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Digitala hjälpmedel inom detaljhandeln 
- En undersökning om hur digitala hjälpmedel kan öka kundnöjdheten 

och minska lost sales.  

Detaljhandeln  genomgår  stora  förändringar  inte  minst  när  det  gäller  teknisk  utveckling  och 
implementering  av  e‐handel.  Detta  examensarbete  ämnar  undersöka  hur  implementering  av 
tekniska hjälpmedel i den fysiska butiken kan öka kundnöjdheten och konverteringsgraden från 
besökare  till  kunder.  Kundgruppen  som undersöktes  var  den  som önskade  köpa  specifik  vara 
men på grund utav olika omständigheter inte lyckades med detta köp. Denna kundgrupp kallas i 
denna undersökning för lost sales. 
 
En studie med 399 respondenter genomfördes för att få ett helhetsgrepp kring problemet med 
lost  sales  i  Sverige,  samt  för  att  se  vad  kunden  önskade  få  för  hjälp  rörande  problemet.  Även 
expertintervjuer genomfördes samt en mindre prototypstudie.  
 
Resultatet  visar  att  närmare  33%  av  antalet  svarande  ingår  i  andelen  kunder  som  uteblir  i 
dagens  fysiska handel och att det genom  implementering av  tekniska hjälpmedel  skulle kunna 
öka konverteringsgraden från besökare till kunder och därmed nå ökad kundnöjdhet. Resultatet 
visar också på att  implementering av tekniska hjälpmedel grundar sig på viss kundvana och är 
något företagen bör ta hänsyn till men också utmana.  

 

Digital means in retail 
- A study that investigates whether digital means can lead to increased 

customer satisfaction and reduce lost sales.  

The  technical  development during  the  last  couple  of  years  has been  facing  a  lot  of  changes  in 
retail, especially with  the entrance of  the web and  its web stores. This master  thesis  therefore 
intend  to  research  the possibility of helping  customers  that  aim  to buy a product  in  the  retail 
store  but  somehow  can’t  find  that  product,  lost  sales,  via  technical  facilities.  Then  attempts  to 
examine whether the satisfaction of the customer will increase.  
 
To get a wider view on the problem lost sales  in Sweden and to understand which problem the 
customers would  like  to  get most  technical  facilitation  from,  399  customers was  interviewed. 
Experts  interviewes were  also  conducted  as well  as  a  small  user  study  to  examine  suggested 
prototype.   
 
The result of this study showed that lost sales is a big problem in the Swedish retail stores today, 
about  33%  of  the  customers  belong  to  that  segment,  and  that  helping  customers  through 
technical  means  would  increase  the  conversion  rate  and  the  customer  satisfaction.  It  also 
showed that the implementation of new technical facilitates, is based on earlier experiences by 
the  customers  and  therefore  is  something  the  companies  should  take  into  account  but  also 
challenge.  



   

Förord 
Jag vill rikta ett varmt tack till Stadium som var med och gjorde omfattningen av denna studie 
möjlig. Utan dem hade möjligheten till detta omfattande resultat inte vart möjligt och stort tack 
till min kontaktperson Henrik Thygessen för all snabb respons.  
 
Sen vill jag tacka mina handledare på Kungliga Tekniska högskolan samt IFS Retail för deras 
feedback under arbetets gång och för att de gett känslan av att detta arbete skulle bli 
enastående.  
 
Sist men absolut inte minst vill jag bringa ett stort tack till min sambo för hans ständiga 
uppmuntran, otroliga tålamod och vilja att hjälpa mig nå bästa resultat med denna rapport! 
 
 
Malin Sangell 
Stockholm 2012‐08‐24
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1 Inledning 
I  detta  avsnitt  redogörs  för  problemområdet  som  behandlas  i  denna  rapport  genom  en  kort 
bakgrund, problemdefinition och andra bakgrundsfördjupande områden. 

1.1 Bakgrund 
Självbetjäning  genom  detaljhandelns  historia  har  utvecklats  fram  genom  olika  faser.  Under 
senare 1940 tal började affärerna i Sverige omstruktureras till självbetjäning från att det tidigare 
hade betjänat bakom disk. (Kylebäck, 2007) Tack vare teknikens utveckling har självbetjäningen 
tagit  ytterligare  ett  steg  och  vi  kan  idag  även  betala  utan  hjälp  från  personal med  så  kallade 
självscanningssystem.  Tekniken  fortsätter  att  utvecklas  enormt  vilket  ger  detaljhandeln  ännu 
större möjligheter att bli bättre. Det sätter dock krav för att hela tiden följa med utvecklingen på 
alla plan.   
 
H&M:s nya koncept för deras ”home” butiker innebär att besökaren klämmer och känner på den 
produkt  han/hon  vill  ha,  tar  en magnet med motiv  föreställande  den  önskade  varan,  och  om 
denne vill ha flera varor kan magneterna fästas på en magnettavla, istället för att lägga varorna i 
en kundkorg. Därefter går kunden fram till en kassörska, som sedan hämtar den sökta/de sökta 
varan/varorna på lagret. Ett för Sverige nytt koncept som innebär att självbetjäning på sätt och 
vis  tar  ett  steg  tillbaka  i  utvecklingen men  istället  fås  garanterat  produkter  som  ingen  annan 
klämt och känt på. (Dagens Industri, 2010) (Jansson, 2010)   
 
Detta är bara några av många exempel på detaljhandelns utveckling och effektivisering,  andra 
tekniker  som har utvecklats är  t.ex. EAN‐koder, numera kallade GS1‐koder  (Kylebäck, 2007),  i 
detta arbete definierat som traditionella streckkoder, samt olika former av e‐handel. Ny teknik 
som funnits ett tag men som nu mer är på väg in i detaljhandeln är QR‐koder. QR‐koder enkelt 
beskrivet kan ses som tvådimensionella streckkoder (Partee, 2011). För mer info om QR‐koder 
och andra tekniker inom detaljhandeln se kapitel 2.4 Tekniker i detaljhandeln. 
 
I och med  internets genomslag  i  Sverige väcktes  intresset  för  försäljning av varor och  tjänster 
digitalt  via  e‐handel  i  slutet  av  1990‐talet  (Kylebäck,  2007).    En  av  de  största  framgångarna 
under 2011 har segmentet  för hemelektronik haft med en omsättning på 6,7 miljarder kronor. 
Bokförsäljning via e‐handeln hade år 2011 den största andelen konsumenter som köpt en vara 
på  nätet,  49  procent.  Totalt  stod  e‐handelskonsumtionen  för  5  procent  av  den  svenska 
detaljhandeln  år  2011,  och  jämfört med  2010  var  det  resultatet  en  ökning med  10,6  procent, 
jämfört med detaljhandelns  totala  ökning  som var  endast  0,8 procent.  (Mossberg  et  al.,  2012) 
Försäljningen  av  sällanköpsvaror  stod  år  2011  för  ca  49  procent  av  den  totala  försäljningen 
inom detaljhandeln vilket har varit en relativt statisk andel sedan år 2007 (HUI, 2007‐2011).  
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              Figur 1. Kvadratisk representation av 
              olika scenarion i butik där lost sales 
              representerar en kvadrant.  
              (Denis van Nunen, 2012) 
 

1.2 Problemdefinition  
E‐handelns  framfart  har  gjort  att  fler  kunder  spenderar  tid  till  att  webbshoppa  vilket  gör  att 
dagens detaljhandel i butik måste slåss med andra problem än tidigare då det idag alltså inte är 
självklart att handla en vara i fysisk butik.  
 
Många  kunder  går  idag  in  i  en  specifik  affär med  intentionen  att  handla  en  utvald  vara.  Ofta 
kanske  kunden  redan  sett  denna  vara  på  nätet,  jämfört  med  andra  varor  genom  särskilda 
prisjämförelsesajter eller sett den  tidigare  i annan eller samma butik. När kunden kommer  till 
butiken kan många problem uppstå innan han/hon hittar den specifika varan som söktes. Varan 
fanns inte där den låg sist, varan fanns men bara i fel färg eller annan storlek etc. Att få hjälp av 
personal är idag inte heller en garanti på att få sökt information. Det gäller att hitta rätt personal 
som kan svara på just den särskilda fråga kunden vill ha svar på och det är inte alltid helt lätt. I 
dagens digitala samhälle kan det vara lättare för kunden att ta reda på den sökta informationen 
själv genom t.ex. smartphones. 
 
Denna  typ  av  förlorad  försäljning  är  det 
problemområde  denna  rapport  ämnar 
behandla  och  kommer  att  definieras  som 
lost sales (se figur 1).  
Genom  att  nå  denna  typ  av  kund  är 
förhoppningen  att  denna  rapport  ska  visa 
på  att  konverteringen  av  besökare  till 
kunder ökar kundnöjdheten. 
Figur  1  definierar  alla  de  andra  tre 
kundgrupper  som  kan  representeras  i 
detaljhandeln men det är främst den tredje 
kvadranten  som  detta  arbete  ämnar 
behandla.  För  att  se  benämningar  av  de 
andra  tre  kundgrupperna  se  kapitel  1.5   
Avgränsningar.  
 
Det finns idag undersökningar som visar på de stora 
ekonomiska  förluster  detaljhandeln  gör  genom  att 
tappa  dessa  kunder.  Men  i  detta  arbete  kommer 
undersökningen utgå  från vilken vinst kunden gör  som  i  sin  tur då  självklart kommer  leda  till 
ökad försäljning för detaljhandeln.  

1.3 Frågeställning 
Utifrån ovan nämnd problemdefinition har följande frågeställningar framkristalliserats:  

• Hur stort är problemet med lost sales i Sverige? 
• Hur  kan  kundupplevelsen  förändras  för  att  få  nöjdare  kunder  i  butik  genom  att 

digitalisera shoppingupplevelsen? 
• Hur kan digitala hjälpmedel förenkla möjligheten för kunden att hitta den varan han/hon 

sökte?  
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1.4 Mål och syfte 
Syftet med detta examensarbete är att redogöra för hur detaljhandeln idag kan förbättras genom 
digitala hjälpmedel för kunden. Tanken är att utreda hur digitalisering av shoppingupplevelsen, 
dvs.  genom  användning  av  digitala  hjälpmedel  i  detaljhandeln,  kan  bidra  till  en  högre 
kundupplevelse  och  kundnöjdhet.  Hur  fås  en  fysisk  butik  idag  att  ”hänga med”  i  den  digitala 
världen? Målet är sedan att se om detta gör att kunden lättare köper eller blir mer tillfredställd i 
sin önskan om att hitta en specifik vara. 
 
Förhoppningen  är  att  detta  arbete  ska  bidra  till  en  bredare  redogörelse  för  huruvida  det  är 
givande, ur kundsynpunkt, för detaljhandeln att satsa på digitala hjälpmedel.  
 
