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Sammanfattning 
 

Konkurrensen inom detaljhandeln har blivit allt tuffare sedan internets uppkomst vilket har lett 
till att kunders beteende har börjat förändrats, samtidigt som upplevelsen både på internet och i 
den fysiska butiken har hamnat alltmer i fokus. En bra användarupplevelse och kundupplevelse 
är idag en av de viktigaste konkurrensfördelarna ett företag kan ha inom detaljhandeln. 
Forskning inom detaljhandeln har visat att kunder idag efterfrågar bättre personliga upplevelser 
vid rätt tidpunkt och plats, vilket smartmobilen potentiellt skulle kunna uppfylla i den fysiska 
butiken. Studiens syfte är således att undersöka om upplevelsen i den fysiska butiken potentiellt 
skulle kunna förbättras av dagens smartmobiler, studien har avgränsats till kläd- och skobutiker. 

Genom att besvara problemformuleringen kan studien inte endast förhoppningsvis hjälpa dagens 
fysiska butiker att potentiellt förbättra upplevelsen för sin kunder utan även ge forskningen nya 
insikter om hur den digital och fysiska världen kan sammanföras i ett. Resultatet av 
examensarbetet indikerar att smartmobilen kan förbättra upplevelsen för kunden genom att 
sammanväva den personliga informationen från internet med den fysiska butikens sortiment och 
layout. 

 

Nyckelord: användarupplevelse, kundupplevelse, online, offline, detaljhandel, UX, CX, 
smartmobil 

  



 
 

Populärvetenskaplig sammanfattning 
 

Ingen kunde ha förutsett hur internet skulle påverka detaljhandeln för 25 år sedan, men idag är 
det tydligt för alla detaljhandlare att det är minst lika viktigt att både ha en e-butik som en fysisk 
butik. Internet har inte endast lett till att världen har börjat uppfattas som mindre utan också till 
att konkurrensen har blivit allt hårdare. Tidigare var det konkurransfördelaktigt att erbjuda lägst 
pris eller högst tillgänglighet, men med en alltmer mättad marknad har upplevelsen börjat hamna 
alltmer i fokus. E-butikerna har sedan deras begynnelse ständigt utvecklat och förbättrat 
upplevelsen för sina kunder medan upplevelsen i den fysiska butiken i princip har stått still under 
det senaste århundradet. Idag tvingas allt fler fysiska butiker att stänga sina dörrar för gott 
eftersom dagens kunders beteende har förändrats. Kunder förväntar sig minst en lika bra 
upplevelse i den fysiska butiken som de redan får i e-butiken men ändå har den fysiska butiken 
inte utvecklats mer. Den här studien har därför som syfte att undersöka hur smartmobilen 
potentiellt skulle kunna förbättra upplevelsen i den fysiska butiken. Studien har avgränsats till 
kläder och skobutiker, eftersom det är branschen som har tvingats stänga flest butiker i Sverige 
under det senaste året. Studien har genomförts både genom att intervjua experter och kunder 
inom detaljhandeln. Totalt genomfördes fem expertintervjuer, en enkät och en 
fokusgruppintervju med kunder. Resultatet indikerar att smartmobilen kan förbättra upplevelsen i 
den fysiska butiken genom att sammanväva den personliga informationen från internet med den 
fysiska butikens sortiment och layout.  
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1. Inledning 
Idag har kunder1 mer makt än någonsin tidigare när det kommer till att bestämma när, var, vad 
och hur de vill genomföra sina köp vilket har lett till att konkurrensen mellan företag i 
detaljhandeln2 har blivit allt hårdare. I dagsläget utspelas en hård kamp mellan väletablerade 
företag som nya aktörer men också mellan e-butiker och fysiska butiker. I klädbranschen i 
Sverige finns det indikationer som pekar på att försäljningen i de fysiska butikerna kommer att 
gå ner med 3,5% mellan 2018 och 2020, samtidigt som butiksytorna och deras marginaler även 
kommer att minska (Swedbank, 2017). I USA pekar prognoserna på att en fjärdedel av alla 
amerikanska köpcenter kommer att vara stängda inom sju år vilket är oroväckande för Sverige 
som vanligtvis följer USA:s utveckling (DIBS, 2017). 

Tidigare forskning visade att det var negativt att både förlita sig på en e-butik och en fysisk butik 
men studier som har gjorts under de senaste tre åren visar att det inte finns några som helst bevis 
för det längre, utan endast fördelar (Herhausen, Binder, Schoegel & Herrmann, 2015; Gu & 
Taysis, 2017). 73% av dagens kunder i USA förlitar sig på multipla kanaler, alltså både kanaler 
online3 och offline4 under deras köpprocess (Sopadjieva, Dholakia & Benjamin, 2017). En av 
världens största online-detaljhandlare, Amazon har även upptäckt detta och valt att öppna upp 12 
offline-butiker i USA samtidigt som de även har tagit över ett hundratal Whole foods-butiker i 
Nordamerika (Petzinger, 2017). 

I Sverige försöker även de flesta detaljhandlare att finnas både online och offline för att skapa en 
bättre övergripande upplevelse för kunden, vanligtvis kallas denna strategin en omni-
kanalstrategi (Postnord, 2017). En omni-kanalstrategi handlar om att marknadsföra, sälja och 
betjäna kunden genom en integrerad och sammanhängande kundupplevelse, oavsett om kunden 
befinner sig online eller offline (Rodríguez-Torrico, Cabezudo & San-Martín, 2017). Även om 
det är optimalt att både finnas online och offline just nu kommer detaljhandlare ständigt behöva 
utveckla upplevelsen enligt Grewal, Roggeveen och Nordfält (2017) för att överleva och 
expandera deras marknadsandelar. Tidigare skedde hela köpprocessen offline men sedan 
internets uppkomst har processen förändrats desto mer och blivit alltmer komplex samtidigt som 
den också har blivit allt svårare att kartlägga. I USA har det idag börjat växa fram nya ”typer” av 
fysiska showroom-butiker, som är tänkta att sammanföra upplevelsen offline med upplevelsen 
online, dock växer dessa butikerna inte fram i samma takt som de traditionella stängs (DIBS, 
2017). Enligt Ewen (2017) är showroom-butiker inget nytt när det kommer till möbel- eller 
bilförsäljning men absolut ett nytt fenomen inom klädbranschen. Majoriteten av dagens kunder i 

                                                 
1 Studien kommer fortsättningsvis använda termen ”kund” för att avse en person, användare och kund som köper 
produkter antingen online eller offline. Inom litteraturen från UX-området och Service design används begreppet 
”användare” men i studien kommer begreppet ersättas med kund.  
2 Studien kommer fortsättningsvis använda termen detaljhandel för all handel där produkter kan köpas enskilt till 
skillnad från partihandel. Detaljhandel är framförallt inriktad på kunder och kan bedrivas online som offline. 
3 Online kommer fortsättningsvis att användas för alla kanaler som detaljhandlare använder på internet för att sälja 
eller marknadsföra sina produkter som t.ex. prisjämförelse sajter, sociala medier, Amazon shop, Google shop eller 
egen e-butik.  
4 Offline kommer fortsättningsvis att användas för alla fysisk greppbara sälj och marknadsföringskanaler som 
detaljhandlare använder som t.ex. affischer, reklamskyltar och fysiska butiker. 
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USA använder fortfarande offline innan de köper online, vilket stämmer väl överens med 
showroom-butikernas tänk, men för mer parten av de mer etablerade offline-detaljhandlarna är 
showroom-butiker inte ett särskilt lockande alternativ eftersom det kräver en stor omorganisering 
(Ewen, 2017). Showroom-butiker kan däremot ses som ett naturligt steg för online-
detaljhandlare som vill utvidga till offline.   

En marknadsundersökning i USA visa att kunder var villiga att betala 4,5 gånger mer för en 
produkt om de fick en utomordentlig kundupplevelse jämfört med en dålig kundupplevelse 
(White, 2017). Kan således lösningen för dagens mer etablerade offline-detaljhandlare vara att 
erbjuda en bättre och mer utomordentlig upplevelse offline för deras kunder?  
Enligt Kotler, Armstrong och Opresnik (2018) har kundupplevelsen blivit en konkurrensfördel 
inom detaljhandeln online som offline samtidigt som det även har blivit allt viktigare för 
detaljhandlare att tjäna sina kunder eftersom marknadsplatsen ständigt utvecklas och förändras. 
Dagens kunder efterfrågar inte endast en smidig övergång från offline till online och vice versa 
utan de vill även själv kontrollera köpprocessen (Flaherty, 2016). En bra kundupplevelse är 
resultatet av en effektiv och väldesignad omni-kanal där kunden reser genom en holistisk 
kundresa oberoende om kunden är online eller offline (Flaherty, 2016). Syftet med den här 
rapporten är således att se närmare på om smartmobilen potentiellt skulle kunna förbättra 
upplevelsen offline. 

2. Bakgrund 
Bakgrundskapitlet är ämnat för att presentera hur handeln har utvecklats och hur kunders 
beteende har förändrats med internets uppkomst. Bakgrundbeskrivningen fokuserar först på 
offline-detaljhandel och sedan online-detaljhandel för att slutligen se närmare på upplevelsen. 
Syftet med informationen som presenteras i bakgrunden är att ge läsaren en djupare förståelse för 
hur detaljhandeln har utvecklats och hur upplevelsen har hamnat alltmer i fokus.  

2.1 Handel 
Handel mellan människor har existerat sedan urminnes tid och varit en naturlig del i alla 
samhällen på ett eller annat sätt. Handel innefattar som oftast säljare, köpare och för det mesta en 
produkt och ett pris. Priset styrs oftast av utbud och efterfrågan och idag består en substantiell 
del av många länders bruttonationalprodukt av handel. 

2.1.1 Offline 
Idag kan offline-detaljhandeln exempelvis bedrivas från butik, kiosk, torgstånd, varuhus, 
köpcenter eller genom postorder men så har det inte alltid varit. 

2.1.1.1 Postorder  
I Europa och stora delar av världen förlitade sig detaljhandeln länge på transport för att förflytta 
varor och produkter mellan olika butiker men det var inte förens i slutet på 1800-talet som 
postorderförsäljningen började växa fram. I Sverige grundades det första postorderföretaget 1879 
(Näringslivshistoria, 2018), vilket var nästan samtidigt som Montgomery Ward revolutionerade 
detaljhandeln i västra USA med postorderkatalogen (Erisman, 2017). Postorderkatalogen gjorde 
det inte endast möjligt för amerikaner i västra USA att beställa varor utan mellanhänder till ett 
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billigare pris utan också att de fick produkten levererad direkt (Erisman, 2017). I Sverige var 
utvecklingen likartad och postorderförsäljningen växte explosivt under 1920-talet med bland 
annat detaljhandlare som Ellos, Halléns, Josefssons och Hobbex (Näringslivshistoria, 2018). Det 
som gjorde att postorderkatalogerna växte fram explosivt var inte endast att transportnätverken 
fanns utan också att kunderna började efterfråga dessa tjänster alltmer (Erisman, 2017). 
Tillgängligheten blir således en allt viktigare konkurrensfördel för detaljhandlare framförallt på 
landsbygden men även i städerna samtidigt som det även indirekt leder till en bättre upplevelse 
för slutkunden.  

2.1.1.2 Varuhus och köpcenter 
Under tiden som postorderkatalogen sprider sig över västra USA börjar detaljhandeln också 
förändras i innerstäderna. USAs första varuhus, Macy byggs 1878 och är prytt med festliga 
belysningar och attraktiva fönsterdisplayer samt caféer och restauranger (Erisman, 2017).  
Kunderna i innerstäderna får en helt ny helhetsupplevelse runt produkterna som säljs och börjar 
att spendera hela sina dagar i varuhusen. I Sverige grundas NK i Stockholm, följt av American 
Bazar i Göteborg i början på 1900-talet (Näringslivshistoria, 2018). Upplevelsen börjar så sakta 
spela en allt viktigare roll tillsammans med priset och tillgängligheten. 

Efter andra världskriget börjar dock den allt rikare medelklassen både i Sverige och i USA att 
flytta från innerstäderna till dagens så kallade förorter. I USA följer Montgomery Ward och hans 
största rival Sears denna utveckling och väljer att starta sina egna fysiska butiker i dessa nya 
områden (Erisman, 2017). I mitten på 50-talet har dessa butiker blivit så väletablerade att andra 
detaljhandlare väljer att etablera sig bredvid dem, vilket blir begynnelsen av dagens köpcenter 
och gallerior (Erisman, 2017). Även Sam Walton ser möjligheterna i förorterna och på 
landsbygden när han öppnar sin första Walmart i början på 60-talet och revolutionerar 
detaljhandeln än en gång genom att erbjuda själv-service och tre produkter för priset av två 
(Erisman, 2017). Med själv-service får kunden en bättre upplevelse eftersom hen själv får känna 
och klämma och bära sina produkter fram till kassan utan butikspersonalens hjälp. Det dröjer inte 
länge förrän andra detaljhandlare som Woolco, Kmart och Target i USA ser potentialen och 
börjar erbjuda samma låga priser och unika upplevelse (Erisman, 2017). Walmart växer 
exponentiellt och är den största detaljhandlaren i USA med över 371,000 anställda i början på 
90-talet (Erisman, 2017). Walmarts expansion beror inte endast på deras pressade priser och den 
”unika” upplevelsen de erbjuder utan också på deras avancerade lager- och logistiksystem som 
gör det lätt för dem att överblicka hela sortimentet i lager och butik (Erisman, 2017). I mitten på 
90-talet verkar det som om effektiviteten hos den amerikanska detaljhandeln har nått sin gräns, 
kunden har tillgång till allt hen kan önska sig inom en arms räckhåll och till ett rimligt pris 
(Erisman, 2017).  

