-time Retail, Omnichannel, Personalization, Communication, Customer value,
Customer Loyalty
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Sammanfattning
Svensk titel: Real Time Retail – Den digitala vägen till konsumenternas lojalitet
Författare: Louise Andersson
Handledare: Lars G Strömberg
Utgivningsår: 2016
Språk: Svenska
Digitaliseringen är en process som finns i alla sektorer och branscher, inte minst inom
detaljhandeln. Den återspeglas i e-handeln och i övergången till en mer omnichannel-influerad
säljprocess där detaljhandlare i allt högre grad når konsumenter genom flera olika kontaktytor;
i webbshopen, via den smarta mobiltelefonen, genom appar, digitala skyltfönster och i den
fysiska butiken. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur företag, med hjälp av tekniska
lösningar, kan skapa kundlojalitet. Författaren har valt att fördjupa sig i hur dagens konsumenter
förhåller sig till användning av tekniska och digitala lösningar i butik, vilka för- och nackdelar
konsumenterna upplever med den tekniska utvecklingen och etableringen i branschen samt hur
företagets relation till kund påverkas genom att integrera tekniska och innovativa lösningar i
säljprocessen. Den metod som används är både en kvantitativ och kvalitativ insamlingsmetod.
Den kvantitativa undersökningen genomfördes genom att 100 respondenter fick svara på 10
enkätfrågor med grund i tidigare nämnda forskningsfrågor. Den kvalitativa
undersökningsmetoden bestod av semi-strukturerade intervjuer med främst kvinnor i åldern 2530 som tidigare hade besvarat enkäten för att få mer djupgående svar och resonemang av
respondenterna. Empirin har analyserats med teorin i åtanke och utifrån modellen som beskriver
kommunikationen mellan företag och konsument.
Slutsatsen som kan dras utifrån empirin och analysen är att kundlojalitet kan skapas genom
tekniska lösningar, men att de tekniska lösningarna måste ta hänsyn till konsumenternas
integritet och ske på deras villkor. För konsumenten kan iBeacons skapa värde genom att vara
ett komplement till butikspersonalen och digitalt vägleda kunden genom köpet från det
ögonblicket den kliver in i butiken. Att modebutiken erbjuder kunden, i realtid, anpassade
notiser och information om produkterna i butiken innebär att tid kan sparas, men också
ekonomiska värden då alla erbjudanden finns digitalt och kan användas på kundens villkor.
Nyckelord: Omni-channel, Real Time Retail, iBeacons, Fysisk modebutik, Personalisering och
Kommunikationsprocessen, Kundvärde, Kundlojalitet.
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1. Inledning
Här beskrivs bakgrunden till problemområdet som kommer undersökas. Därefter följer en
presentation av uppsatsens syfte och problemformuleringen samt de avgränsningar som gjorts.

1.1 Introduktion
Vid eventet Smarter Commerce Day 2016 i Göteborg presenterades ett nytt ord för
deltagarna; Nomofobi – rädslan av att inte vara i närheten av sin smartphone. Publiken
skrattade igenkännande, liksom föreläsaren som med ett leende på läpparna fortsatte med att
säga att det nog låg något i det för han hade alltid sin mobiltelefon i bröstfickan, närmast
hjärtat.
Digitaliseringen är en process som finns i alla sektorer och branscher, inte minst inom
detaljhandeln. Den återspeglas i e-handeln och i övergången till en mer omnichannel-influerad
säljprocess där detaljhandlare i allt högre grad når konsumenter genom flera olika kontaktytor;
i webbshopen, via den smarta mobiltelefonen, genom appar, digitala skyltfönster och i den
fysiska butiken. Framförallt har smartphonen blivit en självklar del av alla människors vardag
och en stor del av konsumenternas köpprocess sker genom den. Detaljisterna interagerar
vanligtvis med konsumenterna, utöver mötet i den fysiska butiken, genom utskick av
kampanjblad, e-post eller via mobila applikationer. På senare år har den utskickade
informationen börjat variera mellan olika kundgrupper baserat på exempelvis tidigare köp som
genomförts. Den digitala utvecklingen har möjliggjort för detaljisterna att samla in data
gällande konsumenternas beteende och köpvanor; information som företagen sedan kan
använda för att kunna rikta rätt erbjudanden till rätt kunder vid rätt tidpunkt och därmed minska
kostnaderna för exempelvis felriktade marknadskampanjer.
Det finns olika strategier företagen kan tillämpa för att erbjuda en mer personlig och
skräddarsydd serviceupplevelse för kunden. Det senaste inom branschen är så kallad Real Time
Retail. Vilket innebär att företagen interagerar i realtid med kunderna via trådlösa sändare som
placeras i butiksmiljön och skickar, via dem, ut personliga erbjudanden till besökarna. De
trådlösa sändarna kallas för iBeacons och lokaliserar kunderna via GPS eller Wi-Fi i samma
ögonblick som kunden kliver in i butiken. Erbjudandena som skickas ut är baserade på tidigare
integreringar som kunden haft med företaget, exempelvis aktiviteter på hemsida eller tidigare
genomförda köp. Allt för att nå en mer personaliserad shoppingupplevelse för kunden.

1.2 Problematisering
Enligt undersökningen E-barometern utförd av Postnord (2016) ökade den internetbaserade
handeln med 19 % under år 2015 i Sverige men samtidigt så motsvarar den enbart 6 % av den
totala detaljhandeln. Levy, Weitz och Grewal (2014) menar att fördelarna med E-handeln är
många. Kunden kan handla på egna villkor och erbjuds generösa öppettider samt nästintill
obegränsad tillgänglighet till produkter. Emellertid, menar författarna, att den fysiska butiken
fortfarande har högt värderade egenskaper; konsumenterna vill kunna se och känna på
produkten samt kunna få personlig service från butikspersonal innan en betalningstransaktion
genomförs. Detaljhandeln utvecklas dock snabbt mot en allt mer omni-channel baserad
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shoppingupplevelse och det leder till att gränserna mellan offline och online suddas ut.
Brynjolfsson, Hu & Rahman (2013) menar att omni-channel låter detaljister kommunicera och
interagera med konsumenter, genom att använda sig av de kanaler där konsumenterna befinner
sig.
I teorin så kan det verka som en självklarhet att använda digitala lösningar i handeln. Den ökade
digitaliseringen leder till att kunderna erbjuds en mer personlig shoppingupplevelse men det
innebär också att företagen samlar in allt mer information om sina konsumenter. För även om
kunderna vill ha en allt mer personaliserad shoppingupplevelse, så är det viktigt hur deras
integritet behandlas. A. Shen & A. Dwayne Ball (2009) belyser i sin artikel ”Is personalization
of service always a good thing?” värdet av att företagen uppfattas rätt av sina konsumenter när
de skickar ut erbjudanden till kunden. Konsumenten får inte uppleva det för påstridigt eller att
företaget försöker samla för mycket information om dem. Samtidigt menar författarna att en
rätt riktad personalisering kan leda till ökat värde för konsumenten. Det i sin tur kan leda till
bättre relation mellan företaget och kunden samt ökad kundlojalitet. Det hela kan sammanfattas
som ett problemområde där respekt för kunden ges i korrekt kundservice med hjälp av
teknologiska lösningar. Problemets kärna är hur dessa lösningar bäst skall utformas för att möta
kundens behov och önskningar.

1.3 Syfte
Syftet är att undersöka hur modeföretag, genom teknologiska lösningar, kan skapa
kundlojalitet.

1.4 Forskningsfrågor




Hur förhåller sig dagens konsumenter till användning av tekniska lösningar i butik?
Vilka för- och nackdelar upplever konsumenten med den tekniska utvecklingen och
etableringen i branschen?
Hur påverkas företagets relation till kunden genom att integrera tekniska och innovativa
lösningar i säljprocessen?

1.5 Avgränsningar
Avgränsning har skett på två nivåer; intervjuerna har skett med personer i en urban storstad.
Där kan det förväntas att möjligheterna att utnyttja tekniska lösningar är större då utbudet av
modebutiker är fler än vad som är fallet på mindre orter. Den andra nivån av avgränsningar har
skett i den kvantitativa undersökningen. I det här fallet är avgränsningen spontan och
slumpmässigt relaterad till vem som svarat, oavsett geografisk tillhörighet.
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2. Metod och material
Här redogörs för den metod och material som har använts för att besvara frågeställningarna
och syftet med studien.