Mitt eget mål med denna uppsats ligger i att få en bred uppfattning om vilka tekniker som testats 
i  detaljhandeln,  vilka  som  är  mer  eller  mindre  givande  samt  vad  som  en  digitalisering  för 
detaljhandeln kan innebära. Om resultatet visar sig positivt är min förhoppning att efteråt kunna 
gå mer  in på detaljnivå  inom digitala  förbättringar  för att hjälpa detaljhandeln att behålla sina 
kunder nöjda i dagens både svåra ekonomiska läge samt växande konkurrens.  

1.5 Avgränsningar 
Fokus i denna rapport kommer endast vara på de kunder som specifikt söker en vara men inte 
lyckas hitta/köpa denna, andra kunder så som ”spontanshoppare”, ”endast tittar” och liknande 
(se Figur 1), kommer inte tas med i undersökningen. Däremot kommer undersökningen försöka 
storleksdefiniera alla dessa grupper,  för att ge en så tydlig överblick av problemets omfattning 
som möjligt.  
 
Undersökningen  kommer  inte  innefatta  dagligvaruhandeln  och  därför  är  detaljhandeln  i  detta 
arbete  endast  definierat  som  sällanvaruhandeln.  På  samma  sätt  är  detaljhandeln  endast 
definierad  som handel  i  fysisk  butik  då  e‐handel  inte  kommer  studeras  i  huvudsak. Om dessa 
områden kommer behandlas nämns dem vid sina specifika namn.  
 
En  ytterligare  avgränsning  som  gjorts  är  att  de  lösningar  som  kommer  föreslås  och  studeras, 
direkt kommer hjälpa kunden. Lösningar mot personal som indirekt hjälper kund kommer inte 
behandlas.  

1.6 IFS Retail och Stadium 
Detta examensarbete utförs åt företaget IFS Retail som är ett företag inriktat på systemlösningar 
för företag inom detaljhandeln. De ägs av IFS samt Centric. IFS är ett av de ledande företagen i 
världen som jobbar generellt med mjukvarulösningar, medan Centric är mer specifikt inriktade 
mot detaljhandlen. Centric gör inte egna hårdvaror men köper in och erbjuder en helhetslösning 
med bästa förutsättning. (Centric, 2012) 
 
“IFS Retail gives you a single solution that covers the entire scope of your business processes  from 
budgeting and forecasting through assortment planning, warehouse management and logistics to 

store operations, point of sales and sales analysis.” 
 

“IFS Retail packages all your business process requirements into one solution so you only need to 
deal with one vendor—who understands your business as well as you do.” (Centric, 2012) 
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Företaget som ingick som case för denna studie var Stadium. Stadiums historia började år 1974 
och  var  då  en  sportbutik,  kallad  Spiralen,  som  låg  i  Norrköping.  Den  första  Stadium  butiken 
öppnade 1987 på Sergelgatan  i Stockholm, då var namnet ”The Stadium”.  Idag har Stadium 92 
butiker i Sverige samt även ett antal i Finland och Danmark, alla drivna av Stadium AB som har 
totalt 3250 anställda. (Stadium:1, 2012) 
   
I  Stadium  koncerns  ingår  idag  även:  Stadium+  som  är  deras  storformatsbutiker  med  större 
sortiment och bredare utbud samt nischade märkesshoppar, Stadium SKI  som  finns  i  ett  antal 
svenska  skidorter  och  endast  erbjuder  artiklar  relaterade  till  all  typ  av  skidåkning,  Stadium 
Outlet  samt  Stadium  Teamsales  som  är  återförsäljare  till  olika  klubblag  runt  om  i  landet. 
(Stadium:1, 2012) Stadium lanserade sin e‐handel år 2007 (Stadium:2, 2012) och  fick år 2008 
Retail Awards pris för bästa e‐handel. (Thygessen 2012)  
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2 Teori 
I detta avsnitt  redogörs  för den  teori  som använts  för att göra denna undersökning  samt  för att 
läsaren ska få teoretisk kunskap kring problemet. Först görs en genomgång av interaktionsdesign 
och  hur  det  kan  appliceras  i  detaljhandeln,  därefter  redogörs  för  olika  strategier  och 
kundbeteenden  i  detaljhandeln  samt  olika  tekniker  som  idag  kan  vara  aktuella  i  den  fysiska 
butiken. Avslutningsvis redogörs för olika begrepp som kan vara bra att känna till. 

2.1 Interaktionsdesign i detaljhandeln 
Sharp et al. (2009) definierar interaktionsdesign som:  
 

“designing interactive products to support the way people communicate and interact in their 
everyday and working lives”. 

 
Löwgren och Stolterman (2007) definierar i sin tur interaktionsdesign som:  

 
”Med interaktionsdesign menar vi den process som ordnas inom begränsade resurser för att skapa, 
forma och fastställa de bruksorienterade egenskaperna (strukturella, funktionella, etiska och 

estetiska) hos en digital artefakt för en eller flera uppdragsgivare.” 
 
Många definitioner finns, som alla försöker representera samma område, nedan visas en grafisk 
presentation  (Figur  2)  och  ovan  nämnda  definition  av  Löwgren  och  Stolterman  har  legat  till 
grund  för  detta  arbetes  definition  kring 
interaktionsdesign  i  detaljhandeln.  Här 
definieras  det  som  de  funktioner  hos  en 
teknisk artefakt som på ett bruksorienterat 
sätt  hjälper  användaren/användarna  att 
enkelt  uppnå  sina  önskemål  eller  förenkla 
möjligheterna till beslut vid köp.   
 
Saffer  (2010)  menar  på  att  det  finns  tre 
olika  definitioner  av  interaktionsdesign 
som är mer generellt förekommande.  
Den  tekniska  synen:  Interaktionsdesigners 
gör den svåra och obegripliga tekniken till 
produkter  som  är  användbara  för 
användaren.  
Beteende  synen:  Interaktionsdesign 
handlar  om  att  definiera  beteendet  hos 
tekniska  artefakter  och  system,  så  som 
funktionalitet  och  återkoppling  utifrån  vad 
en användare önskar göra med t.ex. produkten.  
Den  sociala  interaktionsdesignsynen:  Handlar  om  att  underlätta  kommunikationen  mellan 
användare genom produkter. Här är det inte alltid relevant om produkten är en teknisk artefakt 
och därför brukar denna syn anses vara den bredaste definitionen.  
 

                Figur 2. Grafisk definition av interaktionsdesign.            
                (Saffer, 2010) 
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Ett  centralt begrepp som används  inom  interaktionsdesign är användbarhet  som definierat av 
ISO (International Organization for Standardization) innebär:  

 
”den utsträckning till vilken en specificerad användare kan använda en produkt för att uppnå 

specifika mål, med ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse, i ett givet 
användningssamanhang”. (Gulliksen och Göransson, 2002) 

 
Vidare definieras ändamålsenlighet som:  
 

”noggrannhet och fullständighet med vilken användaren uppnår givna mål”, 
 
och effektivitet som:  

 
”resursåtgången i förhållande till den noggrannhet och fullständighet med vilken användaren 

uppnår givna mål”. (Gulliksen och Göransson, 2002) 

2.1.1 Användarcentrerad design och användarupplevelsen 
Användarcentrerad design är en av fyra discipliner som används inom interaktionsdesign. Den 
utgår  ifrån  att  användaren  till  produkten  eller  systemet  alltid  vet  bäst.    Här  blir  designerns 
uppgift att lokalisera användarens önskan, mål och krav med artefakten. (Saffer, 2010)  
 
Användarcentrerad  design  hänger  även  ihop  med  användarupplevelsen  som  är  ett  viktigt 
begrepp och Precce et al. (2007) diskuterar det i sin bok: 
 

”It is important to point out that one cannot design a user experience, only design for a user 
experience.” 

 
Sharp  et  al.,  (2009)  skriver  att  den  riktiga  användaren  och  dess  mål  ska  vara  den  drivande 
funktionen  i  utvecklingen  av produkten,  inte  tekniken. Ofta  tros det  att  den  som designer bör 
veta  vad  användaren  söker,  detta  är  inte  alltid  den  rätta  uppfattningen,  som  Saffer  (2010) 
skriver,  
 

”designers, väl menat, är inte användaren”. 
 
Även Nielsen (1993) skriver om detta i sin bok Usability Engineering och säger att:  
 

”Your best guess is not good enough”. 
 

Det är alltid användarens vilja och önskan som interaktionsdesignern ska eftersträva trots att 
han/hon tar de avgörande besluten. Det är dock inte alltid relevant att använda 
användarcentrerad design, t.ex. då en användargrupp är för segmenterad. (Saffer 2010) 

2.1.2 Vana 
Ett  begrepp  som  kan  knytas  till  användbarhet  och  interaktionsdesign  är  technophobia,  detta 
utryck innebär att användaren känner en motvilja, eller till och med ångest mot ny teknik eller 
tekniskt  relaterade  produkter  (Sinkovics  et  al.,  2002).  Många  användare  kan  också  känna  sig 
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överväldigade av ny teknik och av dess komplexitet och det kan i sin tur också leda till negativa 
inställningar till ny teknik (Sinkovics et al., 2002).  
 
Nielsen (1993) menar på att det inom definitionen för användbarhet bör addera minnesvärdhet 
som en viktig punkt att uppfylla. Teknik  ska skapas  för att den vanliga användaren enkelt  ska 
kunna återvända till redan använd teknik utan att behöva lära sig den på nytt.  
 
Vana är därför i detta arbete definierat på det sätt att en användare lätt minns och använder ett 
system men att det  genom ovan nämnda beteenden kan  skapa en  rädsla och på  så  sätt bli  ett 
hinder för att ta till sig ny teknik.  

2.2 Strategier i detaljhandeln 
Idag  diskuteras  det  mycket  kring  olika  strategier  för  detaljhandeln  och  i  och  med  teknikens 
utveckling har dessa självklart förändrats och möjligheterna blivit betydligt större.  
 
Från  början  var  många  företag  inom  detaljhandeln  envägskanaler,  single  channels,  det 
diskuterades dock inte som en strategi utan sågs mer som att en affär erbjöd kunden att klämma 
och känna och  sedermera handla endast där,  ansikte mot ansikte,  s.k.  ”brick and mortar”. När 
internet  kom användes det  i  början  främst  som broschyr  och  informationsplats  för  butikerna. 
Där  öppettider,  produktinformation  etc.  kunde  hittas  på  deras  webbplatser.  (Chu  och  Pike, 
2002) (Plasschaert et al., 2010) 
Multi channel  innebär att detaljhandeln består av en fysisk butik och utnyttjar  internet som en 
handelsplats, mer det vi ser idag i Sverige.  Det är dock ofta lite eller inget fokus på hur dessa två 
kanaler  samarbetar,  t.ex.  kan  priser  variera  mellan  kanalerna,  skiljer  sig  utbudet,  är  returer 
svåra att lösa etc. (Plasschaert et al., 2010) Fortfarande väljer dock ofta kunden att handla i den 
fysiska butiken men utnyttjar e‐handeln som informationskälla  för att  jämföra priser etc.  (Chu 
och Pike, 2002). 
 