2.1.2 Online  
Internet växer fram i början på 90-talet och även om Walmart sågs som revolutionerande när det 
kom till att förlita sig på tekniken med deras avancerade distribution och kommunikationssystem 
var inte ens de förberedda på internetrevolutionen. Internet växer snabbt och en detaljhandlare 
vid namn Jeff Bezos ser möjligheterna och startar ”Everything Store” där han säljer böcker. 
Företaget går mycket bra, tack vare postorderkatalogernas inarbetade leveransprocesser och 
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börjar expandera till att sälja musik, filmer, elektronik och leksaker (Erisman, 2017). Under 
expansionen väljer företaget inte endast att byta namn från Everything Store till Amazon utan 
också att anställa flera av Walmarts tidigare personal med gedigen kompetens inom logistik 
(Erisman, 2017). Genom att erbjuda produkter till lägre priser än sina konkurrenter offline och 
erbjuda en bättre tillgänglighet genom internet växer Amazon explosionsartat (Erisman, 2017). I 
Sverige lanseras under 90-talet även flera liknande företag som Blocket, Adlibris, CDON och 
Cyberphoto (Allhorn, 2017). Även Hennes och Mauritz är inte långt efter och öppnar sin första 
online-butik 1998 i Sverige, samtidigt som de fortsätter att erövra södra Europa och Nordamerika 
offline under 2000-talet (H&M, 2018). Enligt en artikel i Svenska dagbladet den 21 januari 2018 
(Brännström, 2018) verkar det dock som att H&M som så många andra stora detaljhandlare har 
stött på problem. Till exempel har Sears som nämndes tidigare redan tvingats stänga över 900 
offline-butiker under de senaste 5 åren och K-mart en annan känd detaljhandlare i USA tvingats 
stänga ett hundratal. Macy’s, USAs första varuhus har också tvingats stänga ett hundratal av sina 
varuhus (Brännström, 2018; Kumar, Anand & Song, 2017). 

2.1.3 Online möter offline 
I USA finns det åtskilliga prognoser som pekar på att detta endast är början och att en fjärdedel 
av alla amerikanska köpcenter kommer att vara stängda inom sju år (DIBS, 2017). Den här 
utvecklingen har lett till att en ny ”typ” av offline-butik har börjat växa fram, dock inte i samma 
takt som de traditionella stängs. (DIBS, 2017). Denna ny typ av offline-butik kallas, showroom-
butik och erbjuder kunden möjligheten att känna på ett urval av produkter för att därefter beställa 
hens produkt online med hjälp av butikspersonalen (Ewen, 2017).  

Idag omfattar online-försäljningen i USA allt från mat till kläder till bilar och upptar hela 7,2% 
av all detaljhandel (Nicholson, 2017). Regeringsdepartement i USA visar dessutom att online-
detaljhandeln har haft en årlig tillväxttakt på 28% sedan 1998, dvs nio gånger mer än traditionell 
detaljhandel (Nicholson, 2017). Inom elektronikhandeln står online-försäljningen för 18% följt 
av kläder och accessoarer (Nicholson, 2017). I Sverige passerade online-försäljningen 2016 
hundra miljarder kronor i omsättning, vilket innebar att online-försäljning totalt har ökat med 
cirka 45% sedan 2011 (DIBS, 2017). I Sverige är det framförallt varor och tjänster som driver 
utvecklingen, men samtidigt köper mer än hälften (52%) av Sveriges befolkning också kläder, 
skor och accessoarer online och en dryg tredjedel (34%) fysiska medier och nästan en tredjedel 
(29%) elektronik (DIBS, 2017). Enligt DIBS (2017) bör kanske framtidens offline ses mer som 
ett komplement till online än tvärtom.  

2.1.2.1 Kundbeteende 
Denna online-försäljningen har lett till att kunders beteendet har börjat förändrats (DIBS, 2017; 
Postnord, 2017). Idag talas det framförallt om webrooming5 och showrooming6 där webrooming 
betyder att kunden söker efter information om en produkt först online för att därefter köpa den 
offline, medan showrooming betyder att kunden först provar eller tittar på produkten offline för 

                                                 
5 Det engelska ordet webrooming används i brist på motsvarande ord på svenska. 
6 Det engelska ordet showrooming används i brist på motsvarande ord på svenska. 
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att därefter köpa den online (Postnord, 2017).  
Showrooming-beteendet har lett till en minskad vinst för offline-butiker enligt Brännström 
(2018) eftersom kunderna lättare kan jämföra, leta och köpa sina önskande produkter från en 
konkurrent online (Balakrishnan, Sundaresan & Zhang, 2014; Kumar, Anand & Song, 2017). 
Kunder som förlitar sig på showrooming-beteendet har tidigare beskrivits som gratisåkare (eng. 
free-riding), utvärderingshandlare (eng. research shoppers) eller övergångshandlare (eng. cross-
shoppers) enligt Daunt och Harris (2017). Showrooming-beteendet är definitivt destruktivt för 
offline-detaljhandlare eftersom kunder tar värde från dem och därefter ger sitt värde i form av 
pengar till en online-detaljhandlare (Daunt & Harris, 2017). Tidigare forskning hävdade att 
beteendet var kopplat till online-detaljhandlares smidighet när det kom till att leta och jämföra 
produkter (Dahana, Shin & Katsumata, 2017). Dock har det bevisats att den främsta anledningen 
är de lägre priserna som erbjuds eftersom online-detaljhandlarna inte har samma fasta 
hyreskostnader eller behöver inkludera moms (i vissa länder) och kunderna allt som oftast får 
belöningar eller erbjudande (Dahana, Shin & Katsumata, 2017). Showrooming-beteendet uppstår 
framförallt (Dahana, Shin & Katsumata, 2017) när kunden har svårt att utvärdera produkten 
genom sensoriska egenskaper eller produktbeskrivningar, vilket stämmer väl överens med 
elektroniska apparater och kläder enligt Nicholson (2017). En kund som har ett stort engagemang 
för en specifik produkt eller ett varumärke har också en mycket högre motivation att leta efter 
mer information offline för att därefter köpa den billigare online (Daunt & Harris, 2017; Dahana, 
Shin & Katsumata, 2017). Ju mer prismedveten en kund är desto större risk är det också att hen 
frekvent byter mellan offline och online (Dahana, Shin & Katsumata, 2017). Showrooming-
beteendet är inte endast kopplat till priset enligt Daunt och Harris (2017) utan också direkt till 
produkten eller kunden. En produkt som ständigt tekniskt utvecklas vill kunden allt som oftast 
själv prova innan hen köper den online som offline. Likaså en produkt som uppfattas som 
förmånlig för kunden online vill hen oftast själv inspektera offline innan hen köper den (Daunt & 
Harris, 2017) Ju lättare det är att finna produkten offline desto troligare är det också att kunden 
faktiskt provar produkten offline innan hen köper den (Daunt & Harris, 2017). Ju mer vana en 
kund har av att tidigare ha handlat offline desto mer troligt är det att hen söker efter information 
offline. På samma sätt som ju högre förmåga en kund har av att navigera på internet desto 
troligare är det att hen också letar information online. Avslutningsvis nämner Daunt och Harris 
(2017) i deras studie att ju lägre förtroende en kund har för en försäljare offline desto troligare är 
det att hen köper produkten online, på samma sätt som en kund som har ett lågt förtroende online 
är desto mer benägen att köpa offline (Daunt & Harris, 2017). 

För att motverka showrooming-beteendet av att besöka offline först för att därefter köpa 
produkten online hävdar Gensler, Neslin och Verhoef (2017) att offline måste börja anställa mer 
personal och erbjuda mer personlig service, vilket stämmer väl överens med vad showroom-
butiker försöker åstadkomma enligt Ewen (2017). Showroom-butiker är dock inte alltid ett 
alternativ för alla detaljhandlare eller kunder eftersom vissa detaljhandlare inte kan omorganisera 
deras affärsmodell samtidigt som vissa kunder vill ha produkten direkt (Ewen, 2017). Mycket 
pekar på att showrooming-beteendet har förändrat detaljhandeln men fortfarande köper 
majoriteten (61%) av dagens amerikanska kunder sina produkter offline samtidigt som hela 29% 
av hävdar att de förlitar sig på produktinformationen från online (Johnston, 2016). Enligt 
Sopadjieva, Dholakia och Benjamin (2017) använder 73% av alla kunder i USA både kanaler 
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online som offline under hela deras köpprocess. Johnston (2016) hävdar dessutom att majoriteten 
av de som köper produkter från online-detaljhandlare hävdar att de föredrar att köpa produkten 
på webben istället för i en applikation. I Norden uppger nästan hälften av alla kunder att de ägnar 
sig åt webrooming, samtidigt som även 45% säger att de förlitar sig på showrooming när det 
kommer till att köpa skor eller kläder (Postnord, 2017). Enligt Chen och Cheng (2013) kan 
anledningen till att kunder föredrar att köpa produkter offline framför online vara att de känner 
sig mer som en kund offline och mer som en systemanvändare online.  

2.2 Omni-kanalstrategi 
Herhausen, Binder, Schoegel och Herrmann (2015) hävdar att tidigare forskning antydde att det 
var negativt att både ha en online- och offline-butik på grund av dess kostnader, vilket deras 
studie emellertid inte finner några som helst bevis för, utan istället är det mer fördelaktigt att 
finnas både online och offline vilket även Gu och Taysis (2017) studie bekräftar. Chatterjee och 
Kumar (2017) hävdar dock att det endast är fördelaktigt att finnas online och offline när det 
kommer till att sälja dyrare produkter, eftersom kunden vill kunna hämta och returnera dessa. 
Billigare och mer vardagligare produkter fungerar däremot lika bra att endast sälja online utan en 
offline-butik enligt Chatterjee och Kumar (2017). Världens största online-detaljhandlare Amazon 
verkar dela uppfattningen med Herrhausen et al. (2015) eftersom de har valt att öppna upp 12 
offline-butiker i USA samtidigt som de har tagit över ett hundratal Whole foods-butiker i 
Nordamerika (Petzinger, 2017). Walmart besluta även i oktober 2017 att de kommer satsa mer på 
deras online och erbjuda fler produkter online än offline (Petzl, 2017).  
 
En omni-kanalstrategi är en övergripande strategi som mer parten av dagens detaljhandlare både 
i USA och i Sverige förlitar sig på. Syftet med strategin är att försöka sammanföra 
detaljhandlarens online och offline i en så kallad sömlös upplevelse där kunden kan välja hens 
föredragna kanal utan att upptäcka någon skillnad mellan de två. En omni-kanalstrategi handlar 
också om att sammanföra detaljhandlarens processer och tekniker i ett system (Rodríguez-
Torrico, Cabezudo & San-Martín, 2017). Omni-kanalstrategin har visat sig framförallt 
fördelaktigt för kunden eftersom hen lättare kan finna produkten i hens föredragna kanal 
(Saghiri, Wilding, Mena & Bourlakis, 2017) dock har det också visat sig att det är desto svårare 
att följa och förstå kundens faktiska köpprocess (Ailawadi & Farris, 2017; Saghiri, Wilding, 
Mena & Bourlakis, 2017). Enligt Grewal, Roggeveen och Nordfält (2017) kan omni-
kanalstrategin i värsta fall vilket är mer förekommande idag även ledda till att kunder överöses 
med information om produkter som de inte ens är intresserade av, vilket i sin tur leder till en 
dålig upplevelse. Avslutningsvis har omni-kanalstrategin även lett till att den så kallade 
användarupplevelsen och kundupplevelsen har blivit desto svårare att skilja på eftersom dagens 
detaljhandlare både finns online och offline (White, 2017). 

2.3 UX & CX 
Upplevelser har alltid varit viktiga för detaljhandlare, exempelvis säljer Nike inte skor utan 
upplevelsen vart skorna kan ta kunden, på samma sätt som Disney inte säljer filmer eller 
produkter utan drömmar och wow-upplevelser (White, 2017). 
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Online talas det däremot som oftast om användarupplevelse (eng. user experience) som har sitt 
ursprung från Människa-datorinteraktion (MDI) vilket ursprungligen fokuserade på 
interaktionen mellan människa och dator (Rogers, 2012). Inom MDI upptäcktes det tidigt att 
användares upplevelse av en produkt, system kunde vara negativ även om det fungerade tekniskt 
korrekt. Traditionellt sett var således fokus inom MDI-sfären när det kom till 
användarupplevelse framförallt inriktat på uppgiftorienterad användbarhet medan 
användarupplevelse idag innefattar alltmer helheten och den känslomässiga tillfredställelsen 
(Norman, 2004). Enligt Marchitto och Cañas (2011) är användarupplevelse och UXD (eng. user 
experience design) en förlängning inom MDI som mer specifikt handlar om att utvärdera och 
designa digitala produkter och system. Användarupplevelse syftar följaktligen till hela 
upplevelsen som användaren får under interaktionen med den interaktiva produkten, systemet 
utifrån hens erfarenheter och känslomässiga tillstånd (Hassenzahl & Tractinsky, 2006).  
Användarupplevelse är på så viss mer än endast användbarhet som formellt definieras enligt 
Barnum (2011) som “I den grad ett system kan användas av specifika användare för att uppnå 
specifika mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för användaren tillfredsställande sätt” (Barnum 
2011, s. 11, min översättning). Användarupplevelsen kan även delas upp i två aspekter enligt 
Hassenzahl (2003), pragmatiska och hedoniska. De pragmatiska aspekterna av 
användarupplevelsen syftar framförallt till beteendemässiga mål hos användaren, som till 
exempel att produkten, systemet uppfattas som effektivt och ändamålsenligt (Hassenzahl, 2003). 
Medan de hedoniska aspekterna däremot syftar till det djupt rotade ”jaget” inom användaren och 
betonar hens välmående (Hassenzahl, 2003) vilket exempelvis är varför vissa användare älskar 
en produkt och inte en annan samtidigt som de olika produkterna löser samma uppgift. De 
hedoniska aspekterna är framförallt kopplade till användarens mest grundläggande behov som 
exempelvis känna tillhörighet (Hassenzahl, 2003). UXD som område innefattar många 
discipliner som är kopplade till människans kognition och psyke men kan även innefatta 
discipliner som är kopplade mer specifikt till kontexten som den digitala produkten eller 
systemet skall tas inom (Rogers, 2012). Inom online-detaljhandeln har jakten på den ultimata 
användarupplevelsen lett till att kunder idag kan läsa rekommendationer om produkter och även 
rösta på vilken rekommendation som de tycker är bäst utifrån sina behov (Erickson, 2013) vilket 
även är en bra kundupplevelse. 
 
Kundupplevelse (eng. customer experience) har sitt ursprung från marknadsföringsområdet och 
beskrivs som kundens totala upplevelse av en detaljhandlare baserat på kundens interaktioner 
med företaget (White, 2017) och handlar till största del om att detaljhandlare måste skapa värde 
för kunden (Kotler, Armstrong & Opresnik, 2018). Enligt Kotler, Armstrong och Opresnik 
(2018) kommer det stora kriget mellan Walmart och Amazon inte vinnas av den som erbjuder 
lägst pris till sina kunder utan den som levererar den bäst övergripande kundupplevelsen online 
och offline. En bra kundupplevelse är resultatet av en effektiv och väldesignad omni-kanal där 
kunden reser genom en holistisk kundresa som inte uppfattas som flera olika utan som en 
övergripande enligt Flaherty (2016). Idag förlitar sig majoriteten av kunder i västvärlden både på 
information från online och offline under sin köpprocess men samtidigt är upplevelsen långt 
ifrån den samma när det kommer till att söka, värdera eller köpa produkter (Rodríguez-Torrico, 
Cabezudo & San-Martín, 2017).  
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Upplevelsen kommer att spela en allt viktigare roll inom detaljhandeln och det kommer att 
behöva utvecklas nya interaktionsmöjligheter som inte endast berikar kundens upplevelse utan 
även låter kunden kontrollera hela kundresan online som offline och vice versa i framtiden enligt 
Flaherty (2016). Hassenzahl (2010) definierar själva ordet upplevelse som subjektivt, 
helhetsmässigt, situationsanpassat också dynamisk men även givande. 