2.1 Tillvägagångsätt
För att kunna undersöka hur företagen, genom teknologiska lösningar, kan skapa kundlojalitet
påbörjades studien med en litteratursökning. För att öka författarens förståelse för ämnet och
begreppen som ligger till grund för genomförandet av studien samlades teori in i form av
vetenskapliga artiklar och böcker i gällande ämne. De vetenskapliga artiklarna har tagits fram
från Högskolans bibliotekssökmotor Summon under Peer-review publikationer. Artiklarna
berörde de presenterade nyckelorden för uppsatsen. Då begreppet Real-Time Retail är ett
relativt nytt begrepp med således mindre tidigare forskning har författaren även läst in sig på
andra publikationer på internet. Detta har gjorts med stor försiktighet då, som Bryman 2015
belyser, det är svårt att kontrollera vem som publicerat vad och i vilket syfte.
Studien grundar empirin på en kombination av kvantitativ och kvalitativ metod. Dessa metoder
representeras i den här ordningen av en enkätundersökning och semi-strukturerade intervjuer.
Därefter tolkades resultatet från det insamlade materialet från kvantitativa och kvalitativa
undersökningarna och samanställdes för att i analysen kunna sätta den informationen i relation
till den valda teorin. Ordningen motiveras av att, som första steg, få en överblick av hur dagens
konsumenter förhåller sig till tekniska lösningar i handeln. Utifrån den erfarenheten kan
konsumtionsmönster identifieras, ovh vilka kan belysas och nyanseras i kvalitativ metod genom
intervjuer. Harboe (2013) belyser att för att få trovärdig undersökning är det en fördel att
kombinera kvantitativa och kvalitativa metoder. Detta för att skapa en översikt och kunna
utforska problemområdet med en större mängd information genom en kvantitativ
undersökningsmetod och vid ett senare stadie sedan genomföra en kvalitativ undersökning som
då syftar till att ge struktur till den ostrukturerade kvantitativa undersökningen.

2.2 Kvantitativ undersökning
2.2.1 Enkätundersökning
För att kunna samla in stora mängder data är en kvantitativundersökningsmetod att föredra. I
denna studie har en enkätundersökning genomförts. Ofta är dessa undersökningar bara
deskriptiva, i form av tabeller och siffror och behöver därför kompletteras med en kvalitativ
undersökningsmetod (Harboe, 2013).
2.2.2 Urval respondenter
För att få in så många svar som möjligt användes ett så kallat slumpmässigt bekvämlighetsurval.
Vilket innebär att personer som är tillgängliga och vill svara på, enkäten gör det. Nackdelen
med den typen av urval är att det är omöjligt att generalisera då det inte går att fastställa vilka
som deltagit i undersökningen. Då målet var att söka ett mönster med utgångspunkt från de som
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svarat, med det rimliga antagande att nästintill alla i befolkningen konsumenerar kläder, då
ansågs ett slumpmässigt bekvämlighetsurval acceptabelt.
2.2.3 Genomförande av enkätundersökning

Undersökningen genomfördes via sociala medier och nådde efter två dagar 100 personer, som
var det tilltänkta antalet respondenter. På frågorna om ålder och kön blev det ett bortfall av två
stycken som valde att inte svara. Enkätfrågorna som presenterades under rubriken Resultat
ansågs vara mest relevanta med utgångspunkt i de tidigare introducerade forskningsfrågorna.

2.3 Kvalitativ undersökning
2.3.1 Intervjuer

Det genomfördes åtta intervjuer. De har, som tidigare nämnt utförts genom en semi-strukturerad
form. Den här tillåter respondenten att utveckla sina idéer och lyfta fram sina synpunkter kring
de teman och ämnen som presenterats (Denscombe, 2000). För att få till en bra kvalitativ
intervju utformas ofta en frågeguide, den kan vara mer eller mindre i form av en lista på olika
teman och tillhörande frågor, och skall fungera som ett stöd för intervjuaren under intervjuns
gång (Harboe, 2011; Tufte, 2003). Den, utifrån forskningsfrågorna, konstruerade frågeguiden
fick följande teman; Dagens konsumenters användning av tekniska och digitala lösningar i
butik, Real-Time Retail och iBeacons – hur kan de skapa värde för konsumenten & Om
modeföretagens insamling av personuppgifter.
2.3.2 Urval respondenter

Respondenterna som deltog i enkätundersökningen var i åldern mellan 25 – 35 år, med 70 %
kvinnliga respondenter och 30 % manliga respondenter. Utifrån det valdes 10 respondenter och
urvalet motiveras av att respondenterna är i samma ålder och med ungefärlig könsneutral
fördelning. Författaren valde att göra ett bekvämlighetsurval av respondenter och tillfråga
personer som är tillgängliga genom personlig kontakt (Bryman, 2011).
Avsikten från början var att genomföra intervjuer med 10 respondenter, 7 kvinnor och 3 män
men efter sex genomförda intervjuer uppfattade författaren en homogenitet bland
respondenternas svar i intervjuerna. Bryman & Bell (2015) och Olsson & Sörensen (2011)
belyser begreppet teoretisk mättnad som innebär att inga nya svarsmönster bildas samt inga nya
egenskaper hos respondentgruppen kan observeras. För att bli förvissad om påståendets
relevans gjordes två intervjuer till som visade på ett likande tankemönster vilket bekräftar tesen
att det inte fanns behov av fler respondenter och intervjuer. Alltså genomfördes 8 kvalitativa
semi-strukturerade intervjuer och det är dem som presenteras i resultatet.
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2.3.3 Genomförande av intervjuer
Intervjuerna genomfördes på lugna och relativt tysta platser efter överenskommelse med
respondenten. Under intervjuerna spelade uppsatsens författare en aktiv roll, medverkade i
diskussioner och ställde relevanta följdfrågor för att få så fullständiga svar som möjligt. Under
intervjuerna användes en smartphone för inspelning och dokumentation. Ljudinspelning
används under intervjuerna eftersom det ger en fullständig dokumentation när det gäller det
som sägs under intervjun (Denscombe, 2000)
Vid intervjun visades även en film (se bilaga med intervjuguide för länk) som beskrev hur
iBeacons skulle kunna fungera i handeln. Detta för att respondenten skulle få en uppfattning
om det tekniska instrumentet och hur det skulle tänkas interagera med dennes besök i fysiska
butiker.
Efter genomförda intervjuer valde författaren att göra en selektiv transkribering, det som ansågs
relevant för studien och inom gränsen för undersökningsområdet transkriberades. Vid i stort
sett alla intervjutillfällena genomfördes den selektiva transkriberingen inom ett dygn efter
genomförande för att inte riskera att glömma några viktiga tankar eller repliker från
respondenterna. Det insamlade materialet, original inspelningarna, finns på ljudfil i författarens
ägo.
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3. Tidigare forskning
Här presenteras den tidigare genomförda och publicerade forskningen inom området för Real
Time Retail och nyckelorden för uppsatsen
Real-Time Retail är ett relativt nytt begrepp, som nämndes först 2014 som något som skulle
förändra handelsbranschen (C. Jones, 2014), men ingen direkt omfattande forskning har
presenterats inom området. Det finns en studie gjort av Boston Retail Partners från 2015 ”Realtime Retail – The New Retail Imperative” och där menar författarna att Real-Time Retail
innebär en förändring och utveckling av dagens handel. Det går dock att dra paralleller till
begreppet Real- Time Marketing vilket innefattar marknadsföring i realtid via konsumenternas
mobila enheter. Inom det finns det desto mer forskning. Shankar & Hollinger (2007) menar att
marknadsföring via konsumenters mobiltelefoner gör det möjligt att nå kunden nästinintill
närsomhelst då den alltid bär med sig sin mobiltelefon. Blum & McClellan (2006) belyser dock
att det är en central aspekt, när företag väljer att kommunicera med sina kunder via deras
mobiltelefoner, att budskapet är relevant för just den personen.
Handeln idag ser inte ut som den gjorde för bara några år sedan och att strategier gällande hur
företag bäst kommunicerar med sina kunder har utvecklats baserad på tidigare forskning. I
denna studie är de främsta begreppen omni-channel, tekniska lösningar i butik samt kundvärde
och kundlojalitet. Stone & Woodcock (2014) redogör i artikeln”Interactive, direct and digital
marketing: A future that depends on better use of business intelligence för hur viktigt det är för
handeln att ta vara på den tekniska intelligensen som finns och utveckla den för att nå kunderna
på deras villkor. Den berör även ämnet självbetjäntning och hur kunderna behöver bli
motiverade till att använda sådan tekniska lösningar.
I artikeln "Competing in the Age of Omnichannel Retailing" (2013) är syftet att undersöka hur
teknologin förändrar dagens detaljhandel. Författarna Brynjolfsson, Hu och Rahman belyser
följande saker; genom att använda sig av innovativa lösningar i butik så suddas gränserna
mellan offline och online handel ut och man kan erbjuda kunderna en sömlös,
shoppingupplevelse. Vidare presenterar även Bell, Gallino och Moreno (2014) i artikeln "How
to Win in an Omnichannel World" hur detaljhandeln effektivt kan anpassa sig till en mer
omnichannel-inriktad handel. De gör en studie som handlar om kundernas omnichannelbeteende och belyser hur viktigt det är med samspel mellan offline och online. Den belyser även
vikten av information som är lättillgänglig för konsumenten.
Rigby (2011) redogör för i sin artikel ”The Future of Shopping” hur viktigt det är för företag
att kunna erbjuda tekniska lösningar för att inte förlora sina kunder till konkurrenter med bättre
utvecklade digitala lösningar. Vad gällande teknik i butiksmiljön publicerades artikeln
“Fashion Shopping in Multichannel Retail: The Role of Technology in Enhancing the Customer
Experience” där författaren Marta Bálzques syfte är att ge en ökad förståelse för en
multichannel shoppingupplevelse där fokus är på IT och vilken betydelse den har för att
integrera med konsumenten i så många kanaler som möjligt. Artikeln presenterar även en
modell som bygger på konsumenternas motiv till shoppingvärde, att det antingen är funktionellt
eller känslomässigt styrt.
Wojciech Piotrowicz & Richard Cuthbertson (2014) redovisar i artikeln”Introduction to the
Special Issue Information Technology in Retail: Toward Omnichannel Retailing” hur
detaljhandeln påverkas av tekniska lösningar och diskuterar hur en ökad personalisering av
handeln kan möta konsumenternas krav på integritet och privatliv. Även forskarna Shen &
Dwayne Ball undersöker och belyser i sin artikel "Is personalization of services always a good
thing? (2009) hur och om personalisering alltid är något att sträva efter ett erbjuda som företag.
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Författarnas slutsats är att om kunden uppfattar företagets service som aktuell och på deras
villkor är personalisering fördelaktigt ur ett kundvärdeperspektiv.
Det finns således tidigare forskning inom området för omni-channel, tekniska lösningar i butik
samt kundvärde och kundlojalitet, men eftersom tidigare forskning inte berör begreppet RealTime Retail fann författaren det intressant att genomföra en studie inom området.