Utveckligen av strategier går idag mer mot att detaljhandeln vill uppnå en cross channel strategi 
vilket  innebär ett större kundfokus genom att nå ett mer  integrerat sömlöst samarbete mellan 
de olika kanalerna (Plasschaert et al., 2010). Ytterligare kanaler adderas till denna strategi som 
t.ex. smartphones.  
 
“It isn’t the individual ingredients but rather the strategy of the whole that produces a winning 

solution.” (Halsey och Kang, 2012) 
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Omni  channel  är  den  fjärde  och,  än  så  länge,  senaste  strategin  som  innebär  total  integrering 
mellan alla olika kanaler företaget erbjuder. Att handla på ett ställe leder inte till problem på ett 
annat  ställe  inom  samma  kedja  och  organisationen  utformas  helt  utefter  kundbehovet.  Att 
addera en ny kanal  till denna strategi är väldigt enkelt och kräver väldigt små uppoffringar då 
alla kanalers strategier ska vara mer eller mindre identiska. (Plasschaert et al., 2010) (Rigby och 
Kirby, 2011) 
 
”Omni channel retailing is the seamless integration of the customer experience across all channels 

of interaction.” (Rigby och Kirby, 2011) 
 
Det finns dock lite olika benämningar på dessa strategier, vissa menar på att cross channel är en 
integrerad multi channel, på samma sätt som vissa benämner omni channel  som seamless cross 
channel. (Chu och Pike, 2002) (Mittal et al., 2008) (Capgemini, 2008) I detta arbete kommer de 
fyra behandlade strategierna nämnas som ovan; single channel, multi channel, cross channel och 
omni channel.  
 
Inom  detaljhandeln  är  även  den  avändarcentrerade  synen  (se  kapitel  2.1  Interaktionsdesign  i 
detaljhandeln) viktig för att uppnå cross channel och Bickers et al., (2011) menar på att det är 4 
steg  som  ska  genomföras  för  att  nå  en  helhetslösning  kring  kundupplevelsen  i  butik  dvs.  hur 
interaktionsprocessen ska se ut:  
 

1. Find out what the customers wants. 
2. Determine the business requirements. 
3. Decide what  systems  the new solution will need  to  integrate with and where  the solution 

will be located.  
4. Choose technologies that satisfy the requirements from the first three steps.  

Figur 3. Strategier i detaljhandeln. 
(Denis van Nunen, 2012) 
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2.3 Kundbeteenden inom detaljhandeln 
Multi  channel‐  och  cross  channel‐företagen  anses  vara  mer  värdefulla  bland 
detaljhandelsföretagen då dess kunder tenderar att bli mer lojala. Tidigare undersökningar visar 
på att multi channel företag har 20‐25% högre lönsamhet än single channel företag. (Mittal et al., 
2008) (Plasschaert et al., 2010) Det finns dock problem med dessa idag då en stor andel kunder 
inte uppskattar  att det kan  förekomma olika priser beroende på kanal,  eller olika  information 
etc. Detta gör att detaljhandeln idag eftersträvar cross channel. (Mittal et al., 2008) 
 
Kunder idag är vana med att kunna använda detaljhandeln på olika sätt, både genom fysik butik, 
e‐handel, kataloger etc. Som tidigare nämnt är det  främst multi channel kunder som vill kunna 
använda alla kanaler på samma villkor, dvs. de ser en butiks kanaler som en och samma enhet 
och det blir ett problem om inte butikens strategi lever upp till denna förväntning. (Mittal et al., 
2008) Om inte en butik eftersträvar att uppnå minst cross channel‐strategin blir kunden lidande 
då det är vad denne numer förväntar sig. 
 
”But from the customer’s perspective, the consumer sees the retailer’s brand and perceives a single 
entity (regardless of the number of touch points or specific channel through which the consumer is 

accessing that retailer). “(Mittal et al., 2008). 
 

“Consumers expect all contacts with the brand, across all channels, online, instore or inhand, will 
be consistent and coordinated. They expect their needs and brand access to be met without 

limitations on a particular channel.[…] Customers expect retailers to successfully marry the key 
elements of brand marketing, customer interaction, design , engineering and technology.” (Halsey 

och Kang, 2012) 
 
Denna  strategi  överensstämmer  även  med  Per  Hedlunds  (2008)  bild,  se  Figur  4,  samt 
uppfattningen om hur ökat kundfokus nås:  
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”Utgå från kundens köpprocess och därefter utforma din säljprocess så att den passar kundens 

behov.” 
 

”Utgå från hur kunden vill köpa och glöm till att börja med hur du själv vill sälja. När kundernas 
behov och köpprocesser är utredda, anpassar du säljprocessen så att de går hand i hand med, och 

stöttar, kundens köpprocess.” (Hedlund, 2008) 

2.3.1 Missnöjda kunder, lost sales. 
Det  finns många  studier  kring  varför  detaljhandeln  i  fysisk  butik  tappar  försäljning  samt  om 
varför en kund istället handlar med sin smartphone, dator etc. Dessa olika undersökningar visar 
alla  på  hur  det  är  möjligt  att  minska  lost  sales  och  därmed  förhoppningsvis  nå  en  ökad 
kundnöjdhet.  
 
Vanliga problem som skapar lost sales är att en vara inte finns i sortimentet, att en specifik vara 
är slut  i  lager,  långa köer  till kassan, att varan  inte gick att hitta  i butik etc. Andra upplevelser 
som kunder ofta  inte  gillar  är  t.ex.  att  det  är  liten kunskap bland personalen,  att  det  är  andra 
priser  i  butik  jämfört med e‐handeln,  svåra möjligheter  att  göra  retur  t.ex.  om kunden  saknar 
kvitto  eller  köpt  varan  på  butikens  e‐handelsplats.  (Javitas,  2012)  (Lake  West  Group,  2009) 
(Hamann, 2008) (Cruz och McKenna, 2011) 
  
Resultatet av dessa problem innebär ofta att kunden väljer att köpa en annan vara eller liknande 
vara. Men ett problem som är större och drabbar butikens kundnöjdhet och där med också dess 
omsättning,  är  att många  kunder  istället  väljer  att  gå  till  konkurerande  butiker,  eller  struntar 
helt i att köpa varan.(Corsten och Gruen, 2009) 

Figur 4. Hur ökat kundfokus nås enligt Per Hedlund 
(2008). 
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Figur 5. QRkod med texten, 
Digitalisering av 
detaljhandeln.  

2.4 Tekniker i detaljhandeln 
Inom  detaljhandeln  har  en  mängd  nya  tekniker  introducerats  som  RFID,  QR‐koder,  NFC,  etc. 
dessa har gjort att butikerna har möjlighet att upplevas som mer moderna och up‐to‐date. Det 
ger även den fysiska butiken möjlighet att konkurrera med den upplevelse e‐handeln förmedlar 
till kunden. Nedan följer en kort redogörelse för dessa tre tekniker.  

2.4.1 RFID 
Denna  teknik  anses  vara  relativt  ny  men  har  funnits  ända  sedan  1970‐talet  och  har  under 
senaste  decenniet  blivit  mer  publik.    RFID  tekniken  har  generellt  två  beståndsdelar;  taggar 
(sändare)  och  läsare  (mottagare)  och  är  en  teknologi  som  innebär  trådlös  överföring  av  data 
med  hjälp  av  radiovågor  mellan  dessa  taggar  och  läsare.  Den  data  som  oftast  överförs  är 
information om en vara, så som t.ex. pris, tillverkningsdatum och lagerstatus. (Rida et al., 2010) 
 
Generellt finns det två typer av olika RFID taggar, passiva och aktiva. Passiva taggar är billigare 
och mer  frekvent använda  idag då de  inte har någon egen strömkälla  inkluderad  i  taggen. Den 
aktiva å sin sida har en mycket bättre räckvidd  i och med att känsligheten  inte är  lika  låg tack 
vare dess inkluderade strömkälla. Dock blir även den aktiva taggen, förutom dyrare, även större 
och mer skrymmande. RFID läsaren består av minst en antenn för att ta emot radiovågorna. En 
av antennens uppgift är att  förstärka signalen och  ju högre  förstärkning desto bättre räckvidd. 
(Rida et al., 2010) 
 
Jämfört  med  traditionella  streckkoder  är  RFID  en  teknologi  som  uppdateras  i  realtid  vilket 
innebär många fördelar i jämförelse. RFID har även möjligheten att läsa av flera taggar samtidigt 
vilket inte är möjligt med den traditionella streckkoden.  Inom detaljhandeln idag är det väldigt 
få som adapterat denna teknik och en av anledningarna till detta kan vara att tekniken har varit 
dyr, men idag sjunker den hela tiden i pris och anses vara billig. (Rida et al., 2010) 
 
I Wu:s och Subramaniam:s artikel (2011) diskuteras det kring varför så få vetenskapliga artiklar 
är  skrivna  på  området  kring  att  adaptera  RFID,  en  av  anledningarna  kan  vara  att  väldigt  få 
faktiskt adapterar denna teknik.  
 
På samma sätt resonerar de kring begreppet IT sophistication och menar på att ju mer insatta ett 
företag är  i  den  tekniska utvecklingen desto  lättare är det  att  få dessa  företag att  adaptera ny 
teknik.  De  menar  att  det  är  detta  sätt  som  bör  utnyttja  för  att  nå  ut  med  RFID.  (Wu  och 
Subramaniam, 2011) 

2.4.2 QRkoder 
QR‐koder kan ses som tvådimensionella streckkoder (se Figur 5), och 
scannas med mobila  QR‐läsare  som  i  de  flesta  Android  telefoner  är 
förinstallerade. På  iPhone, Blackberry och andra smartphones krävs 
dock  ofta  att  denna  typ  av  läsare  installeras  av  användaren  själv. 
(Partee, 2011) (Tolliver‐Nigro, 2009) 
 
”[…]QR Codes are most useful in bridging the gap between the offline 
world and the online world via a smartphone.” (Partee, 2011) 
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Fördelar med QR‐koder  är  t.ex.  att  de  är  väldigt  flexibla  i  det  anseendet  att  dem kan koda  ett 
stort  antal  alfanumeriska  tecken  samt  att  de  är  läsbara  ur  flera  vinklar  och  från  flera  olika 
tekniska artefakter. En annan  fördel är att de är både mindre och  lättare att  implementera än 
den traditionella streckkoden. (Tolliver‐Nigro, 2009) 
 
Nackdelar är att i vissa fall krävs det att en QR‐läsare laddas ner för att koderna ska kunna läsas 
av.  Varje  QR‐kod  måste  anpassas  till  respektive  mjukvara,  att  den  är  anpassad  till  iPhone 
innebär  inte  att  det  fungerar  att  läsa  den  på  en  Android.  På  samma  sätt  så måste målet med 
koden, t.ex. en webbsida, vara anpassad till en mobil enhet. (Tolliver‐Nigro, 2009) 
 
Den  tekniska  skillnaden  mellan  en  traditionell  streckkod  och  QR‐kod  är  att  en  traditionell 
streckkod kräver att efter inläsning kopplas upp mot en databas för att kolla t.ex. namn och pris 
på  en  produkt.  En  QR‐kod  har  all  information  bevarad  helt  i  sig  själv,  de  sägs  därför  vara 
självförsörjande. (Partee, 2011) 

2.4.3 NFC 
NFC  är  en  förkorting  för  Near‐Field  Communication  och  är  ett  trådlöst  system  för  enkel 
överföring  av  information  mellan  olika  enheter.  Det  används  idag  inom  detaljhandeln  (dock 
sällan  i  Sverige)  oftast  som  ett  mobilt  betalningssystem,  marknadsföring  och  försäljning. 
Douglas, 2012) 
 
NFC‐tekniken bygger på RFID tekniken och de två teknikerna kan i vissa samanhang fortfarande 
kommunicera med varandra. Vanligast  används NFC  inom dagens  smartphones och de kan då 
kommunicera med andra enheter så som t.ex. kreditkort med inbyggda NFC mikrochips.  
 