2.4 Framtidens handel  
Enligt Calienes, Carmel-Gilfilen och Portillo (2016) är den mest inflytelserika generationen idag, 
milleniumgenerationen som har växt upp med tekniken och internet. De är den första 
generationen som har växt upp med online-detaljhandel men fortfarande köper även de sina 
produkter mest offline (Calienes, Carmel-Gilfilen & Portillo, 2016; Johnston, 2016). I Sverige är 
det 25–35 åringarna som köper oftast online av alla åldersgrupper enligt DIBS (2017) dock visar 
inte undersökningen i vilken utsträckning de köper offline. Milleniumgenerationens köpbeteende 
skiljer sig dock betydligt från tidigare generationer eftersom de är mer intresserade av att välja 
mellan produkter än olika detaljhandlare (Calienes, Carmel-Gilfilen & Portillo, 2016). Således är 
de inte särskilt lojala utan byter frekvent mellan detaljhandlare utefter deras behov och önskemål 
(Silva & Goncalves, 2016). Hall och Towers (2017) menar dessutom att deras beteende är mer 
kopplat till olika sociala medier på internet, de söker inte endast godkännande längre från sina 
fysiska vänner utan dessutom från sina kamrater och sociala grupper på internet (Hall & Tower, 
2017).  
  
Enligt Grewal, Roggeveen och Nordfält (2017) är det ohållbart att fortsätta bombardera dagens 
kunder online och offline med produkterbjudande på varor som de kanske redan köpt eller inte är 
intresserade av. Detaljhandlarna bör istället förevisa lämplig information för kunden vid rätt 
tidpunkt och plats samtidigt som detaljhandlare måste börjar urskilja sig från varandra (Grewal, 
Roggeveen & Nordfält, 2017). Huré, Picot-Coupey och Ackermann (2017) stödjer dessa 
argument och menar att i framtiden bör detaljhandeln som helhet se närmare på smartmobilen 
eftersom den alltid är tillgänglig för kunden och har potentialen att sammanföra online med 
offline. Detaljhandlare som redan har en omni-kanalstrategi borde också börja erbjuda gratis 
internet till sina kunder offline för att bättre kunna spåra och förstå deras kunders köpprocess 
(Rodríguez-Torrico, Cabezudo & San-Martín, 2017). Enligt Rippé, Weisfeld-Spolter, Yurova, 
Dubinsky och Hale (2017) borde framtidens personal offline istället för att aktivt sälja deras 
produkter istället börja hjälpa kunderna att finna information online som de efterfrågar. En kund 
som kontrollerar all information har en högre intention att köpa en produkt än en kund som inte 
har någon kontroll (Rippé et al.,2017). Sålunda kommer framtidens detaljhandlare behöva 
sammanväva online och offline bättre, så att kunden inte behöver repetera samma uppgifter i den 
digitala världen som i den fysiska (Rodríguez-Torrico, Cabezudo & San-Martín, 2017). 
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3. Problemformulering 
Bakgrundskapitlet (2) visar att Sveriges utveckling har följt USAs och att detaljhandeln offline 
tidigt drevs av pris, tillgänglighet och även upplevelse i viss mån men med tillkomsten av 
internet har upplevelsen hamnat alltmer i fokus samtidigt som konkurrensen även har blivit allt 
hårdare (Erisman, 2017). Användarupplevelsen och kundupplevelsen har också blivit mer 
sammanvävd på grund av att mer parten av detaljhandlare idag vill finnas både online som 
offline (White, 2017), vilket i sin tur har gjort att kunden idag har mycket mer kontroll över sin 
köpprocess. Både webrooming- och showrooming-beteendena har lett till att kunder inte längre 
endast förlitar sig på en detaljhandlares information utan på flera online som offline, vilket också 
har lett till att detaljhandlare har fått det allt svårare att följa och förstå sina kunders köpprocess 
(Brännström, 2018; Erisman, 2017; Kumar, Anand & Song, 2017; Nicholson, 2017).  
Idag bombarderar istället många detaljhandlare sina kunder med information om produkter och 
erbjudande som kunderna kanske inte ens är intresserade av (Grewal, Roggeveen & Nordfält, 
2017). Enligt Huré, Picot-Coupey och Ackermann (2017) är det tydligt att både online- och 
offline-butiker kommer att fortsätta existera så länge kundernas beteende inte förändras drastiskt. 
Däremot hur de kommer att se ut är desto mer ovisst men mycket pekar på att online och offline 
måste sammanföras i en bättre holistisk upplevelse för kunden (Calienes, Carmel-Gilfilen & 
Portillo, 2016; Grewal, Roggeveen & Nordfält, 2017; Hall & Towers, 2017). Lösningen till 
problemet att följa och förstå sina kunders köpprocess som är på framfart i USA och Sverige är 
så kallade showroom-butiker som är tänkta att både tilltala de nya kundbeteendena och koppla 
samman upplevelsen online med offline, men samtidigt finns det också flera indikationer på att 
denna typ av butik inte är optimala för alla (Ewen, 2017). Det finns även studier som pekar på att 
smartmobilen potentiellt skulle kunna användas mycket mer offline för att ge kunderna en bättre 
upplevelse redan idag (Huré, Picot-Coupey & Ackermann, 2017; Rippé et al., 2017; Rodríguez-
Torrico, Cabezudo & San-Martín, 2017).  

Utifrån problematiken som dagens offline-butiker står inför har denna rapporten valt att fokusera 
på smartmobilen och hur den potentiellt skulle kunna förbättra upplevelsen offline.  
Inom UXD-processen kallas detta oftast för analysfasen och ligger till grund för alla koncept- 
och prototyparbeten innan en ny produkt eller system kan utvecklas (Hartson & Pyla, 2012). 
Rapportens frågeställning har avgränsats till kläd- och skobutiker, eftersom det är den branschen 
som har utsatt hårdast för showrooming-beteendet (Brännström, 2018; Kumar, Anand & Song, 
2017; Postnord, 2017;). 

Frågeställningen som rapporten har som syfte att besvara är: 

- Hur kan upplevelsen offline i en kläd- och skobutik förbättras av smartmobilen?  

Frågeställningen består endast av ordet upplevelse och inte kund- eller användarupplevelse 
eftersom dessa ord har tydliga definitioner som studien inte vill förhålla sig till. Genom att endast 
använda ordet upplevelse kan studien utgå ifrån ett mer holistiskt perspektiv. Frågeställningen 
har även valt att använda ordet smartmobil som definieras som en liten handdator, telefon med 
tryckkänslig skärm som har inbyggda funktioner som digital kamera, GPS-navigation, 
mediaspelare, trådlöst nätverk, Bluetooth och mobilt bredband. 
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Rapportens problemformulering är framförallt viktig för nutidens kläd- och skobutiker men även 
för andra offline-butiker som kanske i framtiden också måste stänga sina dörrar för gott på grund 
av dagens nya kundbeteende. Rapporten är också utifrån ett akademiskt perspektiv viktig 
eftersom den ser närmare på om smartmobilen potentiellt skulle kunna vara länken mellan den 
digitala och fysiska världen. Genom att besvara frågeställningen kan förhoppningsvis hela UXD-
området få insikter om hur en framtida sömlös upplevelse mellan online och offline skulle kunna 
se ut.  

Det förväntade resultat på frågeställningen utifrån bakgrunden (2) är att smartmobilen redan idag 
förbättrar upplevelsen offline framförallt när det kommer till informationssökning men även 
värdering av produktinformation. Däremot vad mer smartmobilen används till och hur den bättre 
skulle kunna inkorporeras offline är desto mer osäkert. 
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4. Metod 
Detta kapitel har som syfte att beskriva studiens etiska ställningstagande, paradigm, 
datainsamlingsmetoder och urvalsstrategi för att stärka studiens trovärdighet.  

4.1 Etik 
Innan en studie kan påbörjas måste alltid etiska överväganden hanteras, för att säkerställa att 
informationen som samlas in, inte kan skada någon eller användas för egen vinning. Inom 
forskningsetik finns det fyra grundprinciper enligt Denscombe (2014), skydda testdeltagares 
intresse, säkerställa att deltagande är frivilligt, informera testdeltagare grundligt om syfte och 
samtycke, samt säkerställa att studien inte strider emot några lagar. Under alla typer av studier är 
det viktigt att se till så att testdeltagare inte kan ta skada under eller efter studien. Det är troligare 
att data som samlas in under en hälsoundersökning kan skada testdeltagare än data som samlas in 
under en marknadsföringsundersökning men ändå måste etiska övervägande alltid göras enligt 
Denscombe (2014). Eftersom det är viktigt att förklara för testdeltagare vad studien går ut på och 
vad datan kommer att användas till, har ett dokument tagits fram som summerar syftet med 
studien och hur data kommer att samlas in och användas (se bilaga 1: Informationsmeddelande). 
Utöver de fyra grundprinciperna som nämnts ovan har författaren också valt att vara tydlig med 
att testdeltagare inte kommer att kompenseras och att studien inte sponsras av något företag inom 
kläd- eller skobranschen. Eftersom studien har som syfte att se närmare på kunders upplevelser 
offline som innefattar både köpprocesser, val och beteende vilket kan vara känslig information 
har författaren valt att inte genomföra några intervjuer offline. Risken med att ställa denna typ av 
frågor offline är att testdeltagare skulle kunna känna sig obekväm samtidigt som någon okänd 
person skulle kunna få del av informationen. I värsta fall skulle en okänd person kunna utsätta 
testdeltagaren för både verbala hot och våld om de uppfatta hen som exempelvis slösaktig, ej 
miljömedveten eller ej jämlik. Studien har även valt att inte ha några frågor kopplade till 
inkomst, preferens av varumärke eller specifika butiker. 

4.2 Kunskapsansats, datainsamlingstekniker och urvalsstrategi     
Eftersom studien har som syfte att se närmare på hur människor agerar inom en kontext med 
smartmobilen utgår studien ifrån ett empirisk-holistiskt paradigm, hermeneutiken (Denscombe, 
2014). Den hermeneutiskt-fenomenologiska vetenskapsteorin handlar främst om att studera 
människors upplevelser och erfarenheter inom en särskild kontext (Denscombe, 2014). Fokus 
ligger således på att försöka förstå hur kunder både använder och upplever smartmobilen inom 
offline kontexten. Enligt Denscombe (2014) passar denna typ av vetenskapsteori exceptionellt 
bra för småskalig forskning eftersom den inte kräver någon avancerad utrustning för 
datainsamling eller analys. Det fenomenologiska tillvägagångsättet kräver dock att författaren 
går djupt och skapar beskrivningar och tolkningar som detaljerat återspeglar den sociala världens 
komplexitet (Denscombe, 2014). Den hermeneutiskt-fenomenologiska vetenskapsteorin förlitar 
sig per automatik på en kvalitativ forskningsmetod (Denscombe, 2014) som är fördelaktig när 
det kommer till att tolka och förstå människors känslor och upplevelser till skillnad från en 
kvantitativ forskningsmetod som lämpar sig bättre för mätbara data och hypoteser (Berndtsson et 
al., 2008). Utifrån problemformulering, vetenskapsteorin och forskningsmetoden blir studiens 
analysenhet kunderna. 
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Inom kvalitativa forskningsmetoder finns det flera lämpliga tekniker för att samla in data enligt 
Berndtsson et al. (2008) och för rapportens frågeställning valdes tre olika datainsamlingstekniker 
för att stärka studiens inre validitet, intervjuer, enkät och fokusgrupp. För att stärka en studies 
trovärdighet måste även en god urvalsstrategi väljas för respektive datainsamlingsteknik. 
Grundprincipen för urvalsstrategier är att producera tillförlitlig data från ett tvärsnitt av 
befolkningen. Genom en god urvalsstrategi kan forskare både spara tid och pengar samtidigt som 
resultatet kan ha en hög noggrannhet (Denscombe, 2014). Det finns två urvalsstrategier enligt 
Denscombe (2014), totalundersöknings- eller urvalsundersöknings strategi. 
Totalundersökningens strategi är vanligtvis associerad med större studier medan 
urvalsundersökningen vanligtvis används inom mindre småskalig forskning. Inom respektive 
strategi finns det också två olika urvalsmetoder, slumpmässiga eller icke-slumpmässiga 
(Denscombe, 2014). Den slumpmässiga metoden fungerar bäst när det kommer till stora 
populationer som skall undersökas och fokus är att få in testdeltagare av ren chans medan den 
icke-slumpmässiga metoden är att föredra när forskaren vill undvika ren chans (Denscombe, 
2014). Författaren av denna rapporten har valt att förlita sig på en urvalsundersökningsstrategi 
med både en slumpmässig och icke slumpmässig metod eftersom studien kräver både specifika 
experter och slumpmässiga kunder. Enligt Denscombe (2014) förespråkas vanligen 
slumpmässiga obundna urval inom forskning samtidigt som bekvämlighetsurval ses som 
oacceptabelt (Patton, 2015). De flesta forskare förlitar sig dock på en viss grad av bekvämlighet i 
deras urval eftersom forskare som oftast har begränsade pengar och tid till sitt förfogande 
(Denscombe, 2014). 

I första steget av studien valdes intervju som datainsamlingsteknik eftersom författaren inte 
besitter en djup kunskap eller en lång erfarenhet inom detaljhandeln, vilket flera experter inom 
detaljhandel gör. Genom att intervjua experter inom området skulle studien även kunna få ett 
mer holistiskt perspektiv än endast utifrån kundernas perspektiv. För intervjuerna valdes ett så 
kallat subjektivt (typiskt) urval där individer handplockades från den bakomliggande 
populationen, sannolikheten att bli vald är dock fortfarande okänd enligt Patton (2015). Det 
subjektiva urvalet har dessutom bevisats vara mer effektivt för att få fram mer insiktsfull data 
inom ett specifikt område än ett slumpmässigt urval (Denscombe, 2014). Det subjektiva urvalet 
är inkluderar fortfarande alla åldrar och kön så länge testdeltagarna besitter specialkompetensen 
som efterfrågas (Patton, 2015).  