7

Real-Time Retail – Den digitala vägen till konsumenternas lojalitet

4. Teoretisk referensram
Här presenteras tre teorier och en teoretisk modell, vilka är relevanta för studien och kommer
användas i analysen av det empiriska materialet.

4.1
Omnichannel
shoppingupplevelse

–

att

erbjuda

kunden

en

sömlös

Detaljhandeln utvecklas mot en handel med utgångspunkt i omnichannel, där gränserna mellan
online och offline suddas ut. Det har blivit allt viktigare för modeföretagen att vara tillgängliga
för sina kunder, oavsett var och när kunden vill interagera med modeföretaget (Brynjolfsson et
al., 2013). Detaljhandeln var tidigare baserad på en envägs-interageraring med sina kunder och
kallades då för single-channel retail. Utvecklingen från en single-channel baserad handel till
dagens omni-channel handel kan beskrivas som en följd av den ökade digitaliseringen och
teknologiska utvecklingen i samhället och inom handelsbranschen. Wojciech Piotrowicz &
Richard Cuthbertson (2014) framhåller att det är den mobila utvecklingen som framförallt har
drivit på utvecklingen för att erbjuda kunderna en mer sömlös shoppingupplevelse genom omnichannel. I figur 1 illustrerar Wilson Personal & Company (2015) en modell över hur
detaljhandeln har utvecklats från single-channel till dagens omni-channel.

Figur 1 From single channel to omni-channel (Wilson Perumal & Company 2015)

Omnichannel gör det möjligt för företagen att interagera med konsumenterna genom en mängd
olika kanaler (Rigby 2011). Från den fysiska butiken till hemsida och även direkt via notiser
och erbjudanden i konsumenternas mobiltelefoner. Ur en konkurrensaspekt öppnar även omnichannel upp för konsumenterna att enklare kunna söka information om produkter och därmed
även jämföra mellan butikerna. År 2013 hade mer än 50 % av konsumenterna en mobiltelefon
och mer än 70 % har använt den för att söka och jämföra produkter (Brynjolfsson et al., 2013).
Det är viktigt att detaljisterna och modeföretagen att ständigt utveckla sina kanaler för att ha en
konkurrensfördel gentemot resten av marknaden. Konsumenterna vill ha en dynamisk
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kommunikation och en mer personlig shoppingupplevelse där erbjudanden är anpassade efter
deras önskemål och preferenser (Stone & Woodcock, 2014). Teknologin har inte bara nått
konsumenterna via mobilen utan i den fysiska butiksmiljön finns det utvecklade verktyg för
smarta enheter och en mer upplevelsebaserad shopping. Kunden kan själv söka information om
produkter och det erbjuds exempelvis virtuella speglar i provrummen för att öka
shoppingupplevelsen (Piotrowics & Cuthbertson, 2015). Butikerna måste även bli mer
avancerade och skickliga på att använda självbetjäningsteknik menar Stone och Woodcock
(2014) för att ha en konkurrensfördel gentemot resten av marknaden.
Den tekniska och mobila utvecklingen har även gjort det möjligt för modeföretagen att samla
information om sina kunders köpbeteende och utifrån den insamlade data kunna erbjuda en mer
skräddarsydd shoppingupplevelse (Rigby, 2011). En negativ aspekt av detta, som belyses av A.
Shen & D. Ball (2014), är att personalisering kan av konsumenterna uppfattas som ett verktyg
för övervakande från modeföretagens håll samt det kan upplevas som osäkert hur deras
integritet och personuppgifter hanteras. Vidare menar författarna att det är avgörande, ur en
värdeaspekt, att modeföretagen uppfattas rätt av sina konsumenter när de skickar ut
erbjudanden till kunden för att inte gå miste om deras förtroende och lojalitet.
Konsumenterna kommer att allt mer använda sig av tekniska lösningar i butik och det förväntas
stimulera köpprocessen (Brynjolfsson et al., 2013; Rigby 2011). Samtidigt menar Piotrowics &
Cuthbertson (2015) att det är viktigt även personalen lär sig att använda dessa tekniska inslag
och lösningar, då det skulle vara ett bra komplement till deras arbete i modebutiken. Dagens
konsumenter har alla olika förväntningar och önskningar med deras shopping. Rigby (2011)
menar att kunderna kommer värdera olika fördelar med besök och shopping i butik, men vad
alla kommer vilja ha är en idealisk integrering av både den digitala och fysiska upplevelsen.

4.2
Real-Time Retail -att kommunicera i realtid med sina
konsumenter
För själva begreppet Real-Time Retail finns det ingen vedertagen definition då det är ett relativt
nytt begrepp inom branschen. Dock går det att se likheter och dra paralleller till begreppet RealTime Marketing. Vilket betyder att företag, i real tid, marknadsför produkter för
konsumenterna. Begreppet nämns så tidigt som år 1995 av R. McKennas i Harward Business
Review där författaren i beskriver hur teknologi kan hjälpa kunderna i butiksmiljön genom att
erbjuda information om produkter och erbjudanden. På senare år har mobil marknadsföring
snabbt kommit att bli ett använt verktyg i butiksmiljön, då smartphonen är något om kunderna
alltid bär med sig (Shankar & Hollinger, 2007). För att vara så effektivt som möjligt bör
marknadsföring via en mobil enhet vara på kundens villkor och även baseras på att kunden gett
tillåtelse till företaget att kontakta dem (Barwise & Strong, 2002). Det är även viktigt att
företagen använder sig av relevanta budskap, alltså rätt meddelande till rätt kund och forskare
menar att det primärt skall användas som en påminnelse för kunden om företagets erbjudanden
(Blum & McClellan, 2006).
Enligt rapporten ”Real-time Retail – The New Retail Imperative” så är en viktig del i påverka
kundernas köpbeslut, och influera dem till köp, att identifiera kunderna när de besöker en fysisk
butik i realtid. Forskarna kallar det för Real Time Retail och definieras genom att företagen kan
erbjuda kunderna en relevant shoppingupplevelse oavsett hur, när eller var kunden väljer att
interagera med företaget. Detta genom att samla in och analysera information om kunden men
också om företagets produkter dess lagersaldo för att kunna erbjuda kunden en så personlig
shoppingupplevelse som möjligt (Boston Retail Partners, 2015).
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iBeacons är ett av det tekniska verktygen för Real Time Retail. Instrumentet har utvecklats av
Apple och är en dosa som placeras i den fysiska butiken som interagerar med konsumenten
genom Bluetooth Low Energy. Via den kan sedan företaget skicka ut erbjudanden eller
information till sina kunder i samma ögonblick som de besöker butiken via lokalisering via
GPS (se figur 2) I dagsläget upp till konsumenten om den vill vara tillgänglig genom att ladda
ner företagets app. iBeacons ger alltså den fysiska butiken möjlighet att kommunicera med
kunden i realtid (Apple, 2014)

Figur 2 Hur iBeacons kan interagera med kunden i och omkring butiksmiljön
(http://blog.mercdev.com/ibeacons-could-change-the-sales-cycle/)

4.3 Teoretisk modell: Kommunikationsprocessen
All kommunikation bygger på en grundmodell där en sändare vill kommunicera ett budskap till
mottagaren (Shanon & Weave, 1949). Den enkla modellen har senare utvecklats till en mer
omfattande och redogörande modell; kommunikationsprocessen (se figur 3).