Dock måste de olika enheterna befinna sig väldigt nära varandra, med ett avstånd på ca 5‐10 cm 
för att överföringen skall kunna ske, och det med en hastighet på upptill 424 kbps. Att avståndet 
måste vara så litet är ett medvetet val och bör inte ses som ett problem då användaren t.ex. inte 
ska  kunna  råka  handla  en  vara  eller  liknande  utan  ett  godkännande.  (Douglas,  2012)  (NFC‐
forum, 2012) 
 
Teknikjättarna Philips, Sony och Nokia har tillsammans skapat NFC forum för att:   

“The Near Field Communication Forum was formed to advance the use of Near Field 
Communication technology by developing specifications, ensuring interoperability among devices 
and services, and educating the market about NFC technology. […]. Manufacturers, applications 
developers, financial services institutions, and more all work together to promote the use of NFC 

technology in consumer electronics, mobile devices, and PCs.” (NFC‐forum, 2012) 

2.5 Begrepp inom detaljhandeln 
Följande avsnitt handlar kort om olika begrepp som är frekvent använda inom detaljhandeln och 
inom forskningar rörande detaljhandeln  idag. Dessa begrepp kan vara bra att bära med sig  för 
resterande läsning av denna rapport. 
 
Customer loyalty programs 
Detta begrepp handlar om hur butikerna vinner kunder till sitt företag för att få dem lojala mot 
företaget och välja att handla sina varor där och inte hos konkurrerande företag. Detta innebär 
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främst en vinst för butiken men självklart är tanken att locka kunderna med specialerbjudanden 
och liknande, dvs. att ge dem förmåner på olika sätt.  
 
Showrooming 
I och med den växande e‐handeln har uttrycket showrooming myntats, vilket innebär att kunden 
använder,  som  tidigare  nämnt,  den  fysiska  butiken  endast  för  att  klämma och  känna men  går 
sedan  hem  och  beställer  varan  på  oftast  konkurerande  e‐handel  till  lägre  priser.  I  och  med 
smartphonens genomslag idag blir det även vanligare att kunden jämför priserna direkt i butik 
och beställer genom telefonen istället för hemma vid datorn. Kunderna utnyttjar helt enkelt den 
fysiska butiken enbart som ett skyltfönster. (Zimmerman, 2012) 
 
Point of Sales 
Point of Sales, POS, innebär de platser i en butik där den som kund kan genomföra ett köp. I sin 
enklaste mening är kassan en vanlig POS,  i dagens mer tekniska samhälle har denna definition 
även utökats till kiosker där du kan utföra köp. Exempel på en sådan kiosk kan t.ex. vara en dator 
på fast plats i butiken som är uppkopplad till företagets webbplats och där kunden då kan utföra 
sitt köp över nätet.  
 
Mobilitet 
National  Encyklopedin:2  (2012)  definierar  mobilitet  som  fysisk  eller  social  rörlighet.  I  detta 
arbete definieras det som den teknik som gör detaljhandeln mer rörlig när det gäller att hjälpa 
kunden köpa en vara. På så sätt kan mobilitet delvis sägas hänga ihop med POS.  
 
Konvertering 
Att en kund går in i en butik innebär, som tidigare nämnt,  inte att han/hon faktiskt handlar en 
vara. Därför finns ett begrepp inom detaljhandeln som innebär att en besökare konverteras till 
kund, dvs. egentligen är besökaren inte kund förens denne handlat en vara.  
 
”Att ta hand om sina besökare och göra dem till kunder är vad begreppet ”konvertering” handlar 

om.”  (Internetworld, 2010) 
 
Denna term används främst  inom e‐handeln men är  lika viktig  i dagens fysiska handel, och för 
att  nå  en  högre  konverteringsgrad  finns  det  en  mängd  faktorer  som  påverkar  men  enligt 
artikelserien ”Konvertering – så gör du besökare till kunder” (Internetworld, 2010) är det bara 
den engagerade säljaren som får sina besökare att bli kunder.  
 
I  samma artikelserie diskuteras också vikten av att online möter offline, cross channel, och det 
går att läsa:  

 
”Det gäller att tänka online först, att inse att många affärer börjar på nätet som sedan kanske 

slutar i butiken”. (Internetworld, 2010) 
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3 Metod 
I  följande  avsnitt  presenteras  de  metoder  som  valts  för  denna  undersökning.  Först  presenteras 
vikten  av  att  göra  en  ordentlig  omvärldsanalys  och  därefter  redogörs  de  olika  metoderna  som 
tillämpades i användarstudien av detta arbete. Sista avsnittet redogör för hur faktiskt metoderna 
användes i denna undersökning. 

3.1 Metodteori 

3.1.1 Omvärldsanalys 
För  att  få  en  så  bred  bild  som  möjligt  av  problemet  är  det 
viktigt  att  använda  sig  av  triangulering  som  strategi. 
Triangulering  innebär  att  ett  problem  granskas  ur  olika 
synvinklar och  insamlar  information  från olika håll  för  att  få 
en så gedigen undersökning som möjligt. (Preece et al., 2007) 
 
I  denna  studies  omvärldsanalys  hittades  Figur  6  som  på  ett 
bra  sätt  grafiskt  representerar  händelseförloppet  i  denna 
studie.  Här  definieras  den  första  sektionen,  Research, 
Observations  och  Analysis  som  omvärldsanalysen  och  andra 
sektionen,  Ideation,  Principles  och  Refinment  representerar  i 
sin  tur  användarstudien  med  de  olika  val  av  metoder  som 
leder till resultatet.  
 
I  detta  arbetes  omvärldsanalys  ingick  även  att  utföra  en 
litteraturstudie  för  att  nå  teoretisk  grund.  Den  teori  som 
insamlades  för  olika metodval,  kundbeteenden  och  liknande 
var främst i form av tryckta källor så som böcker. Litteraturen 
rörande  detaljhandeln,  tekniker,  strategier  och  dess 
utveckling var främst  i  form av artiklar.   Detta på grund utav 
att  det  där  var  lättast  att  hitta  teori  som  var  aktuell  och 
relevant för detta arbete.  

3.1.2 Användarstudie 
En  användarstudie  kan  vara  av  två  övergripande  karaktärer, 
kvantitativ  och  kvalitativ.  Kvantitativ  studie  innebär  att  den 
insamlade  data  oftast  sammanställs  i  numerisk  karaktär  och 
dess  resultat  blir  oftast  i  form  av  storleksbestämmelser, 
mängder etc. En kvalitativ metod  får  i  sin  tur  in data  som är 
svår  att mäta men  som oftast  är  i  form  av  kommentarer  och 
därmed  kan  anses  som  mer  specifika  och  på  så  sätt  mer 
kvalitativa.  (Preece et al., 2007) 
 
En metod  som  är  av  kvalitativ  form  bör  inte  uteslutas  som  kvantitativ metod  och  vice  versa. 
Många metoder ger oftast data av båda karaktärerna, t.ex. kan en intervju ge en mängd numerisk 
data men om det  finns en  fråga där  respondenten själv  får  svara är det genast kvalitativ data. 
(Preece et al., 2007) 

Figur 6.  Bild över arbetets faser. 
(Hedlund, 2008) 
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För att få en så kvantitativ undersökning som möjligt användes därför i denna studie intervjuer 
som en metod för att samla in stor mängd data och expertintervjuer utfördes samt en prototyp 
skapades för att få mer kvalitativ och unik data. Intervjuerna valdes också som metod då de kan 
genomföras  i  användarens  rätta  kontext. Kontext  beskrivs  av  Löwgren och  Stolterman  (2007) 
som:  
 

”utgå från den verkliga arbetssituationen, inte bara vad folk säger att de gör”. 
 
De skriver också att ett kontextuellt utforskande ofta kombinerar intervjuer med observationer 
men det är inte möjligt i denna typ av studie då observation av besöket i butik skulle vara svår 
att genomföra i syfte att undersöka lost sales.  
 
De valda metoderna beskrivs genomgående nedan och dess utförande för denna studie redogörs 
i nästkommande avsnitt, se kapitel 3.2 Metodgenomgång. 

3.1.3 Intervjuer 
National Encyklopedin:1 (2012) definierar intervjuer som:  
 

”samtalsform som primärt syftar till utfrågning av en person”. 
 
Precce et al., (2007) menar att intervjuer bör anses som en  
 

”konversation med ett syfte” 
 
och  att  val  av  intervjuform  beror  på  vilken  likhet  till  den  traditionella  konversationen  som 
eftersöks. Det finns fyra olika intervjuformer: ostrukturerad, strukturerad, semistrukturerad och 
gruppintervju.  
 