I andra steget av studien valdes datainsamlingstekniken enkät på grund av författarens etiska 
ställningstagande (se 4.1 Etik) att inte intervjua kunder i anslutning till en offline-butik. Enkäten 
har fördelen att den kan samla in mycket information på kort tid från en stor mängd testdeltagare 
(Berndtsson et al. 2008) samtidigt som den är relativt lätt att anordna och analysera (Denscombe, 
2014). Dock var det viktigt att enkäten hade ett kriterieurval så att datan som samlades in 
verkligen kom ifrån kunder som både hade köpt kläder och skor online och offline under det 
senast året. Kriterieurval används framförallt för att rekrytera testdeltagare som kan ge 
innehållsrik information inom området som avses studeras enligt Patton (2015).  

I det sista steget av studien valdes ett flerstegsurval för fokusgruppen där respondenterna som 
uppfyllde kriterieurvalet från enkäten fick välja att frivilligt ställa upp i ett klusterurval. En 
fokusgruppintervju är en teknik som är framförallt bra för att förstå underliggande motiv, åsikter 
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och handlingar enligt Berndtsson et al. (2008). Fokusgrupper är också en bra teknik för att 
triangulera data från tidigare insamlad data (Denscombe, 2014). 
 
4.2.1 Steg 1 - Intervjuer 
Eftersom intervjuer inte kräver särskilt avancerade verktyg är de relativt lätta att förbereda dock 
kan det vara fördelaktigt att använda en diktafon eller en videokamera för att spela in icke-verbal 
kommunikation (Denscombe, 2014). Forskare bör emellertid vara medveten om att 
inspelningsutrustning kan hämma respondenter från att känna sig avslappnade och villiga att 
svara på frågor (Denscombe, 2014). Det finns även flera typer av intervjuer som kan genomföras 
med respondenter, exempelvis ostrukturerad intervjuer, strukturerade eller semi-strukturerade 
(Patton, 2014). En ostrukturerad har fördelen av att den får respondenten att känna sig 
avslappnad och pratglad men samtidigt finns risken att datan som samlas in är bristfällig eller i 
värsta fall leder till fler frågor än svar (Patton, 2014). Medan en strukturerad intervju är exakt 
motsatsen och kan liknas med en enkät eftersom alla respondenter får exakt samma frågor och 
det finns inget utrymme för mer avslappnade följdfrågor (Denscombe, 2014). En semi-
strukturerad intervju innehåller både strukturerade frågor samtidigt som det finns utrymme för 
ostrukturerade följdfrågor, vilket oftast får respondenten att känna sig avslappnad och villig att 
öppna upp sig under ”samtalet” (Denscombe, 2014). Nackdelen med semi-strukturerade 
intervjuer är dock att de kräver mycket från forskaren eftersom hen måste se till att ”rätt” 
följdfrågor ställs och att intervjutiden inte tar slut innan alla strukturerade frågor har besvarats 
(Patton, 2015). Efter vald intervjustruktur är det också viktigt att besluta om intervjun skall 
innefatta slutna eller öppna frågor enligt Berndtsson et al. (2008).  

4.2.2 Steg 2 - Enkät 
Kvalitativt utformade enkäter med öppna frågor har möjligheten att samla in flera respondenters 
skilda upplevelser och åsikter eftersom respondenterna får formulera sina egna svar (Berndtsson 
et al., 2008). Enkäter som innefattar slutna frågor eller svarsalternativ begränsar på samma sätt 
respondentens möjlighet att uttrycka sig men är samtidigt desto snabbare för respondenten att 
besvara och lättare att analysera (Patton, 2015). Enkäter kan genomföras ansikte mot ansikte men 
sker vanligtvis genom att enkäten delas till respondenter som själv svarar på frågorna, därav är 
det extremt viktigt att frågorna som utformas inte är tvetydiga (Denscombe, 2014). Idag är det 
vanligt att enkäter delas över internet antingen som text direkt i ett e-post eller som en bifogad fil 
(Denscombe, 2014). Det finns även flertalet webbaserade frågeformulärtjänster på internet som 
respondenter kan besöka och delge sina svar. En webbaserad frågeformulärtjänst har två fördelar 
enligt Denscombe (2014), forskaren kan markera frågor som måste besvaras innan respondenten 
kan gå vidare till nästa och datan som samlas in sammanställs automatiskt i ett kalkylblad. 
Utmaningen med enkäter är att få in tillräckligt med svar från respondenter (Berndtsson et al., 
2008) samtidigt som risken finns att svaren som samlas in är svåra att förstå eller är bristfälliga 
(Patton, 2015). 

4.2.3 Steg 3 - Fokusgrupp 
Enligt Patton (2015) är det svåraste med fokusgrupper att bestämma vem som skall ingå och hur 
många som skall ingå. Stora fokusgrupper kan framförallt vara svåra att spela in med hjälp av en 
diktafon eller videokamera på grund av att det kan vara svårt att urskilja vem som säger vad 
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(Denscombe, 2014). Idealiskt bör en fokusgrupp bestå av 6–9 personer enligt Denscombe (2014) 
men i mindre småskaliga forskningsprojekt är det vanligt att fokusgrupper består av tre eller fyra 
personer. Fokusgruppintervjuer tar vanligtvis dubbelt så långt tid som ordinära intervjuer 
eftersom det är fler deltagare som kan och vill uttrycka sig (Denscombe, 2014). Under en 
fokusgruppsintervju är det också extremt viktigt att respondenterna känner tillit och vågar 
uttrycka sig. Denscombe (2014) rekommenderar därför att forskare som vill förlita sig på denna 
insamlingsteknik nämner att hela intervjun kommer att vara konfidentiell både i början och slutet 
av intervjun. 
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5. Genomförande & analys 
Detta kapitel har som syfte att förtydliga hur studiens tre insamlingstekniker genomfördes och 
analyserades. 

5.1 Genomförande av intervjuer  
Enligt Patton (2015) kan personer, experter som besitter specialkompetens inom komplexa 
område som exempelvis detaljhandeln vara användbara när det kommer till ny forskning. 
Experter kan tillhandahålla värdefull information (Patton, 2015) som exempelvis hur dagens 
konsumentbeteende, köpprocesser och system som används ser ut. I studien har experter 
definierats som personer med specialkompetens inom detaljhandeln och mer specifikt inom 
omni-kanalstrategier med yrkestitlar som CIO (Chief Information Officer), CEO (Chief 
Executive Officer) och konsult. 

Författaren valde att finna experterna genom sökmotorn Google och söktermerna ’hjälp med 
omni-kanal’, ’handel’ och ’omnikanal’. Efter att ha gått igenom de tre första söksidorna på 
respektive sökterm, fann författaren nio konsultföretag som erbjöd omni-kanalstrategier i 
Sverige. Därefter kontaktades personer ur konsultföretagen med de efterfrågade yrkestitlarna 
över LinkedIn (ett socialt nätverk som är särskilt utformat för karriär och affärsverksamheter). 
Totalt kontaktades 21 personer med en kort beskrivning av syftet med studien och varför studien 
efterfrågade deras kompetens (se bilaga 1: Informationsmeddelande). Totalt valde fem experter 
(tre män och två kvinnor) att ställa upp på en intervju. 

För intervjuerna skapades en semi-strukturerad intervjumall (se bilaga 2: Intervjumall) med totalt 
12 frågor, varav sju var slutna och fem öppna. Författaren valde både öppna och stängda frågor 
eftersom det både skulle kunna leda till insiktsfulla svar men också lättare svar att analysera 
mellan de olika experterna. Den första frågan som konstruerades var en uppvärmningsfråga där 
respondenten fick förtydliga hens expertis, därefter handlade de resterande frågorna mer specifikt 
om dagens omni-kanalstrategi, detaljhandel online och offline och avslutningsvis mer specifikt 
om smartmobilen och framtidens detaljhandel. 

Fyra intervjuer utfördes på testdeltagarnas arbetsplats i Stockholm medan den sista intervjun 
genomfördes över Skype på grund av testdeltagaren inte befann sig i samma region.  
I början av respektive intervju informerades respondenten om syftet med intervjun och att hens 
medverkande var konfidentiell och anonymt och att de kunde avbryta när som helst enligt de 
forskningsetiska principerna (se 4.1 Etik). Först när den introducerande delen var avklarad 
påbörjades inspelning med hjälp av en diktafon som placerades framför respondenten.  
Under Skype-intervjun användes även diktafonen genom att spela in konversationen över 
smartmobilens högtalare.  
Intervjuerna ansågs avklarad när alla frågor var besvarade och det inte fanns några fler 
följdfrågor, alla respondenter skrev avslutningsvis under medgivande dokumentet.  
Respondenten som ej befann sig i samma region skrev under ett medgivande dokument som e-
postades till hen och skickades tillbaks. Samtliga intervjuer tog mellan 46 och 72 minuter, där 
den kortaste intervjun berodde på att respondenten hade dubbel bokat mötestiden. Efter 
intervjuerna fotograferades anteckningarna med författarens smartmobil och laddades upp till 
författarens personliga moln för att användas som säkerhetskopior. Ljudfilerna på diktafonen 
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laddades också upp till författarens personliga moln för att analyseras senare, medan 
originalkopiorna valdes att förvaras på en avskild plats. 
 
5.1.1 Analys av intervjuer 
Analysen av arbetskopiorna skedde genom att intervjuerna transkriberades med hjälp av Express 
Scribe som är ett mjukvaruprogram som kombinerar Microsoft Word med en mediaspelare. Efter 
att alla intervjuerna var transkriberade tilldelades respektive respondent ett unikt 
identifikationsnummer från T1 till T5 där T står för testdeltagare. Därefter skapades ett 
kalkylblad i Microsoft Excel där de öppna frågorna placerades på vänster sida och 
identifikationsnumren högst upp för att därefter börja lyfta ut nyckelmeningar från 
transkriberingen. Eftersom nyckelmeningarna i vissa fall var extremt långa, komprimerades 
svaren i kortar meningar som var lättare att hantera och överblicka i kalkylbladet. Exempelvis på 
fråga tre ’Hur skulle du säga att omni-kanalen påverkar kundupplevelsen idag offline (fysisk 
butik)?’ lyftes två nyckelmeningar ut från T1. Första mening löd ” (…) dels tror jag att det 
påskyndar köpprocessen därför om man har tittat online först och sen går till butiken då är man 
kanske inte lika påverkningsbar av hur butiken sen säljer in olika plagg” (T1, 2018).  Andra 
meningen löd ” (…) jag tror att kunden kommer att vara mer förberedd, förut när man gick in i 
en butik så gick man in liksom som ett blankt papper, nu har man mycket mer koll på innan, vilka 
produkter som man är intresserad av att titta på” (T1, 2018). Dessa två nyckelmeningarna 
kombinerades och komprimerades till ett svar i kalkylbladet som löd ‘Påskyndar köpprocessen, 
idag vet kunder vad de vill ha innan de går in i en butik medans de tidigare var som ett blankt 
papper’ under T1 (se bilaga 4: Intervjusvar). 
Genom att kombinera och komprimera nyckelmeningar från transkriberingarna blir datan mer 
hanterbar i kalkylbladet och desto lättare att analysera för att finna likheter och skillnader i 
respondenternas svar.  

5.2 Genomförande enkät 
Enkäten skapades i Googles formulärtjänst Forms (se bilaga 3 – Enkätmall) och innehöll en 
introduktionsdel om syftet med undersökningen och att deltagande var frivilligt och anonymt. 
Den första frågan som respondenter var tvungna att svara på innan de kunde se några andra 
frågor var om testdeltagaren var över 18 år. Därefter innehöll enkäten både slutna och öppna 
frågor där första delen bestod av personliga frågor som kön, ålder och om de bodde på 
landsbygden eller i tätort. Genom att både inkludera öppna och slutna frågor skulle enkäten bli 
lättare att analysera om det fanns tydliga mönster utifrån exempelvis kön och ålder. Efter att 
respondenterna hade avklarat de första frågorna kontrollerades kriteriet för studien, alltså om de 
både hade erfarenhet av att köpa kläder och skor online som offline. Om testdeltagarna inte 
uppfyllde kriteriet avslutades enkäten. För testdeltagare som uppfyllde kriteriet fortsatte frågorna 
på enkäten till deras preferenser av online och offline samt deras upplevelser och erfarenheter av 
att köpa kläder och skor online som offline för att avslutningsvis fokusera på deras användande 
av smartmobilen offline.  

Enkäten som togs fram bestod totalt av 30–35 frågor, beroende på hur testdeltagarna svarade på 
respektive fråga (se bilaga 3: Enkätmall). För en testdeltagare som svara ”nej” på fråga 22 ’Finns 
det någon annan applikation som du har använt under tiden som du har befunnit dig i en fysisk 
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butik?’ blev det ingen följdfråga, men för testdeltagaren som svara ”ja” fick en följdfråga innan 
hen kunde gå vidare till samma fråga som ”nej” svararen direkt gick till (se bilaga 3: Enkätmall).   

Innan enkäten delades på internet genomfördes ett pilottest av en testdeltagare som uppfyllde 
urvalskriteriet. Enkäten tog tre minuter och 12 sekunder att genomföra, vilket bedömdes av 
författaren var tillräckligt snabbt för att deltagare skulle slutföra enkäten, samtidigt som det även 
lämna tillräckligt med tid för insiktsfulla svar. Enkätlänken till Google Forms delades därefter 
med en liten introduktionstext i ett inlägg på Facebook (en social webbplats för att läsa, dela och 
socialisera med nya som gamla vänner inom olika grupper) och LinkedIn (ett socialt nätverk som 
är särskilt utformat för karriär och affärsverksamheter). 
 

 
 
 
  

 
Figur 1 | Ovan visas en skärmbild av inlägget som delades på Facebook. 

  
Inlägget delades i tre grupper på Facebook, där författaren inte har någon direkt anknytning till 
de övriga medlemmarna. Grupperna var Svensk E-handel (14 400+ medlemmar), Studenter vid 
Högskolan i Skövde (3200+ medlemmar) och Köp/Byt/Sälj – Stockholm (50 000+ medlemmar). 
Enkäten delades även på LinkedIn där inlägget delades vidare fyra gånger till ett okänt antal 
testdeltagare. Enkäten var tillgänglig genom länken från torsdagen den 12 april kl. 11.00 tills 
måndagen den 16 april kl. 09.00 då länken avaktiverades och en säkerhetskopia laddades ner till 
författarens personliga moln. Totalt deltog 130 deltagare men endast 97 av dem uppfyllde 
kriterierna. Under själva genomförandet kunde deltagarna inte se vad andra respondenter hade 
svarat. 
 