Figur 3 Kommunikationsprocessen
(Gezeliuss & Wildenstam, 2011)

Modellen redogör för de steg och moment som berörs när ett företag väljer att kommunicera
med sina intressenter (Gezelius & Wildenstam, 2011). För det räcker inte bara med att skicka
iväg ett budskap utan vanligtvis vill även företaget ha respons från mottagaren för att på så sätt
kunna ta del av dennes attityd, värderingar, behov och känslor.
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Sändare
Som sändare är det viktigt att vara aktsam med hur denne kommunicerar och
därför noga överväga hur budskapet formuleras; vilka effekter det skall ge hos
mottagaren, exempelvis att det utlöser en köpsignal. Följaktligen måste det även
övervägas med vilka medier (tv, radio, tidning, online eller mobilenhet)
mottagaren skall nås. Det är viktigt att sändaren, företaget, har information om sin
mottagare – hur och var är målgruppen som mest mottaglig för att kommunicera
med företaget.
Mottagare
Mottagaren måste vilja vara kontaktbar för företaget på ett eller annat sätt, och
även om denne är det så finns en hel del brus eller störningar som budskapet måste
tränga igenom för att nå fram. Det måste finnas behov och intresse hos mottagaren
samt så måste budskapet vara utformat på så sätt att det sker en reaktion.
Störningar
Allt som kommuniceras utsätt för störningar på ett eller annat sätt. Det kan handla
om externa störningar såsom tekniska fel i överföringen eller interna störningar
då det istället berör psykologiska faktorer hos mottagaren. Det kan handla om
attityder, föreställningar, vanor eller känslomässiga reaktioner som är mer eller
mindre omöjliga att påverka som sändare.
Återkoppling
Efter mottagarens reaktion samt budskapets eventuella effekt så sker
förhoppningsvis en återkoppling till sändaren. Den återkopplingen sker antingen
via muntlig eller skriftlig respons från mottagaren eller om erbjudandet
(budskapet) gillas av konsumenten (mottagaren) och varan eller tjänsten köps i
den omfattningen som butiken(sändaren) hade tänkt från början.
När en butik väljer att kommunicera med sin kund finns det olika medier och kanaler att välja
mellan. Just val av mediekanal, eller distributionskanal som det även kallas, är ett viktigt
strategiskt val för företagen. De skapar en konkurrensfördel när de används på rätt sätt, men
blir en konkurrensnackdel när de används felaktigt (Kotler, 2003). Förr var det för
modeföretagen vanligt att skicka ut kataloger som sedan blev digitalt och skickades via e-mail
till deras medlemmar i kundklubben. I dagsläget väljer även flera modeföretag att skicka
erbjudanden och rabatter via sms till kunden. Marknadsföring via mobil är något som kan skapa
relation mellan företaget och konsumenten då det gör det möjligt för företaget att kommunicera
med deras konsumenter utan att behöva anpassa sig efter tid och plats och utan ständigt kan
vara tillgängliga. Haghirian & Madlberger (2005) menar att en svårighet med att kommunicera
med kunden via dennes mobil är att marknadsföraren måste välja sitt budskap och meddelande
med omsorg, för bara det faktum att kunden mottagit ett meddelande behöver inte innebära att
det kommer läsas och därefter kommas ihåg automatiskt. Det gäller för företagen att sända
meddelande som är relevant för kunden, annars så upplevs det som en störning, eller
irritationsmoment, och då finns risken kunden förknippar företaget som något negativt och
väljer att inte besöka deras butiker (Gezelius & Wildenstam, 2011).
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4.4 Kundlojalitet som uttryck i kundvärden

I dagens hårt konkurransstyrda handel är det viktigt för företagen att ha lojala kunder för att
kunna säkra sin plats på marknaden. Den generella begreppsdefinitionen av kundlojalitet är att
den uppstår när kunden väljer att komma tillbaka och handla i en butik eller av ett företag (Yi
& Jeon, 2003). Det kan vara komplext att mäta kundlojalitet då det består av en kombination
av attitydmässig och beteendemässig lojalitet. Det förstnämnda innefattar vilken attityd kunden
har gentemot företaget, men betyder inte alltid att kunden återvänder till butiken. Kunden har
en positiv inställning till företag och sprider det goda ordet om produkter och tjänster Den
beteendemässiga lojaliteten består i att kunderna faktiskt väljer att besöka butiken igen och
genomför köp (Kursunluoglu, 2014; Cheng, 2011).
De två viktigaste elementen för att skapa lojala kunder är att kunden erbjuds en personlig service
och tillgänglighet från företagets håll. Konsumenterna måste, för att vara lojala gentemot
företaget, känna att de upplever ett värde i samband med att dem interagerar med företaget.
Kundvärde går att dela in i två olika kategorier; funktionella och känslomässiga, och dessa
värden är något som kunden söker i den fysiska butiken (Levy et al., 2014). Funktionella
shoppingvärden innefattar det som är relevant för kunden och som underlättar för kunden att
kunna vara effektiv samt spara tid vid besöket i en butik (B.J. Babin, W.R. Darden & M. Griffin
1994). Det kan exempelvis vara att butiken är uppbyggd på ett sådant sätt att det är enkelt att
hitta de produkter kunden söker. Det emotionella, eller känslomässiga, shoppingvärdet
innefattar det som är själva upplevelsen kring köpet. Det kan handla om ett en butik erbjuder
något unikt erbjudande till kunden och att kunden därmed upplever företaget som något positivt
(Babin et al., 1994). För att en butik skall få lojala kunder så behöver en kombination av
funktionella och känslomässiga värden finnas i butiksmiljön (Levy et al., 2014).
Tidigare litteratur på området belyser att det går att se samband mellan kundvärde, kundnöjdhet,
kundlojalitet och lönsamhet. Sambandet förklaras genom att när en kund upplever att sina
förväntningar infrias gällande butiken så ökar sannolikheten att denne kommer att återvända till
butiken och troligtvis genomföra köp även i framtiden (Hernat & Boström 2010). Att kunna
erbjuda sina kunder en shopping som genererar i ett högt upplevt värde är en stark
konkurrensfördel för ett företag då det påverkar kundernas lojalitet. Kundvärde påverkar
lojaliteten både på lång- och kort sikt. Lojala kunder tenderar att köpa företagets produkter mer
ofta vilket innebär lönsamhet på kort sikt och på långsikt tenderar dem att attrahera nya kunder
genom att prata gott om företagets produkter eller tjänster (Riecheld 1996).
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5. Resultat
I detta avsnitt presenteras resultatet av den insamlade empirin från de kvantitativa och
kvalitativa undersökningsmetoderna; enkätundersökning samt intervjuer med respondenterna.
Det görs en komparativ ansats mellan det kvantitativa och kvalitativa materialet. För att skapa
en tydlig överblick av det insamlade kvalitativa materialet redogörs för dessa i underrubriker
med utgångspunkt i den tidigare utformade intervjuguiden.

5.1 Kort presentation av respondenter
Respondent 1, född 1992, studerande, Göteborg
Respondent 2, född 1990, studerande, Göteborg
Respondent 3, född 1985, arbetande, Göteborg
Respondent 4, född 1991, arbetande, Göteborg
Respondent 5, född 1987, studerande, Göteborg
Respondent 6, född 1992, studerande, Göteborg
Respondent 7, född 1987, mammaledig, Göteborg
Respondent 8, född 1988, arbetande, Göteborg

5.2 Dagens konsumenters användning av tekniska och digitala
lösningar i butik
Att dagens konsument ständigt är uppkopplad,
och har smartphonen nära till hands, var något
som både enkäten och intervjuerna visade.
Enkäten (se figur 4) visade att 70 % av de
tillfrågade använde sin smartphone vid besök i en
fysisk modebutik. I intervju med respondenterna
uppgav samtliga att de använde sin smartphone
under något stadie av köpprocessen. Om det inte
var i butiksmiljön så gjordes en sökning innan det
planerade besöket i butiken. En av
respondenterna hade tankar om att han eventuellt
missade plagg då han redan innan besöket i
butiken hade bestämt sig för vad han skulle ha
och därmed var ointresserad av något annat än
just det. Trots att det var plagg han möjligtvis
skulle velat ha eller varit intresserad av.
Flera av de intervjuade respondenterna beskrev
att de upplevde att det ofta var flera andra kunder
i butikerna och därmed svårt att få hjälp av någon
i personalen, och då kunde de kontrollera
lagersaldo genom mobilen själva istället.
Respondenterna belyste även att smartphonen
kunde användas som ett redskap mellan online
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H A R D U A N VÄ N T D I N
SMARTPHONE I
SAMBAND MED BESÖK I
FYSISK MODEBUTIK FÖR
AT T S Ö K A M E R
I N F O R M AT I O N O M E N
PRODUKT?