De frågor som ställs kan i sin tur ställas på flera olika sätt men generellt efterföljs två strategier, 
öppna eller stängda frågor. Där öppna frågor ger mer frihet till respondenten att själv reflektera 
kring frågan och därefter avlägga sitt svar. Dessa typer av frågor ger då mer kvalitativa resultat. 
Vid  stängda  frågor  har  intervjuaren  generellt  ofta  olika  svarsalternativ  som  respondenten  får 
välja mellan och resultatet tenderar att bli mer kvantitativt. (Preece et al., 2007) 
 
Därmed  innebär  strukturerade  intervjuer  att  frågorna  är  stängda  och  liknar  på  så  sätt  ett 
frågeformulär. Strukturerade intervjuer är bra att använda när det finns ett tydligt mål och det 
är lätt att se specifika frågor redan innan. (Preece et al., 2007) 
 
Ostrukturerade  intervjuer  är  intervjuer  med  öppna  frågor  och  kan  liknas  mer  med  en 
konversation där intervjuaren för samtalet. Fördelen med denna typ av intervjuform är att mer 
utförliga svar av olika grad erhålls beroende på respondent. Problemet med detta blir dock att 
många olika svar kan fås och det blir därmed betydligt svårare att analysera resultatet. (Preece 
et al., 2007) 
 
Semistrukturerade intervjuer använder både öppna och stängda frågor, och här är det viktigt att 
tänka på att inte förbestämma svaren åt respondenten utefter vad han/hon tidigare svarat utan 
fortfarande  ställa  frågor  av  rätt  karaktär. Det  är också viktigt  att  alla  respondenter utsätts  för 
samma frågor för att kunna sammanställa ett jämförbart resultat. (Preece et al., 2007) 
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3.1.4 Prototyper 
En prototyp anses ofta vara en nästan färdig produkt men det kan likväl vara en pappersritning, 
en  klickbar  PDF,  eller  en  videosimulering.  En  prototyp  är  en  begränsad  representation  av  en 
design  som  tillåter  användaren  att  på  något  sätt  interagerar  och  upptäcker  dess möjligheter. 
(Preece et al., 2007) Integrationerna med användare sker ofta mer än en gång vilket innebär att 
en prototypfas ofta är en iterativ process.  
 
En prototyp behöver  inte representera hela  funktionaliteten med den tekniska artefakten utan 
det räcker att visa så mycket att helheten blir begriplig, eller är det bara en viss  funktion som 
önskas få feedback på räcker det att visa just den funktionen. (Rubin och Chisnell, 2008) 
 
“Of course, you must have something to test. Get your hands on it as early as possible, in whatever 
form it is in. It probably won’t be a completed product, and that’s fine. That is part of the point of 

testing early and often.”  (Rubin och Chisnell, 2008) 
 
Det  finns  därför  två  olika  typer  av  prototypnivåer,  high‐fidelity  (HiFi)  prototyper  och  low‐
fidelity  (LoFi)  prototyper.  Där  LoFi  är  väldigt  enkla  skisser,  t.ex.  storyboards,  ofta  utförda  på 
annat  material  än  vad  den  slutliga  produkten  ska  komma  att  användas  av.  HiFi  är  en  mer 
utvecklad version, om inte väldigt lik den tänkta original produkten både när det gäller material 
och  funktion.  Dessa  är  också  ofta  av  interaktiv  karaktär.  Fördelar  med  Lofi  är  t.ex.  dess  låga 
kostnader  och  snabba  förfarande medan Hifi  ger  en mer  realistisk  känsla  som det  därmed  är 
lättare att relatera till. Dock är kostnaderna högre och därför blir det viktigare att känna en viss 
säkerhet inför sin prototyp. (Preece et al., 2007) 
 
Det finns även två olika strategier vid framställning av prototyper, horisontella prototyper som 
visar på bredden och vertikala som visar på djupet. Horisontella prototyper innebär lite detaljer 
men många olika funktioner, vertikala prototyper är motsatsen och visar mycket detaljer för ett 
fåtal funktioner. (Preece et al., 2007) (Rubin och Chisnell, 2008)  

3.2 Metodgenomgång 
Här redogörs de valda metodernas utförande vars teoretiska grund presenterades i förgående 
avsnitt.  Dessa redogörelser kan ses som motiveringar till varför vissa val genomfördes eller inte 
genomfördes.  

3.2.1 Omvärldsanalys 
Detta  arbete  inleddes  med  en  övergripande  omvärldsanalys  för  att  få  en  helhet  kring 
problemområdet.  Studier  utfördes  genom  diskussioner  med  insatta  personer  inom  området 
samt  sökningar via Google  för att  få en uppfattning om problemet.  Studier  som  tidigare gjorts 
inom området eller inom liknande områden lästes även av samma anledning.  
 
Inom omvärldsanalysen  ingick även en  litteraturstudie  för att  få den  teori som krävdes  för att 
skriva detta arbete samt för att läsaren ska bli insatt inom området. Litteraturen söktes även den 
på internet samt genom olika databaser som tillhandahålls genom KTH.   
 
I denna del av studien bestämdes det även att Stadium skulle vara det företag som var caset för 
denna studie. Denna butik valdes dels för att de är kunder till  IFS Retail samt för att de har en 
bred kundkrets med en målgrupp som är både kvinnor och män  i  stort sett alla åldrar. Därför 
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täcktes en stor del av kundtyper i denna studie och resultatet kan därför bli lättare att applicera 
på andra butiker.  

3.2.2 Expertintervjuer  
För  att  få  en uppfattning om vilka  tekniker  eller  tekniska  artefakter  som kan bli  tillämpbara  i 
denna studie, samt hur framtiden inom detaljhandeln kan komma att se ut hölls expertintervjuer 
med Centric. Det är dem som delvis ämnar använda sig av resultatet av denna studie och därför 
ansågs det  relevant att undersöka deras  tekniska kunskap och möjlighet  samt  för att  fortsätta 
studien på ett så kundorienterat sätt som möjligt.  
 
Expertintervjuer  hölls  med  fyra  anställda  på  Centric  för  att  få  deras  syn  på  framtiden  inom 
detaljhandel  och  teknik.  Samt  vad  de  ansåg  vara  de  största  möjligheterna/problemen 
detaljhandeln har för tillfället. Intervjuerna hölls på deras kontor i Holland. 
 
Intervjuerna  var  av öppen och ostrukturerad karaktär då  jag  inte  visste  innan vilka  jag  skulle 
träffa samt vilka professioner de hade. För att få en röd tråd var det dock ett antal frågor som jag 
försökte ställa till alla, men dessa blev med lite olika infallsvinklar och sammanhang beroende på 
diskussionens framtoning. Dessa frågor går att återfinna i Bilaga 1. Diskussionerna var  
väldigt  givande  och  olika  till  karaktär  men  ett  flertal  ståndpunkter  och  åsikter  var  frekvent 
återkommande mellan alla respondenter och dessa sammanfattas i resultatdelen se kapitel 4.  

3.2.3 Intervjuer med kunder 
Målgruppen för dessa intervjuer var alla kunder som kom ut från Stadiums butik förutsatt att de 
var minst 16 år. Enligt handelsinstitutets undersökning (HUI, 2007‐2011) står åldersgruppen  
0‐17  år  för  20% av  kunderna  i  svensk handel  2011. Dock  framgår  inte  hur  stor  andel  som är 
sällanköpshandel respektive dagligvaruhandel. Enligt Konsumentverket (2012) har barn som är 
fyllda  16  år  och  har  egen  inkomst  rätt  att  disponera  den  fritt  och  därför  valdes  16  år  som 
åldergräns för målgruppen i denna undersökning.  
 
Intervjuerna  utfördes  av  fyra  inhyrda  studenter  i  Stockholm  och  fyra  inhyrda  studenter  i 
Eskilstuna  där  de  stod  två  och  två  utanför  varsin  Stadiumbutik.  I  Eskilstuna  finns  endast  två 
butiker, en i citykärnan och en i utkanten av staden. Detta var ett medvetet val  för att nå olika 
typer  av  kundgrupper.  På  samma  sätt  valdes  de  två  butikerna  i  Stockholm  ut  och  blev  där 
Hamngatan  inne  i  citykärnan  och  Nacka  utanför  tullarna.  Dessa  fyra  butiker  valdes  ut 
tillsammans med personal anställda på Stadiums huvudkontor.  
 
Tillsammans kom vi även fram till tidpunkt för utförandet, och för att nå en så bred kundkrets 
som möjligt utfördes därför studien under en vardag (onsdagen 20/6) och en helgdag (lördagen 
30/6).  Valet  av  dessa  dagar  grundades  också  i  att  onsdagen  låg  anslutande  till  att  det  var 
barnbidrag och lördagen var första helgen efter löning. Val av dessa dagar innebär att det var ett 
större kundflöde i butikerna och därför lättare att nå ett större antal kunder och på så sätt få en 
högre kvantitet.  
 
Valet  att  använda  sig  av  inhyrd  personal  för  att  utföra  denna  studie  låg  i  att  få  in  så  många 
svarande som möjligt under samma tidpunkt för att på så sätt få ett så jämförbart material som 
möjligt. Kvantiteten ökade på så sätt och där med undersökningens tillförlitlighet. 
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Under  första  tillfället  besöktes  butikerna  i  Eskilstuna  samt  Nacka  för  att  få  en  överblick  över 
vilka  som  utförde  studien  samt  ge  dem  ett  ansikte  på  vem  som  skapat  studien  de  utförde. 
Besöket skedde en tid in på första tillfället och därmed kunde även de inhyrda studenterna ställa 
frågor om sådana dykt upp under de första intervjuerna. 
 
Intervjuformuläret skapades med tanken att vara väldigt enkelt och snabbt att svara på eftersom 
själva  intervjutillfällena var utanför de  fysiska butikerna och användaren där med kanske  inte 
var villig att svara på en längre intervju. Därför var i stort sett alla frågorna av samma anledning 
i  stängd  form. De  frågor som var uppbyggda med en  likertskala som svarsätt var rangordnade 
från 1‐6 där 1 var lägst och 6 högst. Att dessa gränser sattes berodde på att respondenten skulle 
vara  tvungen  till  att  ta  ställning  i  frågan  och  inte  kunna  svara  ett  mittensvar.  Detta 
ställningstagande  gjordes  för  att  frågorna  var  av  sådan  karaktär  att  det  kändes  rimligt  att 
respondenten själv tog ställning.  
 
Formulärets flöde byggdes med tanken på att ge svar på frågorna: 

1. Vem är kunden? 
2. Kundens intention med besöket? 
3. Vad gör du (kunden) nu? 
4. Vad skulle vi ha gjort? 

 
För att se alla de ställda frågorna se intervjuformuläret Bilaga 2.  
 
De sista fyra frågorna i undersökningen var av hypotetisk karaktär där det ofta är lätt att svara 
vad  intervjuaren  önskar  få  till  svar.  Frågan  gällande digital  karta  i  butiken  såg  Stadium  själva 
som svår att uppfylla då de ofta bygger om i  fråga om förändringar av sortimenspositionering. 
Däremot ville de gärna lägga till den sista frågan angående digitala kösystem då det är ett stort 
problem enligt dem.  
 
Det ska även tilläggas att den sista hypotetiska frågan ang. digitala kösystem, samt fråga 1, 6 och 
delsvaret att en vara inte  ingick i sortimentet  i  fråga 7, se bilaga 2, egentligen inte kan leda till 
svar  rörande  lost  sales.  Det  var  frågor  Stadium  önskade  ha  med  och  gav  även  ett  bättre 
helhetsintryck  till  undersökningen.  Dessa  frågor  kommer  därför  endast  delvis  redogöras  i 
resultatdelen  och  bör  ses  som  kompletterande  frågor  och  alltså  inte  primära  för 
undersökningen.  
 