5.2.1 Analys av enkät 
Analysen av enkätundersökningen bestod av flera steg där det första var att skapa en arbetskopia 
av säkerhetskopian i Microsoft Excel. Därefter tilldelades respektive fråga dess egna kalkylblad 
med tillhörande data. De stängda frågorna som exempelvis ålder, kön, ja och nej frågor gjordes 
direkt om till cirkeldiagram i Microsoft Excel. De mer komplexa öppna frisvarsfrågorna 
färgkodades för att finna likheter och skillnader genom en induktiv analys. I frågorna som 
efterfrågade tre anledningar och mottog tre svar i en mening som förslagsvis fråga 13, ’Nämn tre 
anledningar varför du INTE tycker om att handla kläder eller skor på internet?’ delades svaren 
upp i en till tre celler beroende av svaret i Excel.  
Det inskickade svaret ’Går inte att testa innan man köper, det är bökigt att lämna tillbaka saker, 
och det tar tid att få sakerna’ delades således upp i tre celler, utefter kommateckna.  
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Efter att ha separerat all information som behövde separeras börjades den induktiva analysen att 
färg markera svaren utefter dess likheter och skillnader. Fokus under denna processen lades lika 
mycket på svaren som nämndes flest gånger som minst gånger. Till exempel var det endast nio 
testdeltagare av 97 som nämnde personalen som en anledning till att de föredrog offline framför 
online.  

Tabell 1 | Bildskärm från Excel under den induktiva analysen av en fråga. 

 

Efter att ha fått fram tydliga grupperingar i datan sammanställdes information med de tidigare 
skapade cirkeldiagrammen i tre övergripande affinitetsdiagram (se bilaga 5 – Enkätsvar). 
Affinitetsdiagram är framförallt användbara för att organisera data eller begrepp samtidigt som 
det också blir mer överskådlig och lättare att läsa ut (Arvola, 2014). 

5.3 Genomförande av fokusgrupp 
24 respondenter av 97 anmälde sitt intresse för fokusgruppen på enkäten och delgav sin e-post. 
Samtliga 24 kontaktades med e-post där det förklarades vad fokusgruppen gick ut på och att allt 
var konfidentiellt och frivilligt, samt att deltagande kunde ske över Google Hangout eller genom 
att komma till en lokal i centrala Stockholm. Längst ner i e-postet skrevs en tydlig länk till 
Doodle (en text omröstningsfunktion på internet) där respondenterna kunde välja bästa tid och 
datum att delta utifrån deras förutsättningar, totalt röstade endast sju personer. I slutänden 
lyckades dock författaren att få fem testdeltagare att ställa upp i fokusgruppen, efter att ha ändrat 
max-tiden för intervjun till en timme från två. 

Eftersom intervjutiden minskades, utformades endast fem frågor till fokusgruppen med syfte att 
få djupare insikter i hur dagens kunder faktiskt agerar, inspireras och använder sin smartmobil 
offline. En semi-strukturerad intervjumall togs fram med en introduktionsdel och fem öppna 
frågor (se bilaga 6 – Fokusgrupp intervjumall). Frågorna utformades genom att hänvisa först till 
insikterna från enkäten. Till exempel framgick det från enkäten att majoriteten (75%) använde 
sin smartmobil i den fysiska butiken på grund av olika anledningar men en av anledningarna som 
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nämndes var inspiration. Därav blev fokusgruppfrågan, hur blir ni inspirerade när det kommer 
till att köpa kläder och skor?. 

Fokusgruppintervjun genomfördes i en lokal i centrala Stockholm, i lokalen fanns endast ett 
ovalt bord med åtta stolar, där författaren valde att sätta sig längs en kortsida. Totalt anslöt två 
kvinnor och tre män mellan 22-40 års ålder. Fokusgruppen startade på utsatt tid och började med 
att testdeltagarna fick presentera sig kort för varandra innan studien gick igenom de 
forskningsetiska principerna (se 4.1 Etik) (se bilaga 7: Fokusgruppmall). Den första frågan som 
besvarades efter att diktafonen hade startats var att respondenterna fick än en gång berätta sitt 
namn och ålder för att säkerställa vems röst som tillhörde vem. Därefter påbörjades intervjun 
genom att ställa frågor mer specifikt om deras tankar om online respektive offline detaljhandel, 
inspiration och vad som är kul med shopping online och offline. Slutligen tackades samtliga 
respondenter och påmindes om att vad som hade sagts var konfidentiellt. Fokusgruppintervjun 
tog 57 minuter och 24 sekunder från inspelningen startades, totalt tog mötet över 75 minuter från 
respondenterna anlände. Efter fokusgruppintervjun fotograferades författarens anteckningarna 
och laddades upp till författarens personliga moln med ljudfilen från diktafonen.  
 
5.3.1 Analys av fokusgrupp 
Analysen av fokusgruppen bestod av att transkribera intervjun och urskilja respondenternas 
röster och tilldela identifikationsnummer till respektive från TDFG1 till TDFG5, TDFG står för 
testdeltagare fokusgrupp. Transkribering genomfördes med hjälp av Express Scribe som är ett 
mjukvaruprogram som kombinerar Word med en mediaspelare. Efter transkriberingen var 
slutförd lyftes nyckelmeningar och citat ut som ansågs vara av intresse för studiens syfte på 
självhäftande lappar med olika färger för respektive testdeltagare. Nyckelmeningar som lyftes ut 
var antingen direkt eller indirekt kopplade till online, offline eller smartmobilen. Exempelvis 
lyftes nyckelmeningen ” (…) alla googlar på rabattkoder alltid man har ju ett krav på internet 
att man skall ha fri frakt och 10% rabatt” (TDFG3, 2018) ut eftersom det direkt stämde in på 
kundens uppfattning om online. Citatet ” (…) jag inspireras alltid online innan jag går till 
butik” (TDFG3, 2018) kopplades emellertid indirekt samman med både online och offline men i 
slutänden grupperades det in i en ny gruppering, som döptes till inspiration. Samtliga 
nyckelmeningarna och citat som var intressanta utifrån syftet med studien grupperades in i sex 
enskilda grupper utifrån deras likheter och skillnader. Till slut sammanställdes grupperna och 
datan i ett affinitetsdiagram med en färgkod för varje testdeltagare (se bilaga 7 – 
Fokusgruppsvar).  

  



20 
 

6. Resultat 
I detta kapitlet presenteras studiens resultat utifrån de tre data insamlingsstegen som 
genomfördes samt ett slutresultat. 

6.1 Delresultat steg 1 – Intervjuer 
Intervjuerna resulterade i ett kalkylblad (se bilaga 4 – Intervjusvar) av experternas åsikter om hur 
detaljhandeln ser ut i idag och hur den kan komma att se ut i framtiden. Resultatet från 
intervjuerna visade tydligt att smartmobilen används i stor utsträckning och kan förbättra 
upplevelsen ytterligare genom att ta bort onödiga tjänster som kunden själv kan göra som 
exempelvis betala och returnera produkter. Experterna nämnde även att framtidens offline-
butiker måste bli mer personliga och börja skapa mer levande offline-butiker för sina kunder om 
de vill ha en chans emot online-butikerna. Däremot om offline-butikerna inom 
detaljhandelsbranschen är redo för smartmobilen var de desto mer oense om på samma sätt som 
de var skeptiska till om hur mycket information kunder faktiskt kan ta in innan det börjar förstöra 
upplevelsen (se bilaga 4 – Intervjusvar).  

 
Figur 2 | Ovan visas ett urval av svaren som delgavs av experterna. 

6.2 Delresultat steg 2 - Enkät 
Resultatet från enkäten (se bilaga 5 – Enkätsvar) visade tydligt att majoriteten av dagens kunder 
som både köper produkter online och offline redan förlitar sig på smartmobilen offline för att 
förbättra sin upplevelse. Likaså visade enkäten att majoriteten av dessa kunder var positiva till att 
börja använda sina smartmobiler till att utföra tjänster som de redan var vana att göra online. 
Resultatet visade dessutom att mer parten av respondenterna inte använde en applikation offline, 
när det kommer till kläd- och skobutiker utan framförallt webbläsaren på sina smartmobiler och 
sociala applikationer för att rådfråga sina vänner och finna inspiration. 
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Figur 3| Ovan visas ett urval av datan från enkät affinitetsdiagramen. 

6.3 Delresultat steg 3 – Fokusgrupp 
Resultatet från fokusgruppen (se bilaga 7 – Fokusgruppsvar) visade att smartmobilen inte endast 
kunde ta bort onödiga tjänster som har nämnts tidigare utan också agera som en typ av ”personal 
shopper” som ständigt ger kunden inspiration på nya plagg och kombinationer som skulle kunna 
fungera med tidigare köpta plagg. Avslutningsvis visade resultatet även att kunder efterfrågar en 
unik upplevelse utifrån deras stil och butikens sortiment och inte utifrån vad som är i mode i 
skyltfönsterna samtidigt som de även nämnda att de var villiga att betala mer om de fick plagget 
med sig direkt. 

 
Figur 4 | Ovan visas ett urval av citaten som respondenterna delgav under fokusgruppen. 

6.4 Slutresultat 
Det slutgiltiga resultat utifrån trianguleringen av insamlingsteknikerna var att de nya 
kundbeteendena som har växt fram med online-butiker har gjort att många idag använder sin 
smartmobil offline. Smartmobilen används bland annat för prisjämförelse men i minst lika stor 
utsträckning för inspiration, smakråd och för att finna mer information om specifika plagg i 
offline-butiken. För redan vana smartmobilanvändare offline skulle upplevelsen drastiskt kunna 
förbättras samtidigt som upplevelsen även skulle kunna förbättras för de som inte vill eller kan 
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använda smartmobilen offline. De som inte vill eller kan skulle få en bättre upplevelse genom att 
inte behöva trängas med lika många andra för betjäning (rådfrågning, betalning eller 
returnering). För de som redan använder smartmobilen offline skulle upplevelsen däremot kunna 
förbättras avsevärt genom att sammanföra den personliga informationen från smartmobilen med 
den fysiska offline-butikens sortiment och layout. Därigenom skulle kunden kunna få en unik 
upplevelse i varje butik som kunden besöker utifrån hens stil, preferens och budget samtidigt 
som kunden också skulle kunna välja att undvika många av de negativa aspekterna som har 
framkommit i datan kopplat till offline-butiker som till exempel köer och att det är svårt att hitta 
plagg. 

7. Diskussion 
Detta kapitel har som syfte att diskutera det erhållna resultatet, metoden, framtida studier och hur 
resultatet kan påverkas av samhälleliga och etiska aspekter. Avslutningsvis summeras även 
studien i en slutsats. 
 
7.1 Resultatdiskussion  
Resultatet visade att smartmobilen kan förbättra upplevelsen offline om kundens smartmobil 
skulle kunna kopplas upp till offline-butikens sortiment och layout, dock existerar ingen sån här 
lösning idag. Detaljhandlare skulle inte endast lättare kunna förstå sina kunders köpprocess 
mellan online och offline om smartmobilens inkorporerades mer men också kunna ta bort 
onödiga funktioner som butikspersonal utför idag som ta betalt och ta emot returer. 
Smartmobilen skulle dessutom kunna förbättra upplevelsen för kunden genom att ersätta fysiska 
medlemskort och erbjuda rabatter vid rätt tidpunkt och plats. Samt inspirera kunder utifrån deras 
tidigare köphistorik och ge förslag på plagg som finns i butikens sortiment som kan kombineras 
med tidigare köpta plagg. Förevisa endast rätt produktinformation (recensioner, omdöme, styling 
tips, tvättråd) som efterfrågas av kunden. Förevisa var nya plagg finns i butiken sedan kundens 
senast besökt. Förevisa var plagg, speglar, provrum och personal med special kunskap befinner 
sig i offline-butiken.  
 
Smartmobilen kan således vara länken mellan online och offline inom detaljhandeln som har 
saknats. Resultatet kan dock ej generaliseras inom alla branscher av detaljhandeln och bör 
undersökas vidare (se kapitel 7.4 Framtida studier). Utifrån resultatet var det tydligt att 
smartmobilen används i mycket större utsträckning än förväntat men desto mer förvånande var 
det hur lite personal nämndes som en anledning till varför kunder föredrog att handla offline. 
Således har det inarbetade beteendet av att inte ha support eller personal att ta hjälp av online 
spridit sig offline. Enligt respondenterna från fokusgruppen har det gått så långt att kunder helt 
enkelt vill undvika personalen eftersom de inte tillför något värde utan endast förstör deras 
upplevelse. Nedan är några citat från fokusgruppen, ”jag vill veta det här men vet att jag kommer 
få en massa verbala popups om jag ber om hjälp (…) jag vill vara så kort tid så möjligt i butiken, 
jag är obekväm” (TDFG5, 2018) medan en annan respondent svara ” (…) butiksbiträde som har 
noll ärlighet, då vill jag typ sätta eld på butiken” (TFG4, 2018). Det framkom dock inte endast 
negativa aspekter med personalen utan också positiva, om personalen och kunden hade en god 
relation sedan tidigare “(…) jag är helt såld på butiksbiträde, ge mig en look (…) kombinationen 
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av expertis och koll på sitt sortiment är grym” (TDFG1, 2018). Eftersom tidigare studier pekar 
på att dagens kunder inte är särskilt lojala är det dock mycket osannolikt att särskilt många 
kunder kan bygga denna typ av relationen med dagens personal medan smartmobilen har 
potentialen att lyckas med detta varenda gång eftersom den inte endast känner dess ägare väl 
utan också är tillgänglig alltid.  

Ett annat överraskande resultaten som framkom under studiens gång var hur många respondenter 
som nämnde att de använde smartmobilen för inspiration. Anledningen till det kan var som en 
respondent sa under fokusgruppen ” (…) butiker har samma skyltfönster idag” (TDFG, 2018) 
eller som en annan respondent sa, ” (…) kombinationer av kläder är det som jag fastnar för, det 
här kan jag kombinera med tre plagg som jag har hemma. Man vill känna att det kompletterar 
och inte bara förnyar hela tiden” (TDFG2, 2018). 

För akademin däremot är studiens resultat viktigt eftersom det tydligt visar att smartmobilen inte 
endast kan utan redan har börjat användas i allt större grad för att förbättra den fysiska 
upplevelsen i offline-butiker. Om smartmobilen kan förbättra upplevelsen i offline-butiker kan 
den troligtvis även förbättra upplevelsen inom andra områden där informationen både finns 
tillgänglig på internet och i den fysiska världen.  