Nej
30%

Ja
70%

Figur 4 Användning av smartphone i fysisk modebutik
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och offline då flera av respondenterna brukar visa bilder från modeföretagens app för att få
hjälp att hitta rätt produkt.
”Om jag vet att jag har sett ett par byxor på Zara, så hittar inte jag dem då kan jag gå in på telefonen och kika
om det finns några byxor kvar i storlek 36 istället för att ställa mig i kö och fråga någon i personalen”
Respondent 3

Det upplevdes som värdeskapande för de
intervjuade
respondenterna
var
att
modeföretagen hade appar för dem att tillgå.
De menade på att det sparar ofta tid och då de
inte behöver leta efter plaggen. Dock
påpekade flera av respondenterna, återigen,
att det ibland inte spelade någon roll om de
kunde visa en bild - för ofta var personalen
för upptagen med någon annan kund, så i
slutändan fick de hitta produkten själva eller
så valde de att lämna butiken i ren frustation
över att inte ha fått hjälp.
I enkäten (se figur 5) svarade 71 % av
respondenterna att de hade genomfört ett köp
efter att ha mottagit ett meddelande i sin
telefon. Något som även samtliga av
intervjupersonerna hade gjort vid något
tillfälle. Två av respondenterna sa att oftast
så innebär ett erbjudande framförallt ett
besök till butiken, men att det kanske inte
alltid resulterade i ett köp.

HAR DU NÅGON GÅNG
G E N O M F Ö R T E T T KÖ P
E F T E R AT T D U M O T TA G I T
ET T ERBJUDANDE I DIN
SMARTPHONE? (DET KAN
VA R A I F O R M AV E T T M A I L ,
NOTIS I APP ELLER SMS
F R Å N F Ö R E TA G E T )
Nej
29%

Ja
71%

Figur 5 Genomfört köp efter att ha mottagit ett erbjudande i
sin smartphone

Vid intervjutillfället ställdes frågan om hur respondenterna helst vill ha sina erbjudanden, i
pappersform eller digitalt, ville samtliga ha det digitalt. Det handlade delvis om att
respondenten upplevde det som frustrerande att stå i butiken och inse att kupongen ligger
hemma, och därmed gå miste om rabatten men också då risken att de kommer bort minimeras
då de alltid har mobilen med sig. En negativ aspekt som en av respondenterna belyste var att
erbjudandena till sin telefon ibland även kan upplevas som en stressfaktor, om man är medlem
hos flera modeföretag som skickar ut erbjudanden.
”Under de här två senaste dagarna tror jag att jag har fått typ 6 eller 8 erbjudanden i telefonen via sms… Det är
ju bra men samtidigt en stressfaktor för telefonen plingar ju hela tiden typ”
Respondent 2

I enkätundersökningen (se figur 6) var det enbart 7 % som inte tyckte det var spännande med
nya tekniska lösningar, resterande tyckte det var spännande i olika grad. Vid intervjuerna så
framkom det att alla tillfrågade tyckte det var kul och spännande med ökad digitalisering av
handeln, men många belyste problemet med att det ibland upplevdes som krångligt.
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Fyra av respondenterna exemplifierade just
problematiken med självbetjäning i matbutiker
vid intervjun. De uppgav att det sällan fungerade
som det skulle och oftast gick det snabbare i den
manuella kassan.
Endast en av respondenten kopplade tekniska
lösningar till fysiska modebutiker. Hon tyckte att
i dagsläget så saknades tekniska lösningar i den
svenska handeln, och att hon vid en resa till USA
hade upplevt mer smarta lösningar. Där gick det i
vissa butiker att lägga sitt betalkort på en dosa så
drogs pengarna direkt, något respondenten
upplevde som positivt och kul.
Två av respondenterna sa att de upplevde sig
själva som något traditionella och gillade att få
personlig service när de kom till en butik och ville
inte att den helt skall ersättas med teknik. Vidare
sa en av dem att på H&M eller Gina Tricot så är
det svårt att få kontakt med personal och då är en
teknisk lösning bättre än inget.

J A G T YC K E R D E T Ä R
S PÄ N N A N D E M E D N YA
TEKNISKA LÖSNINGAR I
BUTIKSMILJÖ
Stämmer
helt
21%

Stämmer
inte alls
7%

Stämmer
delvis
36%

Stämmer
i hög
grad
36%
Figur 6 Respondenternas inställning till tekniska
lösningar i butiksmiljö

5.3 Real Time Retail och iBeacons – hur kan det bidra till ökat värde
för konsumenten?
Enkätundersökningen (se figur 7) visade på att
37 % respektive 22 % ansåg sig i hög grad
respektive helt positiv till att få erbjudanden i
realtid till sin mobiltelefon när de besökte
fysiska modebutiker. Vid intervjutillfällena
fick respondenterna se en introduktionsvideo
(se bilaga 2) för hur iBeacons kan användas i
handeln för att öka förståelsen för hur det
skulle kunna fungera. Samtliga av
respondenterna var väldigt positiva till det och
hade velat använda iBeacons om det fanns
tillgängligt i dagsläget, dock ville alla
respondenter att det skulle ske på deras
villkor.
”Jag kan tänka mig att använda mig av iBeacons hos
alla företag så länge jag får välja det själv,
och sätta mina egna gränser”
Respondent 4
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JAG ÄR POSITIV TILL ATT TA
EMOT ERBJUDANDEN/RABATTER
I REALTID I MIN TELEFON NÄR
JAG BESÖKER BUTIKER SOM
SÄLJER KLÄDER/ ACCESSOARER
Stämmer
helt
22%

Stämmer
inte alls
17%

Stämmer
delvis
24%
Stämmer i
hög grad
37%

Figur 7 Inställning till erbjudanden i realtid

Real-Time Retail – Den digitala vägen till konsumenternas lojalitet

Programvaran, och hur iBeacon skickar signalerna, var något som två av respondenterna
reagerade på. Båda belyste det tänkbara problemet med att Bluetooth kan vara väldigt
batterikrävande samt något som få använder sig av i dagsläget på en daglig basis då det kan
finnas risker med att andra obehöriga kan koppla upp sig mot sin mobiltelefon. De främsta
fördelarna som angavs var att det ansågs som tidseffektivt och smidigt. Att konsumenten kunde
få personliga erbjudanden i realtid i butiken innebar för respondenterna att tid skulle kunna
sparas, delvis för att det inte behövdes komma ihåg några kuponger men också påminnelser om
att någon produkt höll på att ta slut hemma i badrumsskåpet och att det var dags att köpa nytt
uppskattades som respondenterna.
”Det värdeskapande i det är ju att jag kommer behöva lägga mindre tid någonstans, jag sparar tid, och om
företagen kan erbjuda mig detta är så det ju en fördel gentemot andra butiker”
Respondent, 7

Att få påminnelser i butiken om tidigare besökta produkter på modeföretagets hemsida
värdesattes också, framförallt för butiker med mycket produkter, där det i dagsläget uppfattas
som svårt att hitta rätt. Det var en av respondenterna som ställde sig negativ till just det och
menade på att hon inte skulle behöva den tjänsten, och menade att det skulle bli väldigt hetsigt
om modeföretagen skulle påminna om produkter hela tiden. Flera av respondenterna påpekade
att om det skulle innebära att företagen skickade notiser konstant till konsumenterna så skulle
det troligtvis leda till ett upplevt stressmoment. För samtliga respondenter var det viktigt att
företagen upplevdes som respektfulla och visade hänsyn till konsumentens gränsdragningar
gentemot företaget.
”Låt oss säga att företag inte respekterar var jag satt mina gränser för kommunikation och jag får notiser i min
mobil i alla fall, då hade jag blivit förbannad. Att företag alltså inte respekterar min önskan”
Respondent, 8