3.2.4 Skisser och prototyp 
De skisser som skapades för de olika prototyperna gjordes i Balsamiq Mockups1 samt Axure RP2. 
De två olika verktygen användes för att de dels gav olika framtoningar på prototyperna samt för 
att få kännedom om olika verktyg på marknaden.   Tanken med prototypen var att väcka ett 
intresse samt för att ge en inspiration för möjliga fortsatta studier på detta område.  
Bilder  på  mobilapplikationsprototypen  samt  motiveringar  till  dess  utseende  kan  ses  i 
resultatdelen, se kapitel 4.4 Prototyp. 

                                                               
1 Balsamiq Studios [2012].  Balsamiq Mockups ver. 2.1.20. 
2 Axure Software Solutions (2012). Axure RP 6.5. 
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3.3 Metodkritik 
Det  kan  diskuteras  kring  huruvida  valet  av  dagar  för  att  genomföra  studien  är  representativa 
eller inte. Ger det rätt kundbild att välja dagar som innebär att kunderna nyligen fått pengar och 
därmed har större möjlighet att utföra köp. Men för att nå så många kunder som möjligt var det 
viktigare  att  genoföra  intervjuerna  de  dagar  som  kunden  ofta  besöker  butiken,  som  tidigare 
nämnts för att nå en högre kvantitet, se kapitel 3.1.2 Användarstudie. 
 
Efter  besöket  till  de  olika  butikerna  framgick  det  att många  av  kunderna  var  stressade  under 
onsdagen  och  detta  kan  berott  på  att  midsommarafton  låg  följande  fredag.  Detta  gjorde  att 
många kunder inte ville svara på undersökningen och därav kanske det hade varit mer lämpligt 
att lägga studien en annan vardag. Däremot var det möjligt att ur resultatet på antal svarande se 
att  fler  svarade på onsdagen än på  lördagen vilket kanske berodde på att  fler befann  sig ute  i 
butik jämfört med en vanlig onsdag.  
 
På samma sätt kan valet av butiker  ifrågasättas, är de representativa  för Stadiums kundkrets  i 
stort? Vi resonerade ett antal gånger kring butiker men insåg att det bästa sättet för att få bästa 
representation låg i att ta storstad v.s. småstad samt citykärna v.s. utanförliggande butik. Vilken 
stad  det  sedan  skulle  handla  om  kom  inte  att  spela  så  stor  roll  och  det  är  där  den  största 
felfaktorn kan ligga. 
 
Att  använda  sig  av  studenter  som  utförde  intervjuerna  i  studien  innebar  att  kontrollen  över 
resultatet inte låg på samma nivå som om jag utfört intervjuerna själv och därmed vet mer exakt 
vilka det var som svarade på intervjuerna. Studenterna kan i teorin ha fyllt i alla formulär själva. 
Det får dock antas att studien utfördes på ett professionellt sätt då det inhyrda företaget är ett 
auktoriserat bemanningsföretag samt att kontroller utfördes då studien utfördes.  
 
Intervjuerna med anställda på Centric kan ses som partiska så  tillvida att de är med som del  i 
uppdraget  av  denna  rapport.  Dock  ska  tilläggas  att  intervjuerna  inte  hölls  i  syftet  att 
marknadsföra deras produkter utan för att sia om framtiden samt få en bra bild över hur de ser 
på detaljhandeln idag. Dessa intervjuer kan tyckas att de säkerligen kunde utföras på personer 
utanför  uppdragsgivaren.  Om  detta  hade  gjorts  tror  jag  kanske  känslan  blivit  mer  genuin. 
Fördelen nu var dock  istället att alla var anställda på samma företag och hade därmed samma 
förutsättningar för de ställda frågorna. Om expertintervjuerna utförts på andra företag hade de 
troligtvis  skett  på  ett  antal  företag  med  en  person  på  vardera  vilket  kan  ha  lett  till  ett  mer 
omfattande  resultat.  Å  andra  sidan  kan  det  ha  gett mer  stripiga  svar  och  därmed  svårare  att 
sammanställa till en helhet.   
 
Stora delar av den teori samt den omvärldsanalys som denna studie grundar sig på, bygger på 
tidigare  studier  utförda  utanför  Sverige  och  kan  därför  visa  på  kulturella  skillnader.  Dessa 
kulturella skillnader är dock svåra att se utifrån faktiska siffror och därför kan studierna skilja 
sig åt i resultat utan att det tydligt visas en felande faktor.   
 
Tyvärr försvann de delar av undersökningen som genomfördes under lördagen 30/6 i Eskilstuna 
när de skulle skickas via post  till Stockholm. På grund av detta kan det kritiseras huruvida att 
skicka denna typ av studie via post bör anses som säker metod eller inte. Efter detta bortfall kan 
konstateras att det vart säkrare att hämta studien personligen för att veta att resultatet skulle nå 
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fram. På grund utav detta bortfall är därför resultatet  i  följande kapitel  inte  jämförbart mellan 
städerna men ett resultat för småstad är fortfarande utrett.   
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4 Resultat 
I  detta  avsnitt  presenteras  de  resultat  som  omvärldsanalysen,  intervjuerna  samt  skisserna 
frambringat  och  som  kommer  leda  till  det  totala  resultatet,  presenterat  i  slutsatsen  av  denna 
studie.  

4.1 Omvärldsanalysen  
Denna  del  av  studien  resulterade  i  en  utkristallisering  av  de  största  problemen  som  en  kund 
utstår  och  som  visar  sig  bli  anledningarna  till  lost  sales.  De  tre  mest  vanliga  och  största 
problemen är, utan inbördes ordning:  

1. Kunden hittade inte sökta varan i butiken. 
2. Sökta varan var slut i lager. 
3. Förlånga köer till kassan/kassorna 

 
Ytterligare  en  stor  anledning  till  förlorad  försäljning  eller  snarare  förlust  till  en  god 
kundupplevelse är att en vara inte ingår i sortimentet. Detta är dock inget som togs i beaktande i 
denna rapport då det handlar om inköp och inte funktionen i butiken.  

4.2 Expertintervjuer 
Enligt alla respondenter på Centric ligger framtiden för detaljhandelsbranschen inom mobilitet 
både  för  företagen  och  för  dess  kunder.  Respondent  2  menar  på  att  stora  delar  av  lost  sale‐
problemet kommer försvinna samma dag som mobila tekniker är ett naturligt hjälpmedel i den 
fysiska  butiken.  Dock  tror  respondenten  inte  att  alla  problem  kommer  försvinna  då  det  alltid 
kommer  finnas  konkurrens  och  en  viss  konkurrens  måste  finnas  för  att  det  ska  vara  en 
fungerande marknad. Respondent 4 säger att: 
 
”If you don’t give the customers the opportunity of becoming more flexible than the POS, large 

groups of customers will be lost.” 
 
Både respondent 3 och respondent 4 menar på att om inte tekniken anpassas efter den fysiska 
butikens presentation spelar den ingen roll, dvs. gör den inte så stor nytta, men båda menar på 
att tekniken är en förutsättning för framtiden. De menar på att det inte räcker med att skapa en 
”häftig”  standardiserad produkt utan det  gäller  att hitta den  rätta produkten  för den  specifika 
kunden och för den specifika butiken för att det ska bli en sömlös integration som inte stör vare 
sig upplevelsen eller resultatet. Alla intervjuade respondenter nämner att om det inte är flexibelt 
i val av teknik beroende på butikernas olika förutsättningar kommer det inte kunna uppnås en 
sömlös integration vilket är en förutsättning för att överhuvudtaget få cross channel eller till och 
med nå en önskad omni channel. En stor sportkedja kan och bör inte ha samma mobila lösningar 
som en liten damunderklädesbutik. 
 
Respondent 4 berättar  att Centric  gärna vill  implementera  tekniker  som han kallar bring  your 
own  device  in  i  butiker.  Dvs.  tekniker  som  gör  att  kunden  själv  kan  kolla  upp 
produktinformation, lagerstatus etc. med egna tekniska hjälpmedel. Tyvärr är det enligt honom 
detaljhandelsföretagen som inte vågat ta det slutliga steget med denna lösning då de är rädda för 
ännu mer konkurrensmöjligheter etc. Lösningen finns men är alltså ännu inte accepterad.  
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  Diagram 1. Fördelning över hur många kvinnor respektive män som idag har en 

smartphone. 

Respondent  1  menar  på  att  hjälpmedel  så  som  digitala  kösystem,  se  fråga  13  bilaga  2,  inte 
kommer  hjälpa  kunden  om  butikerna  då  väljer  att  samtidigt  dra  ner  på  personalstyrkan,  han 
menar  på  att  det  är  i  sådana  fall  bättre  att  satsa  på  mer  personal  än  tekniska  hjälpmedel. 
Tekniska hjälpmedel är  inte  till nytta om de väljer att se dem som ersättare  till personal, utan 
ska  vara  ett  hjälpmedel  även  för  personalen  som  underlättar  till  försäljning.  Respondent  2 
instämmer  i  detta  och  menar  på  att  den  teknik  som  ligger  närmast  i  framtiden  är  den  som 
hjälper personalen i butik snarare än kunden.  
 
Respondent 3 å sin sida, menar på att implementering av teknik som kan ge produktinformation 
av olika slag direkt till kunden är möjliga att genomföra. Men olika betalningssystemslösningar 
anser han vara  en  lösning  för personalen, då det  antagligen  inte  i  dagens  läge kommer kunna 
utnyttjas utan hjälp av personal. 

4.3 Intervjuer med kunder  
Totalt var det 399 svarande på denna studie. All data som insamlades till denna studie finns att 
granska, kontakta då författaren till denna rapport. 
 
På Hamngatan i Stockholm var det 95 respondenter på onsdagen och 85 stycken på lördagen. I 
Nacka  i Stockholm var det även där 95 svarande på onsdagen men 79 svarande på  lördagen.  I 
Eskilstuna  var  siffran  dock  betydligt  lägre  med  endast  13  respektive  32  respondenter  under 
onsdagen på deras butiker. Lördagens siffror uteblev tyvärr, se kapitel 3.3 Metodkritik. 
 
Fördelningen mellan kön av totala antalet som svarade var ganska ojämn med 163 män jämfört 
med 231 kvinnor (5 personer som svarade var utan svar på frågan om kön).  
 
Ett resultat som kan vara intressant gällande kön var kring användandet av smartphone. 79% av 
de svarande männen, 129 av 163, hade en smartphone och 67% av kvinnorna, 155 stycken av de 
231 svarande. Här var det två av de svarande som inte angav om de hade en smartphone eller 
inte.  
   