7.2 Metoddiskussion 
Studiens målsättning har varit att arbeta iterativt mellan de olika stegen och induktivt analysera 
all data mellan stegen eftersom detta området är ett relativt outforskat område. Metoderna som 
har använts under studien anses ha varit väl lämpade eftersom studien utgick ifrån ett empiriskt-
holistiskt paradigm. Under studiens gång har fokus också hela tiden legat på att förstå hur 
kunden använder sin smartmobil offline men också på att förstå vilka fördelar kunder ser med 
online- och offline-butiker. Genom att förstå hur kunderna ser på online-och offline-butikernas 
fördelar har studien även lyckats att bättre förstå hur smartmobilen kan förbättra upplevelsen 
offline. Inom kvalitativa studier som denna finns alltid risken att resultatet är en tolkning och inte 
en objektiv uppfattning eftersom forskaren är instrumentet, därför valde författaren att samla in 
data både från experter och kunder för att få ett mer holistiskt resultat i slutänden. I första steget 
av studien intervjuades experter och fokus låg framförallt på hur detaljhandeln ser ut i Sverige 
och hur framtiden möjligtvis kan se ut. Om första steget skulle ha skett sist istället för först är det 
oklart om resultatet skulle kunna se annorlunda ut men författaren skulle vilja hävda att resultatet 
troligtvis inte hade förändrats, så länge experterna inte hade fått ta del av datan från enkäten eller 
fokusgruppen. Under första steget intervjuades endast fem personer som kan ses som lite inom 
ett så brett område som detaljhandel men efter att ha sett liknande svar från majoriteten av 
respondenter vid analysen valde författaren att inte genomföra fler intervjuer. Under andra steget 
låg fokus på kunderna och deras användande av smartmobilen offline samt deras preferens när 
det kom till online- eller offline-butiker. Under detta steget deltog 130 respondenter men endast 
97 uppfyllde kriterieurvalet, vilket skulle kunna tolka som ett litet antal men även här var det 
tydligt att respondenterna hade mycket lika uppfattningar om online och offline, vilket gjorde att 
studien valde att fortsätta till steg tre och fördjupa sig. I tredje steget av datainsamlingen hade 
författaren gärna haft mer tid med testdeltagarna för att kunna gräva djupare i deras tidigare 
upplevelser och erfarenheter men dessvärre var det inte möjligt.  
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Hade författaren haft möjligheten att göra om studien hade endast en sak förändrats och det hade 
varit att använda två olika enkäter för att se om svaren hade skiljt sig åt. Första enkäten hade haft 
samma utformande som den som användes medan den andra hade haft en annan följd av 
frågorna. Till exempel hade frågorna 32, 33 och 34 ställts direkt efter fråga 14 (se bilaga 3 – 
Enkätmall) för att se om respondenterna fortfarande hade svarat likadant. Fråga 32 på enkäten 
lyder ”Tror du potentiellt att smartmobilen kan komplettera din upplevelse i den fysiska kläd- 
eller skobutiken?” medan fråga 14 lyder ”Har du en smartmobil?”. 
Genom att ändra följden för ett antal av respondenterna skulle svaren kanske kunnat se mer 
annorlunda ut vilket skulle kunna vara intressant. Eftersom detta inte gjordes finns det 
naturligtvis en risk att det kan ha påverkat resultatet i viss mån men eftersom detta området är 
relativt outforskat ses detta inte som en direkt nackdel utan mer som något som framtida studier 
bör se närmare på. Däremot en stor nackdel inom denna typ av studier var att dess resultat var 
baserat på forskarens egna tolkning av datan. Studiens analys utfördes till exempel endast av en 
forskare på grund av studien var en del av ett examensarbete vilket innebar att det inte kunde 
göras någon triangulering mellan olika forskare. Däremot genomfördes en metodtriangulering 
för att stärka studiens interna validitet genom att se närmare på likheterna och skillnaderna 
mellan de olika metodernas resultat. Genom att tydligt beskriva genomförandet och analysen av 
respektive steg samt bifoga bilagorna i studien bör det inte heller vara några problem att 
replikera studien för att säkerställa dess resultat.  
  
7.3 Samhälleliga och etiska aspekter 
Ur ett samhällsperspektiv är det viktigt att fysiska offline-butiker överlever. Utan offline-butiker 
kommer dagens centrum att börja utarmas alltmer vilket kan ha ödesdigra konsekvenser 
framförallt för mindre orter men också för samhället i stort. Fysiska offline-butiker bidrar inte 
endast med jobb till de som bor nära dem utan också ekonomiskt till vår välfärd. Dagens offline-
butiker måste således på något viss inte endast få fler kunder att dem utan också få dem att 
slutföra sina köp. Genom att skapa en bättre upplevelse offline har de fysiska butikerna chansen 
att locka fler kunder till sig samtidigt som de även kan nischa sig alltmer utefter deras specifika 
kunders behov och preferenser. Genom att förlita sig på tekniken kan detaljhandlare därmed både 
minska på deras lagerkostnader och deras onödiga butikspersonal som endast tar betalt och tar 
emot returer.  
 
Däremot ur ett etiskt perspektiv är det desto mer intressant att diskutera om detaljhandlare 
verkligen borde uppmuntra människor att spendera mer tid med tekniken och än mindre tid med 
andra människor. Risken med att förlita sig på tekniken mer än vad som redan sker idag är att 
människor kan bli än mer obekväma i sociala sammanhang. Utöver denna risken kan resultatet 
om det skulle börja implementeras i framtiden även innebära att detaljhandlare skulle kunna 
börja samla alltmer information om sina kunders beteende offline. Desto mer företag vet om 
personers personliga information desto större risk utsätt personen också för om informationen 
skulle hamna i fel händer. Nyligen infördes GDPR-lagen som kanske inom en snar framtid kan 
ge oss svaren på hur villiga människor, kunder, användare är att dela sin personliga information 
med företag, detta får dock tiden avgöra. 
 
Det största etiska problemet som författaren ser med resultatet är att offline-butiker inte endast 
kommer att börja utformas efter kundernas specifika behov och preferenser men också utefter 
deras inkomst och tekniska kompetens, vilket skulle kunna innebära att områden med offline-
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butiker inte längre skulle vara tillgängliga för alla. En annan risk skulle också kunna vara att 
offline-butiker helt börjar förlita sig på tekniken och utesluter de kunder som inte har eller kan 
använda tekniken som exempelvis besökare från utlandet. Många av dessa problemen kan ses 
som att de är långt borta i dagsläget men med teknikens framfart sedan mitten på 90-talet är det 
inte svårt att förutse att många av dessa etiska aspekterna kommer att bli alltmer viktiga att 
utforska inte endast för framtida UX-specialister men också för detaljhandlare och deras 
personal.  
 
7.4 Framtida studier 
Det erhållna resultatet är svårt att generalisera inom detaljhandeln därmed skulle fler studier 
behöva genomföras inom andra branscher av detaljhandeln som till exempel offline elektronik-
butiker. Det skulle även behöva undersökas om kunder faktiskt är villiga att dela sin personliga 
information även i offline-butiker. En annan framtida studie som skulle vara mycket intressant 
för författaren är att testa studiens slutresultat i en prototyp för att validera om lösningen är både 
tekniskt möjlig och slutligen attraktiv för kunder, dock kan detta kräva ett samarbete med en 
specifik detaljhandlare. Avslutningsvis framkom det även andra insikter som ej var viktiga för 
studiens resultat men däremot kan vara av intresse för framtida studier. Till exempel hur villiga 
kunder är att deras smartmobilskärm förevisas på en extern skärm i offline-butiken?  
Hur provrummen kan utformas för att förbättra kundens upplevelse när det kommer till att 
använda smartmobilens kamera och sociala nätverk? Hur en ny butikslayout skulle kunna se ut 
för en van smartmobilsanvändare?  
 
7.5 Slutsats 
Kunder förväntar sig idag alltmer av sin upplevelse offline som online vilket har lett till stora 
problem för dagens offline-butiker samtidigt som det stora problemet att sammanföra online och 
offline kvarstår. Resultatet från den här studien visar att kunders nya beteende som har växt fram 
i takt med internet inte endast har lett till att smartmobilen har börjat användas i allt större 
utsträckning offline utan även att det har uppstått ett behov av en bättre upplevelse offline.  
När mobilen togs fram 35 år sedan fanns det ingen som trodde att de personligen skulle behöva 
en men idag är det lite annorlunda. Alla tekniska lösningar som tas fram är inte alltid styrda av 
ett behov utan skapar istället ett behov vilket författaren skulle vilja hävda är fallet här.  

Slutsatsen är således att smartmobilen redan idag förbättrar upplevelsen i mycket större 
utsträckning än förväntat men samtidigt finns det mycket utrymme kvar för hur upplevelsen 
skulle kunna förbättras mer. Det slutgiltiga resultatet från studien visade att upplevelsen kan 
förbättras avsevärt om kunden delar sin personliga information från smartmobilen med offline-
butikens sortiment och layout. Genom att informationen delas mellan kunden och den fysiska 
offline-butikens ”nätverk” kan kunden inte endast slippa onödiga funktioner som hen redan själv 
genomför online som exempelvis att betala och returnera plagg. Kunden kan också alltid få 
erbjudande som intresserar hen vid rätt tidpunkt och plats, samt inspirationsråd som stämmer väl 
överens med hens tidigare köphistorik. Kunden förevisas samtidigt endast informationen som 
kunden verkligen bryr sig om utefter hens preferenser. Samt avslutningsvis kan smartmobilen 
förbättra upplevelsen genom att alltid visa när nya plagg har tillkommit sedan kundens senaste 
besök samt förevisa var produkter, speglar, provrum och toaletter finns i offline-butiken. Det bör 
tilläggas att både detaljhandelsbranschen och smartmobilen är under en ständig utveckling vilket 
innebär att studiens frågeställning kan behöva undersökas med jämna mellanrum.  
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Hej, 

Just nu genomför jag mitt ex-jobb inom UX med fokus på detaljhandel och ser närmare på hur 
smartmobilen möjligen kan komplettera upplevelsen för kunden vid fysisk handel. Således är jag 
på jakt efter personer som dig som besitter en god kompetens inom detaljhandeln online som 
offline för att diskutera viktiga frågor inom framtidens detaljhandel.  

Forskning har visat att online och offline-butiker kompletterar varandra väl och att dagens 
milleniumgeneration är desto svårare att få som lojala kunder eftersom de bombarderas med 
information.  

Andra studier hävdar även att sann lojalitet endast kan uppnås offline eftersom kunder ser sig 
själva som just kunder där medan online ser de sig oftast som systemanvändare. 

Samtidigt finns det även nyare studier som hävdar att omni-kanalstrategin kanske inte är 
framtiden eftersom frågan är om vi verkligen vill ha samma upplevelse hemma i soffan på 
iPaden, som i bussen på väg till jobbet eller när vi befinner oss i den fysiska butiken.  

Tycker du att denna typen av studier är intressanta och vill bidra med dina egna erfarenheter och 
kunskap - ser jag fram emot att höra av dig. 

Vänliga hälsningar 
Morgan 

Bilaga 1 - Informationsmeddelande



Introducerande del 
Hej, 

Jag heter Morgan Nilsson och studerar sista året på kandidatprogrammet UXD på Högskolan i Skövde. 
Denna intervjun är ett steg av flera under min datainsamling till mitt examensarbete som syftar till att se 
närmare på hur online kanaler potentiellt kan stödja kundupplevelsen i den fysiska butiken.  

Intervju är tänkt att ta en timme, där fokus kommer att vara att se på hur du som ”expert” inom 
detaljhandeln ser på dagens sömlösa upplevelse mellan online och offline. 

Intervjun är frivillig och dina svar behandlas konfidentiellt och du får avbryta intervjun när som helst, 
utan att nämna någon anledning om du skulle vilja.  

Under intervjun kommer jag att anteckna och spela in vår konversation, är det ok? 

Avslutningsvis vill jag även nämna att vissa citat från denna intervjun kan eventuellt presenteras 
anonymt i mitt examensarbete, är det ok? 

Jag startar inspelningen nu. 

Intervjufrågor (börja inspelning) 
Uppvärmingsfråga. 

1. Mest för att jag skall kunna skapa mig en bättre uppfattning om vem du är och vad har gjort
tidigare, kan du vara så snäll och kortfattat berätta lite om din bakgrund framförallt kopplat till
detaljhandel?

Djupfrågor. 

2. Sett till flertalet studier från 2017 är det tydligt att konkurrensen både i Sverige och utomlands
blir allt hårdare och att många detaljhandlare idag har börjat förlita sig alltmer på en OMNI-
kanalstrategi och att finnas både online (e-butik) och offline (fysisk butik).
Skulle du säga att detta låter korrekt?

3. Hur skulle du förklara vad en OMNI-kanal är för något?

(Omni-kanal-upplevelse är ett mångkanaligt sätt att marknadsföra, sälja och betjäna kunder på
ett sätt som skapar en integrerad och sammanhängande kundupplevelse, oavsett hur eller var
kunden befinner sig.)

4. Hur skulle du säga att OMNI-kanalen påverkar kundupplevelsen idag offline (fysisk butik)?

5. Skulle du säga att dagens detaljhandlare som förlitar sig på en omni-kanalstrategi har lyckats
sammanföra deras online kanaler med deras offline (fysisk butik) i en sömlös upplevelse för
kunden?

- Ja, hur? / Nej, varför inte?

Bilaga 2 - Intervjumall



6. Skulle du säga att dagens kunder efterfrågar samma kundupplevelse på datorn hemma på soffan
som på smartmobilen på väg till jobbet som i den fysiska butiken när konsumenten faktiskt
testar och provar produkten i den fysiska butiken?

- Ja, varför / Nej, varför inte?

Till nästa frågeställning vill jag förtydliga hur jag ser på kundens köpprocess för att se till att vi förstår 
varandra korrekt.  
Jag har valt att dela in kundens köpprocess i fem faser.  
Där den första är så kallade (1.) Problem/behovfasen där kunden upptäcker att hen har ett problem 
eller behov som kanske en produkt kan lösa.  Vilket leder till att hen börjar söka efter information och 
går in i andra steget av köpprocessen, dvs (2.) Informationsfasen.  
Efter att ha samlat in en stor mängd information om olika produkter börjar hen värdera fördelarna 
och nackdelarna emot varandra innan ett beslut tas, denna fasen kallar jag (3.) Värderingsfasen.  
Efter värderingen är klar väljer kunden antingen att köpa eller ej köpa produkten på grund av mer 
personliga faktorer, denna fasen kallar jag (4.) Köpfasen och slutligen efter köpet har vi (5.) 
reflektionsfasen där kunden utvärdera om produkten (upplevelsen) var bra eller dåligt utifrån hens 
problem eller behov. 