Personalens roll i de fysiska butikerna var något som samtliga respondenter ansåg vara viktig
och betydelsefull. Det ställs höga krav på de som arbetar i modebutiker att de skall vara snabba
och effektiva med att plocka varor men också att leverera optimal kundservice. Samtliga av
respondenterna som medverkade i intervjuerna ansåg att det troligtvis skulle var svårt för
iBeacons att ersätta personalstyrkan helt med digitala lösningar för det personliga mötet är
något som är svårersättligt i handeln. En av respondenterna belyste liknande problematik och
menade på att hennes roll som säljare troligtvis kan komma förändras i och med iBeacons. Att
hon kommer få möjlighet att göra roligare saker på jobbet än att lägga tid på att kontrollera
lagersaldo och springa ner på lagret och rota. Respondenten menar att hon skulle kunna
fokusera mer på att leverera bästa tänkbara service till kund och skapa en mer attraktiv
butiksmiljö.
Vid en av intervjuerna påpekades det att användarna av iBeacons skulle kunna variera kraftigt
gällande vilken ålder, kön och sysselsättning. Från de unga som tycker det är spännande med
ny teknik till medelålders karriärskvinnor då den gruppen behöver vara tidseffektiva i nästintill
allt de gör på grund av att familjen, jobbet eller träningen också påkallar deras uppmärksamhet
och tid.
Flera av respondenterna sa även att iBeacons troligtvis passade bäst i butiker med mycket
produkter och där det var svårt att hitta. Men en av respondenterna menade på att det kunde
användas i alla butiker men då på olika sätt. Att i de stora butikerna för att spara tid genom att
vägleda kunden genom butiken medan i de lite mindre butikerna mer som
informationsförmedlare om produkterna i sig. På frågan om respondenterna trodde att iBeacons
var något för framtidens handel så svarade flera av respondenterna att dem trodde det, att det
bara var en tidsfråga innan flera butiker skulle använda sig av det. En av respondenterna menade
på att för sex år sedan så hade vi inte Instagram, Facebook eller Snapchat så det finns alla
möjligheter för iBeacons att lyckas, vi är alla öppna för förändring, det kan bara ta lite tid för
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konsumenterna att acceptera. En annan respondent menade att människor nuförtiden har en
koppling mellan sin mobil och konsumtion, då vi lever mer och mer genom våra telefoner. I
framtiden menade hon att vi kommer göra allt mer konsumtion via våra mobiltelefoner och då
kommer inte iBeacons känns som något främmande.
Nedan åskådliggörs och sammanfattas de intervjuade respondenternas svar gällande deras
föreställningar om iBeacons för- och nackdelar.
Fördelar med iBeacons

Nackdelar med iBeacons

Mervärde i enkelheten och tydligheten; att kunden
inte har glömt någon kupong hemma utan får dem
direkt på plats, anpassade efter deras önskemål.

Om företagen inte visar hänsyn till konsumenternas
uppsatta gränser, att det då upplevs som stressande
och integritetskränkande.

Om modeföretagen redan innan konsumenten
besöker butiken vet vad den vill ha så genererar det i
en tidseffektivitet; kunden sparar tid.

Den personliga servicen ersätts av digitala verktyg.

Figur 8 iBeacons för-och nackdelar.

5.4 Om modeföretagens insamling av personuppgifter för att kunna
erbjuda personliga erbjudanden
För att konsumenterna skall kunna ta emot
personligt anpassade erbjudanden och
notiser krävs det att företagen samlar in data
om sina kunder för att utifrån den skapa
dessa personliga shoppingupplevelsen.

JAG ÄR POSITIVT TILL ATT FÅ
PERSONLIGT ANPASSADE
ERBJUDANDEN OCH RABATTER
FRÅN MODEFÖRETAG

Fyra av respondenterna uppgav vid intervju
att de inte brydde sig om vilken information
som företagen samlade in om dem utan
ansåg att all information redan finns online
att hitta för den som vill, och att företag
samlade information inte är något nytt
fenomen.

Stämmer
helt
19%

Flera av respondenterna nämnde att olika
sociala nätverk redan samlar information om
dem och att det då inte skulle vara så farligt
om modeföretag har samma information. En
av respondenterna menade att som
konsument så har du alltid ett val om du vill
handla i en butik och om du vill vara med i
en kundklubb. En annan respondent tyckte
dock att modeföretagen skulle bli tydligare med
vad dem gör med informationen och hur mycket
som hamnar hos tredje part.
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Stämmer
inte alls
12%

Stämmer
delvis
31%

Stämmer i
hög grad
38%

Figur 9 Inställning till personligt anpassade erbjudanden
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Gällande huruvida dagens konsumenter ville låta
företagen ta del av deras GPS-lokalisering så
ville en stor del av de som valde att svara på
enkäten inte det. Hela 40 % skulle inte vilja låta
företagen göra det. Samtidigt som då en stor del
av dem ville ha personliga erbjudanden från
företagen.

JAG SKULLE LÅTA FÖRETAG
FÅ TA DEL AV MIN GPSLOKALISERING OM DET
INNEBAR ATT JAG FICK
ERBJUDANDEN/RABATTER I
UTBYTE

Stämmer
helt
Stämmer i
hög grad
14%

Stämmer
inte alls
40%

Stämmer
delvis
34%

Under intervjuerna diskuterades enkätresultatet
(se figur 10). En av respondenterna menar att hon
inte trodde att hon skulle låta företag spåra
hennes lokalisering även om det innebar att hon
skulle få rabatt. Respondenten fann det olustigt
att företag skulle veta var hon befann sig. Att det
skulle kunna gå att utveckla något annat system
som inte var baserat på just GPS-lokalisering. En
annan av respondenterna trodde dock att allt fler
skulle låta dela sin lokalisering om de fick
rabatter eller erbjudanden i utbyte då det vägde
tyngre i stunden rent värdemässigt då den kunde
spara pengar

Figur 10 Att låta företag ta del av sin GPS-lokalisering
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6. Empiriskt och teoretisk analys
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
hur dagens konsumenter förhåller sig till tekniska lösningar, hur konsumenterna ser på
utvecklingen och etableringen av dem samt hur företagets relation till konsumenten påverkas.

6.1 Hur förhåller sig dagens konsumenter till användning av digitala
och tekniska lösningar i butik?
Dagens konsumenter vill ha tillgång till tekniska lösningar i butik, och de vill kunna använda
sin mobiltelefon i stor omfattning (Brynolfsson et al., 2013). Vilket genomförd studie visade
att respondenterna gör i stor utsträckning i dagsläget. Detta går att se som en följd av den ökade
digitalisering i samhället i stort där konsumenterna är vana vid att kunna använda sin telefon
för hjälp med det mesta i vardagen (Rigby, 2011).
Respondenterna uppgav att de upplevde en butiksmiljö där mobilen var ett bra verktyg för att
interagera med personalen genom att visa bild på produkten de sökte eller själva kunna söka
information om det inte fanns någon tillgänglig personal. Det var en värdeskapande faktor att
enkelt och snabbt kunna få svar om lagersaldo eller produktinformation direkt i deras telefon.
Shoppingen kunde alltså ske på deras villkor, vilket är en av grundtankarna med omnichannel
enligt Brynolfsson et al. (2013). Det faktum att konsumenterna ser det som en värdeskapande
faktor är också till fördel för modeföretagen då det skapar kundvärde och kan leda till ökad
lönsamhet (Babin et al., 1994; Levy et al. 2014)
Tidigare presenterad forskning visade att tekniska lösningar i form av smarta enheter och
självbetjäntning har tagits fram för att kunna erbjuda kunden en mer sömlös shoppingupplevelse
samt för att effektivisera transaktionerna och minimera köerna (Rigby, 2011). Men när det kom
till användning av tekniska lösningar för självbetjäning uppgav flera av respondenterna att det
var för dåligt utvecklat i dagens butiker och att det oftast var enklare att ta den manuella kassan.
Därför är det viktigt som Stone & Woodcock (2014) belyser att butikerna måste bli mer
avancerade och skickliga på att använda självbetjäningsteknik för att ha en konkurrensfördel
inom handeln.