Nedan presenteras två diagram där det går att se fördelningen av användandet av smartphone 
fördelat på kön och ålder.  
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4.3.1 Hjälpmedel 
När det gäller att shoppa idag var det fortfarande en stor andel som inte använder sig av teknisk 
utrustning vid detta moment och 204 personer av alla svarande handlar fortfarande hellre i en 
fysisk butik. Att handla med hjälp av dator via  internet är dock nästintill  lika populärt, vanligt 
förekommande, med 142 personer som helst/ mest använder den i och med shopping.  
 
När det gäller surfplatta eller smartphone var det relativt lika i antal användare och endast 50 av 
de 399 svarande ser sig helst använda någon av dem i och med shopping.  
 
Nedan presenteras ett diagram som visar på fördelningen av hjälpmedel för respektive butik och 
i respektive ålder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagram 3. Fördelning kring hur kunderna helst handlar vid respektive butik. 
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Diagram 2. Åldersfördelning när det gäller användandet av smartphone. 
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Värt att notera här är att respondenten kunde svara på fler än ett alternativ till denna fråga så 
tillvida att han/hon inte svarade shoppar endast i fysisk butik. 

4.3.2 Lost sales 
Resultatet av intervjuerna visade på att det även i Sverige förloras en stor andel kunder på grund 
utav förlorad försäljning då kunden önskar köpa specifik vara.  
 
På Hamngatan i Stockholm var det under onsdagen totalt 30 kunder som sökte en specifik vara 
men inte  lyckats handla denna vara. Totalt var det 50 kunder av de 95 svarande som sökte en 
specifik vara vilket innebär att 60% av de som sökte en specifik vara lyckades inte köpa önskad 
produkt  resterande 40% av  dessa  kunder  nådde  önskat  resultat.    Av  totala  antalet  kunder  på 
Hamngatan denna dag, utger denna förlorade försäljning en siffra på ca 32%. 
 
Under  lördagen  var  dessa  siffror  marginellt  bättre  då  26  kunder  av  53  stycken  som  sökte 
specifik  vara  misslyckades  att  köpa  önskad  vara  vilket  innebär  49%  men  av  totala  antalet 
kunder  blev  denna  förlorade  försäljning  31%  och  ligger  ungefär  på  samma  nivå  som  under 
onsdagen. 
 
I Nacka, under onsdagen, var motsvarande siffror 54 personer som sökte specifik vara av totala 
antalet kunder (95 stycken) och av dessa 54 personer var det endast 21 stycken som handlade 
den vara han/hon faktiskt sökte. Detta innebär att 39% av de kunder som faktiskt sökte specifik 
vara köpte denna vara och 61% uteblev (33 stycken). Av totala antalet kunder I Nacka innebär 
denna förlorade försäljning 35%. 
 
Lördagens siffror i Nacka visade på att även här var siffrorna snarlika onsdagens siffror med 50 
kunder som sökte specifik vara och endast 26 stycken som faktiskt lyckades med detta. Av totala 
antalet kunder denna dag innebär det att 30% stod för en förlorad försäljning (24 kunder).  
 
I Eskilstuna var inte antalet svarande under onsdagen lika många som i butikerna i Stockholm. 
Men däremot var siffrorna ungefär  i samma storleksgrad då det gäller antal kunder som sökte 
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Examensarbete inom MDI  2012 
 

25 
 

specifik vara, 9 av 13 i Tuna Park och 16 av 32 i citybutiken. Av dessa var det i Tuna Park endast 
1 som handlade den sökta varan och i citybutiken 7.  
 
Nedan visas fyra kvadrater där alla kunder placerats i vardera kvadrant och på så sätt fås en mer 
grafisk  överblick  kring  hur  många  som  ingår  i  kundgruppen  lost  sales.  Siffrorna  i  dessa 
kvadranter fås genom sammanställning av svaren på frågorna 2, 3 och 5 i intervjuformuläret, se 
Bilaga  2,  som handlar  om huruvida  kunden handlade någon  vara  eller  inte  och  om den  köpta 
varan var sökte eller inte.  
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Ur  dessa  fyra  kvadrater  går  det  att  utskilja  att  totalt  130  kunder  gick  in  i  butiken  med 
intentionen att handla en vara men  lyckades  inte med detta. Det  innebär att  lost  sales  står  för 
knappt 33% av totala antalet svarande på denna undersökning.  
 
På  fråga  nummer  7  angående  varför  kunden  inte  lyckades  köpa  den  sökta  varan  var  det 
alternativet hittade  inte  varan  som var det absolut  största problemet. 52 kunder av  totalt 130 
kunder  inom  lost  sales  hade  det  problemet  och  nedan  visas  ett  diagram  med  den  totala 
fördelningen  mellan  de  olika  problemen.  Därefter  följer  också  ett  diagram  som  visar  på  vad 
kunden tänker välja för lösning på sitt problem, dvs. svaren på fråga 8 och 9. Här sammanställs 
alltså endast de som har ett intresse av att hitta varan på annat sätt.  
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4.3.3 Digitala hjälpmedel i butik   
I detta avsnitt presenteras alla siffror som de avslutande fyra frågorna kring hjälpmedel i butik 
gav. Alla dessa frågor graderades på en skala mellan 1‐6, där 1 var lägsta betyg och 6 högsta. 
 
Resultaten visar på att alla hjälpmedel väckte ett intresse och i stort sett var det totala resultat 
för visat  intresse hela  tiden högre än medel, dvs. högre än 3.0. Det var endast ett resultat som 
hamnade under 3.0 av alla butikers snitt.  

Diagram 5. Antalet kunder per anledning till utebliven försäljning. 
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Nedan återfinns mer exakta tabeller över alla butikers olika snitt. 

Digital Karta 
På frågan kring  intresset  för att utnyttja en digital karta  i butiken för att  lättare hitta den vara 
som söktes var det genomgående ett  relativt högt  resultat men Hamngatan var den butik som 
hade det högsta snittet med 4.75. 
I  tabellen  nedan  kan  det  utläsas  att  kunderna  som  besökte  de  butikerna  som  ligger  inne  i 
citykärnan ställer sig mer positiva till en digital karta. 
 
  Hamngatan  Nacka   Eskilstuna City  Tuna park 
Snitt  4.75  3.6  4.67  3.75 
Tabell 1. Medelvärde för huruvida kunden tror sig vilja använda digital karta i butik. 

 
Totalt  sett  över  alla  butikerna  hade  den  digitala  kartan  ett  snitt  på  4.19  vilket  innebär  ett 
resultat över medel.  

Mobilapplikation (App) 
Detta avsnitt visar på det resultat som frågan kring huruvida kunderna anser att möjligheterna 
till att ladda ner en app skulle vara användbart, se fråga 11 bilaga 2.  
 
På Hamngatan var medeltalet för intresset av att kunna ladda ner och använda en app i och med 
shopping i butik 2.92 dvs. ett svagt intresse, i Nacka däremot låg siffran lite högre med en total 
på 3.37.    Till  skillnad  från  förgående  resultat,  digital  karta,  kan här utläsas  att  de kunder  som 
besökt citykärnan ställer sig mer negativt till detta hjälpmedel.  
 
  Hamngatan  Nacka  Eskilstuna City  Tuna Park 
Snitt  2.92  3.37  3.11  3.5 
Tabell 2. Medelvärde för huruvida kunden tror sig vilja använda app i butik. 

 
Dessa siffror ger ett totalt snitt på 3.23, dvs. intresset för att en app skulle kunna hjälpa kunden 
att nå önskad vara är strax över medel.  
 
Av de som faktiskt hade en smartphone visas nedan en graf för intresset över ett använda en app 
i respektive butik.  
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Sett ur diagrammet kan det utläsas ett nytt snitt där medeltalet för att vilja använda en app i och 
med shopping bland smartphoneanvändare är 3.85. 

Betala själv 
Av de svarande var det ett genomsnittligt snitt på 4.05 på graderingsskalan 1‐6 i  fråga om hur 
troligt  kunden  trodde  det  var  att  han/hon  skulle  använda  sig  av  självscanning  eller  liknande 
självbetalningssystem,  se  fråga  12  bilaga  2.  Åter  kan  det  ses  att  citykärnornas  butiker  fått  ett 
lägre snitt än de butikerna som ligger lite utanför. 
 
  Hamngatan  Nacka  Eskilstuna City  Tuna Park 
Snitt  3.69  4.57  3.56  4.38 
Tabell 3. Medelvärde för huruvida kunden tror sig vilja betala själv i butik. 

Digitalt kösystem för hjälp i butik 
Den  sista  frågan  i  intervjuformuläret  angående  tekniska  hjälpmedel  var  den  rörande  digitala 
kösystem för ökat tålamod, se fråga 13 bilaga 2. Även här var det ett relativt högt intresse. Båda 
butikerna i Stockholm hade ett medelsnitt på över 4.0 men i Eskilstuna var intresset något lägre. 
Dock ses åter samma tendens som för den digitala kartan, butikerna i citykärnan når ett högre 
snitt  än  de  butikerna  som  ligger  utanför  citykärnan.  Totalt  hade  detta  hjälpmedel  ett  snitt  på 
3.79 sett över alla butikerna.  
 
  Hamngatan  Nacka  Eskilstuna City  Tuna Park 
Snitt  4.22  4.02  3.67  3.25 
Tabell 4. Medelvärde för huruvida kunden tror sig öka tålamodet med digitala kösystem i butik. 
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4.4 Prototyp 
Skisser skapades med tanken att skapa en prototyp till en app, se bilder nedan. Dessas skisser 
skapades med hjälp av programmet Balsamiq Mockups, utifrån de olika kraven som framkommit 
ur litteraturstudien. Dvs. de olika problem som gör att kunden inte köpte den sökta varan som 
t.ex. att den inte fanns i rätt storlek eller att det var för långa köer etc. Tanken med appen är att 
förenkla  möjligheterna  till  köp  antingen  direkt  i  butik  eller  hitta  varan  på  annat  sätt  så 
kundnöjdheten ökas. Att första prototypen skissades fram innan intervjustudien berodde på att 
intervjustudien  startade  senare  än beräknat  samt  att  då  fanns  istället möjligheten  att  utnyttja 
resultatet från intervjuerna när nästa prototyp skapades.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Examensarbete inom MDI  2012 
 

31 
 

Bild 1. Visar första vyn 
kunden möts av då denne 
scannat varan han/hon 
söker. 

Bild 2. Närmaste butik som 
säljer varan sorterad efter 
geografisk närhet. 

Bild 3. 
Produktinformation om 
önskad vara. 

Dessa  skisser  visades  sedan  upp  för  deltagare  i  exjobbshandledningsgruppen  för  reflektioner 
kring tanken samt skisserna.  
 
Att  det  blev  skisser  utformade  som  en  iPhoneapp  berodde  främst  på  att  det  var  ett  inbyggt 
template  till  de  använda  skissprogrammen.  iPhone  har  också  väldigt  enkelt  och  tydligt 
gränssnitt vilket gjorde att processen för skapandet av denna prototyp förenklades.  
 