7. Skulle du säga att detta låter som en kunds köpprocess? Om nej, varför inte?

8. Skulle du säga att kundens köpprocess ser annorlunda ut online jämfört med offline (fysisk
butik)?

- Ja, varför/ Nej, varför inte?

9. Tror du att dagens kunder använder sina smartmobiler under köpprocessen även offline (fysisk
butik)?

- Ja, varför / Nej, varför inte?

10. Både i Sverige och utomlands har det börjat växa fram så kallade ”showroom” butiker där
kunden endast kan testa produkten och köpa den online men inte få den med sig hem direkt.
Tror du att detta är denna upplevelsen som dagens kunder vill ha när de besöker en fysisk butik?

- Ja, varför / Nej, varför inte?

11. Tror du att kundens smartmobil potentiellt skulle kunna förbättra kundupplevelsen i den fysiska
butiken?

- Ja, hur / Nej, varför inte?

12. Om du får spekulera hur tror du att framtidens kundupplevelse kommer att se ut i den fysiska
butiken?

13. Finns det något övrigt som du skulle vilja nämna för mig som kan vara av nytta under min
undersökning?



Avslutande del 
Tack för din medverkan. 

Är det ok att kontakt dig för vidare frågor om det skulle behövas? 

Vill du vara så snäll och skriva under ’Medgivande formuläret’ 

Tack. 

  



Medgivande för examens-arbete 
Jag ger härmed tillåtelse att min medverkan i examens-arbetet ’Hur kan online komplettera 
konsumenten upplevelsen vid offline-handel’ spelas in och antecknas. 
Det insamlade materialet består endast av vad som sägs och skrivs under intervjun. 
Min medverkan är anonym och materialet kommer endast användas under examens-arbetets analys, 
resultat samt framtida presentation av resultatet.  
E-posten är till för eventuellt kompletterande följdfrågor.
Jag förstår att jag närsomhelst kan avbyta intervjun utan att ange anledning och därmed även återkalla
mitt medgivande och medverkan.

______________________________________ _________________________ 
Namnförtydligande  Datum 

______________________________________ _________________________ 
Underskrift  E-post
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0 
0 

0 
0 

0 
0 



��������� ��	
��
�����������������������

		������������������������������� �!"#� $%&'()*(+&�,
���-+.�)/..�$�(�0+,�����	 .�1

(���234�56768935:93;5<=>3�4?�6@A�B395C9D�E�����(���F969�4?�G67:H7<:==7�377�I>397>6J<=:H�K3H�K6>G=:77:93�4<H�?GG=:B:=I:�<�4:H�5LI<IK3�K=M4N�:==:9IK6J?7<K:HD�EOPQR�STUV�STW�SXPUY�)
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Identifikation T1 T2 T3 T4 T5
Yrkestitel Konsult CIO CEO CEO Konsult

Omni-kanal i 
Sverige?

De flesta butikskedjor har 
gått över till omni-

kanalstrategi, medan små 
butiker som är en stor 

kategori i Sverige inte har 
påbörjat deras arbete.

Ja, majoriteten förlitar sig 
idag på en omni-

kanalstrategi.

Ja, absolut den stora massan 
av fysiska butiker har gått 
online och många går ifrån 

online till offline.

Ja, många ser idag 
fördelarna av att finnas både 

online och offline. För 
mindre butiker är det svårt 
finansiellt medan för större 

är det desto svårare att få dit 
rutiner och strukturer.

Ja de större butikerna har 
definitivt omni-kanal medan 
de mindre fortfarande endast 

existerar i flera olika 
kanaler.

Definiera omni-
kanal?

Nya vägar in till 
detaljhandelsbutiken.

Att alla tekniska kanaler 
sitter ihop, "lägger jag en 
produkt i kundvagnen på 
mobilen, så finns den i 

kundvagnen på datorn".

Finns många definitioner, 
men jag skulle säga flera 

kanaler som detaljhandlaren 
säljer och marknadsför sina 

produkter genom, all 
försäljning börjar med 

marknadsföring 

Skulle säga att det är ett 
buzzword för en kundresa. 

En strategi för att ge kunden 
samma upplevelse genom 

hela kundresan. Brister 
kundresan har man en multi-
kanal, man existerar endast i 

varje kanal

Samma budskap och pris i 
alla kanaler.

Hur påverkar 
omni-kanal 

offline-butiker?

Påskyndar köpprocessen, 
idag vet kunder vad de vill 
ha innan de går in i butiken, 
medan de förr var som ett 

blankt papper. 

Omni-kanal påverkar offline
men kompletterar inte 

offline. Utan tanken är just 
nu endast att känslan skall 

vara den samma online som 
offline. Kunder vet också 
mer innan de besöker en 

offline butik.

Driver kunder till offline-
butikerna, kunder kan köpa 

online och hämta upp 
offline.

 Minskar kapitalkostnaden 
för detaljhandlarna, genom 
att de kan förevisa en fysisk 
produkt med fler färger och 

modeller online.

Klart den gör, däremot hur 
är det nog ingen som vet.

Bilaga 4 - Intervjusvar



Identifikation T1 T2 T3 T4 T5
Yrkestitel Konsult CIO CEO CEO Konsult

Skulle du säga att 
dagens 

detaljhandlare 
som förlitar sig 

på en omni-
kanalstrategi har 

lyckats 
sammanföra 
online med 

offline?

Även om många har en 
"omni-kanalstrategi" har de 

inte lyckats sammanföra 
deras online och offline 

butiker. Vilket har lett till att 
nya koncept-butiker 

(showroom) har börjat växa 
fram som jag tror är 

framtiden, dock kan det vara 
en generationsfråga, 

eftersom yngre är mer villiga 
att beställa och få hem 

produkter än kanske äldre.

Nej, det är för många butiker 
som har gamla system som 
omöjliggör detta. Tror att 
små start-up bolag har en 

stor fördel här.

Det är pågående, t.ex. inom 
bilhandeln kan kunden byta 
klädsel och extra utrustning 
för att därefter beställa det 
offline. Begränsningen är 

hur tekniken skall användas. 
Fysisk handeln har nästan 

blivit statisk och befinner sig 
i en mogenfas medan online-

handeln endast är  i 
begynnelsen.

Jag tycker resebranschen har 
lyckats sammanföra det bra 
med nedräkning till resan 

etc. Men ett annat bra 
exempel som jag själv 
använder är UBER, jag 

beställer bil i appen, en taxi 
kommer, appen berättar 

medan jag sitter i taxin hur 
lång tid det är kvar och sen 
vad det kostar, också ratar 
jag personen, här har vi en 
omni-kanal, kanske till och 

med mobilt första perspektiv 
som ICA. Jag går alltid med 

ICAs app genom hela 
upplevelsen både i butiken 

och hemma. Samt appen kan 
berätta att saltet är på andra 
våningen, hylla 14 när jag är 

hungrig och frustrerad.

Det beror på vad du menar 
med en sömlös upplevelse, i 

vissa butiker kan du t.ex. 
hämta produkter som du 

köpte online men samtidigt 
finns det flera detaljhandlare 
som har olika priser online 

och offline

Efterfrågar 
kunder samma 

upplevelse i 
smartmobilen 

hemma, som på 
väg till jobbet 
eller i offline-

butiken?

Troligtvis inte men det har 
jag ingen som helst statistik 

på.

Nej, det tror jag inte, jag 
tycker personligen det är fel, 
på mobilen borde det kanske 

finnas mindre inspiration 
och snabbare sätt att slutföra 

sitt köp.

Svårt att svara på men redan 
idag skiljer sig upplevelsen 

sig åt beroende på produkten 
som skall köpas och du kan 
ju inte få samma upplevelse 

på enheter som har olika 
storlekar på sina skärmar.

Behovet skiljer sig absolut, 
borde inte vara samma, 

hmmm, oklart. Kanske bör 
upplevelsen inte endast 

skilja sig åt på enheten utan 
även tidpunkten på dygnet. 

Nej, kunder efterfrågar olika 
typer av information i varje 
skedde, t.ex. skulle jag säga 

att inspiration är desto 
viktigare hemma i soffan än i 
den fysiska butiken där pris 
och tillgänglighet är desto 

viktigare.



Identifikation T1 T2 T3 T4 T5
Yrkestitel Konsult CIO CEO CEO Konsult

Skulle du säga att 
detta låter som en 

kunds 
köpprocess*?

Är en standard process om 
man skall köpa en liter mjölk 

eller en Armani kostym.

Låter korrekt, dock skulle 
jag säga att behovet inte 

alltid är ett behov utan kan 
idag också vara ett intresse 

eller nyfikenhet.

Låter korrekt, men den är 
inte så rationell idag,  plus 
jag skulle vilja lägga till en 

bekräftelsefas/image där 
kunden vill vara en del av 
vad varumärket står för. 

Det låter väldigt rationellt, i 
verkligheten är kunder ofta 

mycket mer irrationella 
samtidigt som deras 

informationsinhämtning och 
värdering går ihop allt mer i 

ett. 

Ja, det låter korrekt.

Skiljer 
köpprocessen sig 

online från 
offline?

Offline-butikerna försvinner 
i informations- och 

värderingsfasen. Söker en 
kund på internet, köper hen 
troligtvis på internet också. 

Informationssökandet ser 
mycket annorlunda ut. 

Online finns det en mängd 
kunder som inte köper i 

slutänden, vilket troligtvis 
också är mindre offline.

Online drivs köpprocessen 
av pris, pris och pris. 
Samtidigt som många 

beställer flera storlekar och 
modeller vilket du troligtvis 

inte gör offline.

Hmm, jag skulle säga att 
kunder är mer irrationella 

offline där känslor spelar en 
allt större roll medan online 

har kunden endast fokus i ca: 
4 sekunder vilket innebär att 
behovet måste vara mycket 
starkare. Likaså skulle jag 
säga offline-butiken skapar 

en större tillfredställelse 
eftersom kunden får 

produkten direkt i handen, 
vilket är mer känslomässigt.

Köpprocessen online följer 
inte nödvändigtvis 

köpprocessen du beskrev 
eftersom kunden snabbt kan 

hoppa mellan olika 
produkter, medan när 

kunden befinner sig i den 
fysiska butiken är 

köpprocessen du beskriver 
troligtvis mer snarlik tror 

jag.

Skulle du säga att 
showroombutiker 

ger kunden 
upplevelsen hen 
vill ha när hen 

besöker en offline-
butik?

Jag tror det är framtiden, 
kunden ställer allt högre 

krav. Showroom kommer 
fungera extremt bra för saker 

som är lite dyrare. Dock 
måste troligtvis bas grejer 
och billigare saker finnas i 
butiken för att att få snabbt.

Optimalt för rena e-butiker 
för mer etablerade butiker 

inte så optimalt. 

Har många fördelar för
detaljhandlarna utifrån 
kostnadsaspekten men 

dagens köpbeteende måste 
förändras. Kan vara 

generations bereonde. 
Offline-butiker kommer 

alltid att finnas. Tänk på det 
papperslösa kontoret, det är 

en utopi.

Har många fördelar för 
detaljhandlare men passar 
säkerligen inte alla kunder 
och är meningslöst om de 

endast förevisar 10% av alla 
deras produkter. Kan vara 
bra för detaljhandlare som 

endast har ett fåtal 
produkter.

Jag skulle personligen inte 
tro att de är för alla 

detaljhandlare men definitivt 
för de som säljer dyrare 

produkter som t.ex. 
elektronik och säg möbler. 

* Köpprocessen beskriven i fem faser från Principles of Marketing skriven av Kotler, P., Armstrong, G., Opresnik, M.O., (2018).
(1.) Problem/behovfasen - Kunden upptäcker att hen har ett problem eller behov som kanske en produkt kan lösa.
(2.) Informationsfasen - Börjar söka efter information.
(3.) Värderingsfasen - Värdera fördelarna och nackdelarna emot varandra innan ett beslut tas.
(4.) Köpfasen - Kunden väljer antingen att köpa eller ej köpa produkten på grund av mer personliga faktorer.
(5.) Reflektionsfasen -  Kunden utvärdera om produkten (upplevelsen) var bra eller dåligt utifrån hens problem eller behov.



Identifikation T1 T2 T3 T4 T5
Yrkestitel Konsult CIO CEO CEO Konsult

Om du får 
spekulera hur 

tror du att 
framtidens 

kundupplevelse i 
offline-butiken 
kommer se ut?

Mer fysisk personal som kan 
hjälpa kunderna att hitta rätt. 

Mycket mer virtuella 
hjälpmedel. Mindre antal 
kassor men troligtvis en 

kombination för de som vill 
ha mer personlig service. Ny 

butikslayout den som 
används idag togs fram långt 

innan internet fanns.  Mer 
levande butiker med lika 

mycket skyltning i butiken 
som i skyltfönstren. 

Detaljhandlarnas influensers 
används mer i den fysiska 
butiken när kunden skall ta 

sitt beslut.

Människor är människor så 
framtidens butik kommer 

inte ändras så mycket. Men 
tänker stora skärmar där 

kunder kan se sig själv med 
produkten och få mer 
personlig information, 

endast sånt som hen vill se 
just då. 

Det kommer alltid att finnas 
produkter som kunder vill 

känna och klämma på. 
Personligen så tror jag att 
det kommer att finnas mer 

skärmar som kommer agera 
som produkt stödjande. 

Framtidens butiker kommer 
troligtvis också ha tillgång 
till bredda sortiment genom 
databaser direkt i butiken.

Idag kan vi mindre och 
mindre, så vi respekterar 

folk som kan saker mer och 
mer, vi är alla generalister 
som googlar på Wikipedia 
förutom inom ett område 

som vi kan, på samma sätt så 
måste den personen i offline-

butiken kunna allt om 
området och kunna ta 

människor på ett bra sätt. 
Den säljaren i en fysisk butik 

som fångar mig på ett 
personligt plan för att jag är 
jag och lyckas kommunicera 

med mig på mitt sätt, den 
personen som är duktig på 

det kommer ha en 
omsättning på faktor två 

eller tre emot andra, kanske 
faktor 5 sen efter det besöket 

kommer jag som kund 
fortsätta handla på webben 
för upplevelsen var så bra. 

Framtidens fysiska butik 
kommer att handla alltmer 
om att ge kunderna vad de 
redan vet att de vill ha. Jag 
ser en fysisk butik som vet 
lika mycket om sina kunder 

som en online butik gör 
idag. 