6.2 Vilka för- och nackdelar upplever konsumenten med den tekniska
utvecklingen och etableringen i branschen?
Enkätundersökningen visade att 93 % ansåg sig positiva i någon grad till en ökad teknisk
utveckling i butiksmiljön, och en av respondenterna menade att det fanns för lite tekniska
innovationer i den svenska handeln i jämförelse med utlandet. Att dagens konsumenter är
positivt inställda till den tekniska utvecklingen och etableringen i branschen kan styrkas i
forskningen gjord av Brynolfsson, Hu & Rahman (2013) där dem menar på att konsumenterna
kommer använda sig allt mer av tekniska lösningar och stimulera köpprocessen.
Vad gällande dagens konsumenters inställning till den tekniska utvecklingen och etableringen
av Real-Time Retail och iBeacons ställde sig samtliga respondenter positiva till det och ansåg
att det kunde fylla dagens ”håll” av tekniska lösningar i butik. Med tanke på att konsumenterna
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i allt större utsträckning använder sig av sin smartphone i butiksmiljön bekräftar det att R.
McKennas (1994) teori om marknadsföring och kommunikation med kunden i realtid kan
hjälpa kunden i sin köpprocess. Tidigare nämnd forskning belyser även, precis som
respondenterna i denna studie, att det skulle innebära ett ökat shoppingvärde. Både ett
funktionellt och emotionellt värde då iBeacons erbjöd konsumenten att på ett effektivt sätt få
relevant information samt kunna ta del av erbjudanden i realtid utan att behöva tänka på glömda
papperskuponger då allt fanns samlat i deras smartphone (Babin et al, 1994; Levy et al 2014).
Blum & McClellan (2006) belyste att genom att kommunicera med konsumenterna via deras
smartphone kan det fungera som en påminnelse för konsumenten om att besöka butiken. Vilket
även den genomförda studien bekräftade då två av respondenterna trodde att användningen av
iBeacons skulle kunna locka in fler besökare till modebutiken, just för att mottagaren blir
påmind om butiken och att den eventuellt behöver något därifrån.
I studien framkom det att respondenterna var väldigt tydliga med att modeföretagen var tvungna
att ta hänsyn till uppsatta gränser för när och hur kunden ville bli kontaktad. Detta styrks även
av forskningen gjord av Barwise & Strong (2002) som menade på att marknadsföring i mobil
måste ske på mottagarens villkor. Ytterligare en negativ aspekt av respondenterna gällande
Real-Time Retail och iBeacons var om handeln skulle komma att förändras på så sätt att
personalen fick en minskad betydelse och bli ersatt av enbart digitala lösningar. Dock visar
tidigare forskning att personalen har en värdeskapande roll i butiksmiljön (Levy et al, 2014)
och samtidigt poängterar Stone & Woodcock (2014) att omni-channel även innebär en valfrihet
för kunderna då de kan själva välja hur de vill interagera med modeföretaget. Personalen skulle
därför vara en kanal som kunden inte behövde interagera med om de inte ville, och då istället
använda sig av iBeacons.
Till följd av den ökade personalisering inom handeln samlar företagen allt mer information om
sina kunder. I den genomförda studien belystes detta som en nackdel till följd av den tekniska
utvecklingen enligt respondenterna. Precis som A. Shen & D. Ball (2014) redogör för i sin
forskning då de menade på att personalisering kunde upplevas som ett övervakande från
modeföretagens sida. Några av respondenterna uppgav, i enlighet med tidigare nämnda
författare, att de kände oro för hur deras integritet och personuppgifter hanteras.

6.3 Hur påverkas företagets relation till kunden genom att interagera
tekniska lösningar i säljprocessen?

För att analysera hur relationen mellan företaget och konsumenten påverkas av att interagera
tekniska och innovativa lösningar i säljprocessen är det framförallt följande rödmarkerade
komponenter i nedanstående modell (se figur 11) som är intressant att granska; sändare, media,
mottagare och återkoppling. Sändaren blir i det här fallet modeföretaget, mediet blir iBeacons
och mottagaren blir konsumenten samt återkopplingen kan illustrera relationen mellan
modeföretaget och konsumenten.
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Figur 11 Relevanta komponenter i kommunikationsmodellen enligt författaren

Precis som tidigare nämnd forskning från Barwise & Strong (2002) menar även författarna
Gecelius & Wildenstam (2011) att sändaren måste vara aktsam med hur denne kommunicerar
med mottagaren, och ta hänsyn till mottagarens önskningar och behov. Detta var även något
som respondenterna i undersökningen var mycket tydliga med: modeföretagen får gärna
kontakta mig, men det skall vara på mina villkor. Då samtliga respondenter använder sig av sin
mobiltelefon i samband med besök i butik så upplevdes mediet, iBeacon, som ett bra verktyg
för modeföretagen att interagera med sina konsumenter, vilket även, som tidigare nämnt, styrks
av Blum & McClellan (2006).
Respondenterna uttryckte sin oro angående kommunikation via iBeacons då det skulle kunna
upplevas som irriterande och stressigt om modeföretagen inte visade hänsyn utan ständigt
skickade notiser till konsumenten. Detta belyser även Haghirian & Madlberger (2005), att det
är viktigt för företagen att skicka relevanta budskap. Om den tekniska lösningen skulle innebära
att kunden kände sig trängd, eller kanske övervakad, skulle inte leda till en positiv relation
företaget och kunden emellan.
Återkopplingen i kommunikationsmodellen kan även illustrera om huruvida en kund blir lojal
eller inte gentemot modeföretaget. Om modeföretagen erbjuder en shoppingupplevelse utan
störningar i form av irrelevant information utan istället erbjuder en personaliserad och effektiv
upplevelse kan det leda till ökat kundvärde, både funktionellt och emotionellt (Babin, et al
1994) För kunden innebär ett högt upplevt kundvärde med stor sannolikhet att den väljer att
återvända till butiken eller företaget, och i förlängningen bli en lojal kund (Kursunluoglu, 2011;
Cheng, 2011). Då flera av respondenterna menade på att det fanns ett värde i att få information
och erbjudanden i realtid, skulle det kunna vara ett uttryck för ett funktionellt shoppingvärde. I
den genomförda studien uppgavs även emotionella shoppingvärden i form av att kunden
upplevde att erbjudandena som skickades via iBeacons var anpassade efter varje kunds
önskningar Med hjälp av iBeacons skapas alltså både funktionellt och emotionellt
shoppingvärde. Som för företagen kan innebära ökad kundlojalitet och för kunden en enklare
köpprocess vilket är vad dagens kunder söker efter (Brynjolfsson et al., 2013).
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7. Slutdiskussion
I detta kapitel diskuteras syftet med uppsatsen utifrån slutsatserna av den gjorda analysen.
Författaren presenterar även den egna modellen över relationen, och samspelet, mellan
tekniska lösningar i butik och dess påverkan på kundlojaliteten. Förslag på vidare forskning
presenteras och avslutningsvis ges det även egna reflektioner kring uppsatsens utförande.

7.1 Real Time Retail – den digitala vägen till konsumentens lojalitet?

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur företag, genom tekniska lösningar, kan skapa
kundlojalitet. Det insamlade empiriska materialet visade att kundlojalitet kan skapas genom
tekniska lösningar, men att de tekniska lösningarna måste ta hänsyn till konsumenternas
integritet och ske på deras villkor. För konsumenten kan iBeacons skapa värde genom att vara
ett komplement till butikspersonalen, genom att digitalt vägleda kunden genom köpet från det
ögonblicket den kliver in i butiken. Att modebutiken erbjuder kunden i realtid anpassade notiser
och information om produkterna i butiken innebär att tid kan sparas, men också ekonomiska
värden då alla erbjudanden finns digitalt och kan användas på kundens villkor.
Något som bör tas i beaktning är frågan om vad det egentligen innebär med en ökad teknisk
användning i butiksmiljön för konsumenten och modeföretaget och i slutändan även samhället.
För konsumenterna kan det innebära, som tidigare nämnt, ett värdeskapande ur både en
ekonomisk men också tidsmässig aspekt. Men hur blir det för företagen? Kan iBeacons styra
kunden för mycket, baserat på tidigare insamlad information om denne, och därmed så går
företagen miste om den spontana försäljningen. Eller är det så att iBeacons lockar in kunder i
butiken genom notiserna och därefter spontanshoppar med hjälp av personalen i butiken? Det
finns både för- och nackdelar med verktyget, frågan är bara vad som väger tyngs, rent
värdemässigt, för den enskilde konsumenten.
Ur ett samhällsperspektiv går det att reflektera kring om iBeacons är ett verktyg för
modeföretagen fortsätta i samma ohållbara riktning. Att det är okej för företagen att producera
orimligt stora mängder produkter i förhållande till jordens resurser för det kommer alltid någon
teknisk eller digital innovation som underlättar för kunden att hitta rätt produkt i alla fall. Kan
undersökningen även tolkas som att det helt enkelt finns för mycket produkter i modebutikerna
och att personalen är för stressad för att kunna hjälpa till. Vilket i förlängningen leder till att
många konsumenter väljer att handla online, vilket i sin tur leder till minskad omsättning för
modeföretagens fysiska butiker. Så egentligen, istället för att implementera nya tekniska
lösningar, skulle modeföretagen producera plagg i mindre skala och istället lyfta fram
personalens roll och kunskap. Samtidigt som det ena inte behöver utesluta det andra. Vi lever i
en allt mer digitaliserad värld och konsumenterna blir allt mer vana vid digitala och tekniska
lösningar.
För 10 år sedan skulle det varit helt otänkbart att dela med sig av sin GPS-position men i
dagsläget är det inte något konstigt med att ”checka in” på olika platser via sin Facebook för att
visa på vilken spännande plats en befinner sig på. Är det ett resultat av att vi går från ett
individualiserat samhälle mot ett mer delat; vi delar bilar, kläder och verktyg med för oss kanske
okända personer. Gränserna för vad som är personligt suddas ut och företagen kan samla allt
mer information om sina kunder utan att kunden ens är medveten om att den delar det.
Real Time Retail innebär att företagen kommunicerar i realtid med sina konsumenter. Frågan
är vad som egentligen händer i ett samhälle där allt ska ske i det exakta ögonblicket. Kommer
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vi någonsin orka vänta på något igen, och vad innebär det för relationen mellan människor i
butiksmiljön. En aspekt på det är hur synen på yrket som butikssäljare kan förändras då dem i
fråga inte kan leverera samma snabba service som en teknisk lösning kan. Förhoppningsvis får
tekniska lösningar agera som ett komplement till personalen, och göra allt ”grovjobbet” som att
kontrollera lagersaldo och upplysa om erbjudanden, medan personalen bygger relationerna
mellan kund och företag.
Om framtidens modebutiker använder iBeacons som interagerar kunden på ett respektfullt sätt,
genom att ta hänsyn till både personliga gränser och önskningar, skulle det kunna vara ett
användbart verktyg för handeln. Kunden får trots allt en mer personlig shoppingupplevelse och
mer relevant information för deras köp. Ömsesidigheten mellan modebutik och kund bygger
på tekniken och produkterna som erbjuds. Kan modebutiken harmonisera sitt erbjudande till
kunden så att det ger ett mervärde kan det i förlängningen leda till kundlojalitet. Den relationen
kan sammanfattas genom nedanstående modell.

Figur 12 Författarens modell över relationen tekniska lösningar i butik och kundlojalitet

Tillbaka till den där dagen på Svenska Mässan i Göteborg och seminariet E-commerce day
2016. För där nämndes även iBeacons men beskrevs då som något som inte skulle vara i
enlighet med den ”Svenska modellen” eller hur den svenska konsumenten vill ha det. Trots det,
efter genomförandet och det presenterade resultatet av denna studie, kan det vara dags att tänka
om för de svenska modeföretagen när det gäller att interagera iBeacons och Real-Time Retail i
deras butiksmiljö.

7.2 Förslag på framtida forskning

Främst hade det varit intressant att genomföra en större studie med fler respondenter ur olika
segment i samhället. Det skulle vara intressant att ta reda på hur olika samhällsgrupper ställer
sig till verktyget. Det vore även intressant att göra en uppföljning på den genomförda studien
och då genom att låta respondenter, istället för att se en introduktionsvideo, interagera med
iBeacons i verkligheteten. Skulle resultaten skilja sig åt? Det skulle även vara en möjlighet att
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göra en liknande studie men att då istället intervjua modeföretag och se om det överensstämmer
med konsumenternas uppfattning om vilka värden det skulle skapa i shoppingupplevelsen.
Real Time Retail och iBeacons behöver inte heller enbart begränsas till modebranschen utan
kan användas till fler områden och därför skulle det vara intressant att jämföra resultatet från
den här studien med hur det skulle accepteras i andra branscher av både företag och kunder.
Många av respondenterna nämnde hur fördelaktigt det skulle vara att använda iBeacons inom
restaurangbranschen. Innovativa tekniska lösningar för modebutiker är något som utvecklas
snabbt efter nya idéer och möjligheter. Därför skulle det vara en intressant studie att ta reda på
vad som blir nästa trend inom innovativ teknik för butiker.

7.3 Validitet, reliabilitet och generaliseringsbarhet
7.3.1 Kvalitativ validitet, reliabilitet och generaliseringsbarhet
I denna studie kan författaren, efter genomförandet, konstatera att en generalisering av hur den
svenska konsumenten ser på tekniska lösningar och hur företag kan nå kundlojalitet genom
dessa instrument inte är möjlig efter endast åtta kvalitativa intervjuer. Vad gällande validiteten
i föreliggande studie har semistrukturerade intervjuer genomförts utifrån en intervjuguide (se
bilaga 2). Då författaren valde att följa en intervjuguide samt vara transparant gentemot läsaren
då den finns bifogad i arbetet visar på validitet. Respondenterna fick även innan genomförd
intervju muntlig information om vad som skulle komma att beröras. Det gjorde det möjligt för
intervjupersonerna att vara öppna och det stärker även validiteten. Föreliggande studie har
redogjort för tillvägagångssätt så utförligt som möjligt för att påvisa validitet vilket Harboe
(2013) belyser som viktigt. Reliabilitet används för att kontrollera en studies tillförlitlighet. I
en kvalitativ studie används detta främst för att kontrollera frågorna som ställs samt hur
forskaren bearbetar sitt inkomna datamaterial (Bryman 2011) I denna studie har det genomförts
kvalitativa undersökningsmetoder. Då författaren ensamt både är mätningsinstrument och utför
tolkning av det insamlade empiriska materialet är det svårt att avgöra huruvida författaren
påverkat respondenterna genom kroppsspråk eller kommentarer under intervjuernas gång. För
att en studie ska uppnå en hög reliabilitet ska den kunna upprepas flera gånger och då ge samma
resultat oavsett vilken forskare som utför undersökningen (Bryman, 2011). Då det är en attityd
och föreställning som mäts spelar även tid in, och därför bör studien upprepas inom några år
för att se huruvida konsumenterna fortfarande har samma inställning då samhället är i ständig
förändring och insamlad data kan tolkas på olika sätt (Harboe, 2013)

7.3.2 Kvantitativ validitet, reliabilitet och generaliseringsbarhet
För att öka validitet i den genomförda studiens kvantitativa empiriska material så bifogas även
den utskickade enkäten som respondenterna fått svara på (se bilaga 2). Detta gör det möjligt för
läsaren att kontrollera vad författaren egentligen undersökt. Det har även genomförts testenkäter på fem personer innan den skickades ut till respondenterna i denna studie för att öka
dess validitet. Då reliabiliteten ser till hur tillförlitlig genomförd studie är och hur stabil den är.
Den kvantitativa undersökningen i denna studie kan anses som stabil inom ett kortsiktigt
perspektiv inom några år men som tidigare nämnt när det handlar om konsumenters attityder
och föreställningar så kan de komma att ändras över tid och därför behöva undersökas igen.
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Bilaga 1 Enkätundersökning
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Bilaga 2 Intervju med konsument gällande attityd gentemot
tekniska lösningar i butik
1. Relation till den fysiska
smartphone i butik.

butiken,

och

användning

av

a. Skulle du säga att du var intresserad av kläder? Eller ser du det som ett
nödvändigt ont?
b. Hur ofta besöker du fysiska modebutiker?
c. Vad får dig att vilja besöka en fysisk modebutik?
d. I fysiska butiker, vad värdesätter du mest då? (Exempelvis; något mer än
produkterna, vad är värdefullt för dig? Personlig service?)
e. Vilka nackdelar tycker du att det finns med den fysiska butiken?
f. Vad får dig att besöka en butik igen?
g. Använder du sig i dagsläget av modeföretags app?
h. Använder du din telefon för att söka information, eller se lagersaldo, för
produkter du är intresserad av?
i. När gör du det i så fall? Innan och/eller under besöket?
i. Brukar du använda dig av rabatter eller erbjudanden du mottagit från
modeföretag?
j. Hur vill du helst ha dina erbjudanden från företag, i pappersform eller i
mobilen/online?
i. Varför?
k. Digitaliseringen har ökat den tekniska användningen i butikerna, exempelvis
genom självbetjäning eller du kan beställa online och hämta i butik. Hur ser du
på det?
2. Real Time Retail och iBeacons
Det har ju som sagt skett en ökning av digitalisering i handeln, och det har utvecklats
verktyg för hur butiken kan erbjuda en sömlös shoppingupplevelse för kunden. Bland
annat genom att använda sig av iBeacons. Du skall nu få se en kort film över vad det
innebär: https://www.youtube.com/watch?v=SrsHBjzt2E8

a. Hur tänker du kring detta, den spontana känslan efter att ha sett videon?
b. Hur tänker du kring kommunikation i realtid med modeföretag?
i. Vilka fördelar ser du med det?
ii. Vilka nackdelar? Risker?
c. Om möjligheten fanns, skulle du då vilja ha personliga erbjudanden i real-tid?
d. Med vilka företag skulle du tänka dig att använda dig av tjänsten?
e. Tror du att detta kan skapa mervärde för dig som konsument? (Exempelvis att
du slipper komma ihåg att ta med en kupong)
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f. Att du kan skapa en relation till modeföretaget genom att det känns som om de
redan från början, eller i det ögonblicket du kommer in i butiken, vet vad du vill
ha?

3. Personalisering i handeln och personliga integriteten
En av följderna av digitaliseringen är ju att företaget kan samla allt mer information om sina
kunder, och som en förlängning av det skapa mer personliga erbjudanden och information.
a. Är det något du tänker på, just informationen som samlas om dig?
b. Skulle du kunna utbyta information dig själv för att få bättre erbjudanden från
modeföretag?
c. Vad känns okej och vad känns inte okej att dela med sig av?
d. Uppskattningsvis hur många kundklubbar/nyhetsbrev skulle du säga att du var
medlem i/signat upp dig på?
Avslutningsvis, hur tror du att framtidens handel kommer att se ut? (Suddas gränserna mellan
offline och online ut? Vad hade du tyckt var viktigast?)
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