Använder dagens 
kunder 

smartmobilen 
offline?

Ja, kunder är lata och vill ha 
information snabbt och 

googlar istället allt för att 
springa runt och leta.

Svårt att säga men själv så 
använder jag den för 

prisjämförelse.

Ja, både vetande och 
ovetande, t.ex. kan FB pusha 

ut direkt meddelande till 
kunder som befinner sig ett 

visst avstånd ifrån en offline-
butik. Utöver det så söker 
dagens kunder alltid efter 

alternativ.

Ja

I väldigt stor utsträckning, 
dock skulle jag vilja säga att 
de äldre troligtvis inte surfar 

så mycket i den fysiska 
butiken men sparar 

information för senare.
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Kan 
smartmobilen 

potentiellt 
förbättra 

kundupplevelsen 
offline?

Absolut, online finns så 
mycket mer information än 
offline. Kolla utbud, färger 
och modeller etc. Kanske 

köpa produkten själv och gå 
hem och få den levererad 

nästa dag. 

Jag tror inte vi är där just nu, 
utan butikerna handlar 

fortfarande om att prova och 
använda sinnena för hela 

upplevelsen. Om 
smartmobilen skall användas 
får det inte vara för många 
steg eller att kunder tvingas 

till att använda den. 
Personligen tror jag inte att 
kunder är villiga att scanna 

produkter i t.ex. en 
klädbutik.

Säkerligen, risken är hur 
mycket information som en 
kund kan ta in innan det blir 

för mycket och förstör 
upplevelsen. 

Folk är kräsna med sin tid, 
framförallt i stor städerna 
som Stockholm, Göteborg 

och Malmö, kunder vill inte 
idag prata med personal som 

inte tillför något värde. 
Mobilen skulle lätt kunna ta 

bort alla onödiga tjänster 
som att ta betalt och 

returnera. Skall det vara 
opersonligt kan en dator lika 

gärna göra det. 

Det tror jag säkert men jag 
tror inte tekniken är där idag 

att sammanföra allt.

Övriga 
synpunkter

Ett stort problem för fysiska 
butiker med omni-kanalen är 
att lokalhyrorna inte har gått 
ner samtidigt som butikerna 
inte omsätter samma pengar - 

risken finns att centrum 
kommer att utarmas speciellt 

i mindre orter.

-

För säg 35år sedan fanns det 
ingen som trodde att de 

behövde en mobiltelefon, 
men se idag. Teknologin är 
inte alltid behovsstyrd utan 
skapar istället ibland behov. 

Personligen så tror jag att 
behovet är mycket enklare 
än vi tror, vilket innebär att 
mobilen (tekniken) kanske 

kan ta det för långt. 

Idag finns det detaljhandlare 
som ringer upp kunden när 

de ser att de har beställt 
samma produkt i två olika 
storlekar för att säkerställa 
att kunden får rätt produkt 
vilket alltid är uppskattat. 

Det är vad personlig service 
skall vara.



Trygghet vid 
transaktion

Varför e-butik?

Lättare 
översikt

Större 
utbud

Erbjuder fler kollektioner
 (vår, sommar, höst, vinter)

Bättre priser 
(kampanjer, 
voucher 

& medlemserbjudande)

Kläderna kommer i 
ny förpackning

Lättare att jämföra olika
 färger & modeller

Slipper mänsklig
 interaktion

Slipper stress 
& stå i kö

Sämre urval, 
pris & personal

Allt hänger överallt, 
svårt att hitta

Andra personer 
har provat plagget

Allt för 
”säljande” personal

Trångt i 
provhytter

Varför INTE

fysisk butik?

Andra personer 
har provat plagget

Varför fysisk butik?

Rätt passform 
(känna & klämma)

Mer inspiration
 i butik

Lättare att
 jämföra 

Ser vad jag får
 för pengarna

Kan prova 
kombinationer direkt

Trevligt att strosa 
omkring (roligt)

Jobbigt att 
returnera 

Långa köer på utlämningställe

Miljöaspekten 
(många körningar)

Ingen support

Bilderna 
kan luras

Lång tid och bökigt
 att lämna tibax

Surfpotten
 tar slutSvårt att få plaggen att 

motsvara förväntningarna

Känns som 
en chasning

Bättre färger 
& mönster

Få direkt hem

Varför INTE 

e-butik?
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Mobilen är ivägen 
när jag ska handla

Ingen användning, kan ju 
inte visa var produkterna är

Visa 
rabattkoder

Se om produkt tillgänlig
 (slippa personal)

Se om rätt 
storlek tillgänglig

Kolla omdömen

Betala i appen

Kolla önskelistan
 och prova kläderna

Se erbjudande

Få inspiration om de 
inte har rätt storlek hemma

Ingen användning, kan ju 
inte visa var produkterna är

Se om produkt tillgänlig
 (slippa personal)

Kolla omdömen

Betala i appenBetala i appen

Kolla önskelistan
 och prova kläderna

Se erbjudandeSe erbjudande

Medlemskort
 i mobilen

Pricerunner
 & Prisjakt

Facebook

För inspiration

Instagram
Pinterest

Miniräknare

En app per företag
 blir för mycket

Mobilanpassade 
webbsidor är bättre

Fyller ingen
 funktion

Företaget har
 ingen fysisk butik

Säkrare betalningar
 än över webben

Bonuspoäng, 
erbjudande & rabatter Anpassar förslag 

efter tidigare köp

Får veta när 
nya plagg kommer in

Anpassningsbara
 menyer

För begränsa
 med endast en butik



Jämföra
 priser
Jämföra
 priser

Söka andra
färger/modeller Kika efter andra butiker

 med samma produkt

Dubbelkolla om
 plagget finns i e-butiken

Söka rabattkod
 eller erbjudande

Kolla öppetider 
på systerbutiker

Hitta närmaste butik som 
har exakt samma produkt hemma

Få inspiration

Info om
barnstorlekar

Söka efter mer 
produktinformation

Recensioner

Visa vad jag är
 på jakt efter för personal

Jämföra färger & 
modeller som inte är i butiken

Smidigare betalning
 & kortare kö

Fler personliga
 erbjudande

Tips på utstyrsel
 kombinationer

Mer info 
(ursprung, tvättråd, styling tips etc.)

Smidigare betalning
 & kortare kö

Fler personliga
 erbjudande
Fler personliga
 erbjudande
Fler personliga
 erbjudande
Fler personliga
 erbjudande

Bättre överblick
 över var produkterna är

Inspiration

Kunna tillkalla
 personalSkapa shoppinglistor i butiken

 för att beställa senare för att slippa köer

Recensioner, 
omdöme

Personalen är inte mycket
 till hjälp om man kan hitta dem

Jag pratar snabbare
 än jag skriver

Den fysiska upplevelsen
 är bättre än smartphonen

I butiken vill jag inte 
kolla på kläder i mobilen

Jag vill ha personlig service

Jag vill ju inte vänta på 
produkten när jag är i butiken

förbättra

Förslag, 
rekommendationer

För att komma
 ihåg till senare

För att få 
omdöme/smakråd
 från vänner

För att säg till sambo/föräldrar
 vad jag önskar mig

För att dela med mig av kul saker 
(ful t-shirt ej min stil, felstavningar, coola designer)

För att lägga upp
 på sociala medier

Facetimat för 
att visa hur jag ser ut

För att efteråt jämföra
 modeller och storlekar

För att efteråt kunna
 hitta omdöme

För att senare hitta
 billigare på internet

För att komma
 ihåg till senare

Facetimat för 
att visa hur jag ser ut

För att efteråt kunna
 hitta omdöme

För att lägga upp
 på sociala medier

För att efteråt jämföra
 modeller och storlekar

Rådfråga
 kompisar

Läsa 
recensioner

Kolla trender

Få inspiration
 från andra

Lägga ut skrattretande
 foto från provhytten

Kommentera 
om butiken

Kunderna blir endast påverkad att 
köpa i e-butik om priset skiljer avsevärt.Göra reklam för butiken för att få

 erbjudande & gratisprover

Slötitta eftersom
 kön är så långsam



Introduktionsdel 
Hej, jag heter Morgan Nilsson och som ni alla redan vet, studerar jag sista året på kandidatprogrammet 
UXD på Högskolan i Skövde.  
Denna fokusgruppintervju är ett av flera steg under min datainsamling till mitt examensarbete som har 
som syfte att se närmare på hur smartmobilen används i den fysiska butiken och hur den potentiellt kan 
förbättra upplevelsen offline (i fysiska butiken) för kunden. Intervju är tänkt att ta max en timme och 
fokus kommer att ligga på att försöka förstå mer specifikt hur ni agerar, inspireras och använder er 
smartmobil i den fysiska butiken.  
Intervjun är frivillig och era svar kommer behandlas konfidentiellt och ni får när som helst avbryta 
intervjun, utan att nämna någon anledning om ni skulle vilja göra det.  

Under intervjun kommer jag att anteckna och spela in vår konversation, är det ok?  
Avslutningsvis vill jag även nämna att vissa citat från denna fokusgruppen eventuellt kan presenteras 
anonymt i mitt examensarbete, är det ok med alla? 

Nu kommer jag starta inspelningen. 
Första frågan som jag kommer att ställa kan verka konstig men skulle ni kunna vara så vänliga att 
uppge ert namn och ålder på inspelningen så kommer det göra det desto lättare för mig att urskilja er 
röst när det kommer till transkriberingen. Tack.  

I enkäten som jag genomförde är det tydligt att majoriteten (66%) fortfarande föredrar att köpa kläder 
och skor i den fysiska butiken. 

En av anledningarna som respondenter nämnde på enkäten som anledning till varför de föredrar den 
fysiska butiken är att det är roligt. 

1. Varför skulle ni säga att det är roligt att köpa kläder och skor i en fysisk butik?-

Det är även tydligt utifrån dagens nyhetstidningar att detta i sin tur har lett till att alltfler fysiska butiker 
har tvingats stänga.  

2. Vad skulle ni vilja säga att fysiska butiker skulle kunna lära sig från e-butikerna för att skapa en
bättre upplevelse för er?

Utifrån enkäten som ni deltog i, använder majoriteten (75%) sin smartmobil i den fysiska butiken på 
grund av olika anledningar men en av anledningarna som nämndes var inspiration.  

3. Hur blir ni inspirerade när det kommer till att köpa kläder och skor? (Ni kan svara hur det sker
offline eller online)

Utifrån enkätundersökning var det även tydligt att kameran var den funktion som de flesta respondenter 
använde på sin smartmobil i den fysiska butiken. 

4. Hur, när och varför använder ni kameran i den fysiska butiken?

5. Har ni någonsin använt videokameran?
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Tack för er tid.  

Avslutningsvis vill jag även nämna att allt som sades här är konfidentiellt och anonymt och jag hoppas 
att ni alla kan skriva under medgivandet. 
 
Ha en trevlig helg. 



Online butik

E-butik - fri frakt, fria returer (TDFG2)

Jag har ett par skor som jag beställer varannat år 

då beställer jag alltid dem online till billigaste pris (TDFG2)

Jag har inte riktigt mage att beställa

 10 jackor för att testa hemma (TDFG5)

Inte behöva vänta på biträde (TDFG4)

Framtiden

Jag tänker snarare jag behöver nya jeans….ja, vad behöver du idag? 

Vilken modell gillar du? Också bara,jag tycker om när de har hög mid

ja. Super du hittar dem här (TDFG1)

Ja, jag är villig att betala mer i butik, just för att jag fått ett bemötande, jag har fått hjälp, 

fått det på en gång och jag har fått en fin påse och inslaget i silkespapper (TDFG2)

Dem gör det så dåligt var jag än är…..ännu bättre hade det varit om man 

alltid såg sin rabatt i butiken. 

Jag vill ha en notis när jag rör mig i butiken, inte när jag kommer fram till kassan (TDFG2)

Nä men fatta om du kommer in i butiken och så kommer det en notis i telefon eftersom du har appen, 

ding, ding, vi ser att du är inne i butiken du får 20% på alla jeans just nu, 

jeansen hittar du här, också typ en karta, fatta vad coolt (TDFG2) 

Att få mobilen och apparna att funka som någon typ av biträde, 

det är kanske dit vi kommer att komma (TDFG2)

Butiker har samma skyltfönster idag (TDFG4)

Butik är endast kul när det är kopplat till mitt intresse (TDFG5)

Köpprocessen

Det här gjorde jag seriöst, jag hade ett butiksbiträde 

50m bort eller 10m bort

 men jag kollar hellre hemsidan om det finns i lager än att fråga (TDFG5)

Jag vill veta det här men vet att jag kommer få

 en massa verbala popups om jag ber om hjälp (TDFG5)

Offline butik

Jag blir också helt vansinnig att de inte har koll på sitt sortiment (TDFG1)

Det är en lyxgrej att gå i butik med sina kompisar (TDFG2)

Jag är helt såld på butiksbiträde - ge mig en look (TDFG1)

Kombinationen av expertis och koll på sitt sortiment är grymt (TDFG1)

Jag vill vara så kort tid så möjligt i butik, jag är obekväm (TDFG5)

Jag är ganska medveten om vad priset är

 och att det är billigare på nätet men jag får det direkt (TDFG2)

Butiksbiträde som har noll ärlighet, 

då vill jag typ sätta eld på butiken (TDFG4)

Inspiration

Jag inspireras alltid online innan jag går till butik (TDFG3) Kombinationer av kläder är det som jag fastnar för, 

det här kan jag kombinera med tre plagg som jag har hemma. 

Man vill känna att det kompletterar och inte bara förnyar hela tiden (TDFG2)

Alla googlar på rabattkoder alltid, 

man har ju ett krav på internet att man skall ha

 fri frakt och 10% rabatt (TDFG3)

Jag personligen shoppar nogg till 80% enligt min egna stil och smak i butik, 

alltså inte vad andra har på sig, 

inte vad bilder säger utan det här plagget tilltalar min personliga estetik (TDFG4)

Butik är en mer dynamisk köpupplevelse, medan e-butik

 är endast pris, ej lika kul (TDFG4)

Smartmobil

Jag skickar absolut bilder till mina kompisar. Skickar man till fem, 

har man svar av tre inom fem minuter. 

Då har man hunnit testa två plagg till och få ett ja eller nej (TDFG2)

Jag tar bilden i spegeln i provrummet för att få

 med hela plagget men om det är skor, tar man på dem (TDFG2)

Appar är bra på grund av rabatter (TDFG2)

Sjukt mycket snabbare än att skriva (TDFG4)

Bilaga 7 - Fokusgruppsvar
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