Utifrån  reflektionerna,  resultatet  från omvärldsanalysen,  se kapitel  4.1,  samt  intervjustudierna 
skapades ytterligare en prototyp, se bilder nedan. Programmet som valdes för att skapa denna 
prototyp var Axure RP. Detta berodde på att det var ett enkelt program med många möjligheter 
när  genomgång  av olika program på marknaden genomförts,  samt  genom  rekommendationer. 
Att Balsamiq Mockups  inte  fortsattes  använda  var  främst  en  kostnadsfråga, men också  för  att 
lära känna fler verktyg samt för att Axure RP gav mer rena bilder och då kändes bättre och dess 
bilder ser mer prototypmässiga ut.  
 
Första app‐prototypen, se nedan, är väldigt enkel och tanken är att iterationer med kunder kan 
leda fram till en mer detaljerad bild kring hur den ska kunna fungera i verkligheten. 
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Bild 4. Om kunden vill 
beställa varan möts denne av 
denna vy.  

Bild 5. Om kunden inte vill 
beställa varan hem kan denne 
beställa den till lämplig butik.  

Bild 6. Eller så beställer 
kunden den hem istället.  

 
 
Bild  1  visar  den  vy  som  användaren  kommer  till  då  denne  scannat  den  vara  som  önskas  få 
information  om.  Scanningen  skulle  fördelaktigt  ske med QR‐koder  grundade  på  denna  studie.  
Just  i  detta  fall  möts  kunden  av  informationen  att  den  önskade  varan  är  slut  i  lager  i  den 
befintliga butiken och därför kan han/hon välja mellan att se lagersaldo i andra butiker, beställa 
varan eller om denne så vill, bara se information om produkten.  
 
Bild 2 visar en rullista över de butiker som tillhandahåller önskad vara sorterad efter geografisk 
närhet,  dock  är  det  inte  säkert  att  den  butiken  har  varan  inne  och  då  visas  en  nolla  efter 
butiksnamnet.  
 
Bild 3 visar produktinformation om varan. Tanken med denna  information är att kunden själv 
ska kunna ha möjlighet att ta reda på sina frågor om han/hon inte hittar någon personal att ta 
hjälp av. 
 
Bild 4,  5  och 6  visar de  olika  stegen  användaren kan mötas  av  om denne  vill  beställa  en  vara 
istället för att köpa den direkt i någon butik. I steg ett kan användare antingen välja om denne 
vill beställa varan direkt hem eller  till butik. Om denne väljer att beställa varan  till butik väljs 
den butik som användaren själv anser vara lämpligast och behöver alltså inte vara till den butik 
denne  befinner  sig  i  just  då.  Vill  användaren  ha  varan  beställd  hem  fyller  denne  bara  i  sina 
adressuppgifter och varan levereras till angiven adress.   
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En enkel studie genomfördes med en användare för att få några reflektioner på utförandet, dessa 
reflektioner presenteras också i detta avsnitt.  
 
Resultatet av användarstudien visade på att användaren hellre  såg att en omgruppering av de 
olika  utförandena  skulle  förbättra  och  förenkla  användandet.  Här  önskades  att  de  två 
huvudmomenten som kan utföras med appen, dvs. beställa en vara eller  se om en vara  finns  i 
annan  butik  skulle  särskiljas  mer  från  helheten  och  att  första  bilden,  efter  inskannad  vara, 
istället direkt visar tydligare produktinformation.  
 
Nedan visas en enkel skiss, (Figur 7.) över första bilden av prototypen efter användarstudien.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andra resultat som kom fram från denna studie var att användare gärna såg sig använda sig av 
denna  typ  av  hjälpmedel  då  denne  ansåg  att  det  är  smidigt  att  kunna  kolla  upp  önskad 
information om varan själv. Dock ansåg denne att det skulle bli jobbigt att behöva ha en app för 
varje butik.  
 
Andra resultat som kom från denna del av studien var att jag som författare lärde mig att 
hantera två olika skissverktyg.

Figur 7. Tydligare visualisering av resultatet från användarstudien.  
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5 Analys 
5.1 Lost Sales 
Denna  undersökning  visar  alltså  på  att  problemet  med  lost  sales  är  ett  stort  problem  även  i 
Sverige, som om det hittades en lösning till, skulle hjälpa en stor andel kunder och därmed öka 
konverteringsgraden från besökare till kund.  
 
Sett till de anledningarna som finns till varför många kunder inte lyckas handla den sökta varan, 
är  hittade  inte  varan  uppenbart  det  största  problemet  vilket  kan  tyckas  banalt.  Om  en  vara 
faktiskt  finns  i  butiken men  kunden  inte  hittade  den  bör  det  anses  som oroande.  Alla  de  fyra 
tekniska hjälpmedel som föreslagits  i detta arbete, digital karta, app, självscanning och digitalt 
kösystem skulle hypotetiskt sett kunna minska detta problem, och kanske framförallt en digital 
karta eller app bör ses som en bra lösning.  
 
Det näst mest förekommande problemet är att en vara är slut, detta problem känns också lätt att 
lösa och kan tyckas konstigt att det fortfarande är ett problem i många av dagens butiker. Idag 
finns ofta väl fungerande lagersaldosystem och e‐handlar som bör reducera dessa problem. Men 
bevisligen är så inte fallet och kanske bör åter vikten av att nå en cross channel  för att få bästa 
möjliga  upplevelse  för  kunden  och  ökad  konvertering  inses.  Hade  många  av  dagens  butiker 
uppnått  en  total  integration  mellan  sina  kanaler  hade  säkerligen  denna  kategori  minskat  då 
kunden  själv  kunnat  hitta  varan  på  annat  sätt  som  t.ex.  via  butikens  e‐handel  eller  om  varan 
fanns inne i annan butik inom samma kedja.  
 
Andelen kunder som faktiskt söker specifik vara är också högre i de butiker som ligger utanför 
citykärnorna  och  detta  kan  det  säkerligen  finnas många  anledningar  till.  Kanske  kan  det  t.ex. 
bero  att  kunder  som  kommer  till  utomliggande  centrum  ofta  åker  bil  och  därmed mer  sällan 
spontanshoppar.  Just  i  detta  fall  kan  det  även  bero  på  att  Stadium  ofta  har  butiker med mer 
specifikt utbud utanför citykärnorna som t.ex. större golfavdelningar eller hockeyavdelningar. 
 
Värt  att  notera  är  att  långa  köer  till  kassan  inte  var  ett  särskilt  förekommande  problem,  då 
endast en person svarade det som sitt primära problem till varför inte den sökta varan köptes. 
Detta kan ses som förvånande då det ofta förekommer diskussioner kring detta problem. Det ska 
också  tilläggas  att  den  näst  mest  önskade  lösningen  var  självscanning  i  någon  form  och  det 
motsäger då resultatet till viss del. Alltså endast en kund hade problem med att köpa den sökta 
varan på grund utav långa köer medan snittet för hur troligt det var att kunden skulle använda 
självscanning  om  det  fanns  låg  på  totalt  4.05.  Sett  ur  problemet  med  lost  sales  skulle  det  då 
antagligen  inte minska markant om självscanning  implementerades  i  dagens  sällanvaruhandel 
men den typen av system skulle troligtvis komma att användas om det fanns. Detta kan ses som 
bevis  för  att  vana  påverkar  en  användares  vilja  att  använda  en  produkt  eller  inte  och  andra 
resultat  i  denna  studie  bör  ses  med  viss  öppenhet  då  de  är  mer  nya  som  teknologier  i 
detaljhandeln. 

5.2 Intervjuformuläret 
Tidigare nämndes att de  fyra  sista  frågorna  i  formuläret var av hög hypotetisk karaktär, detta 
visade dock sig fungera bra då jag tror många av respondenterna verkligen ansträngde sig för att 



Examensarbete inom MDI  2012 
 

35 
 

svara så sanningsenligt som möjligt. Det gick tydligt att se i resultatet att t.ex. de som inte hade 
någon smartphone aldrig såg sig ha användning av en app.  
 
Däremot  kunde  det  ses  tendenser  till  att  antingen  älska  eller  hata.  Många  respondenter  gav 
högsta  eller  lägsta  betyg,  dvs.  1:or  eller  6:or,  och  därmed  blev  medeltalet  någonstans 
mittemellan  och  ingen  teknisk  artefakt  stod  ut  särskilt  från  mängden.  Jag  tror  dock  att  som 
mycket  annat  handlar  om  vana.  Om  en  app  skulle  implementeras  och  bli  mer  vanligt 
förekommande inom detaljhandeln och inom shoppingbeteenden skulle även de som sa sig inte 
så  troligt  att  de  använde  den  produkten  tillslut  kanske  se  någon  nytta  med  den  trots  att  de 
kanske  inte  använder  den  regelbundet.  Vana  kan  som  i  teoriavsnittet,  se  kapitel  2.1.2  Vana, 
beskrivet resultera i rädsla och därför kanske många gav lägsta betyg till de system/produkter 
som de själva ser som svåra men som egentligen bara handlar om till vilken grad de använder ett 
sådant system annars.  

5.3 Konkurrens 
Av totalt 130 kunder som sökte specifik vara men inte handlade denna var det 55 stycken som 
skulle  försöka hitta denna produkt hos konkurrerande företag.  Idag byggs många centrum och 
köpkvarter  upp  på  liknande  sätt  och  de  har  ofta  strategin  att  bygga  liknande  butiker  nära 
varandra. Intersport ligger ofta nära Stadium. Detta underlättar för kunden att snabbt kolla hos 
konkurerande  företag  efter  likande  produkt.  Om  siffran  för  lost  sales  skulle  minska  är  det 
säkerligen  då  automatiskt  att  siffran  för  kunder  som  går  till  konkurrerande  företag  minskar. 
Detta skulle då möjliggöra att fler kunder blev mer nöjda och konverteringsgraden ökar.  

5.4 Digital karta 
Stadium är en butik som ofta förändrar sin sortimentsplacering i butik och ser därför själva inte 
att  en  digital  karta  skulle  kunna  vara  aktuell.  Men  andra  butiker  som  har  ett  större  urval  på 
produkter och där hyllorna är mer statiska skulle säkerligen vinna många kunder på en sådan 
implementering.  Jag  tror  dock  att  det  kan  finnas  liknande  lösningar  även  för  Stadium  och 
liknande butiker som kanske en digital karta som endast visar avdelningsvis var en vara finns, 
och kanske som syns direkt när kunden kommer in i butiken så denne då lätt vet vart han/hon 
ska  gå.  Resultatet  av  denna  fråga  visade  även  på  att  de  som  besökte  butikerna  i  citykärnan 
ställde  sig  mer  positiva  än  de  i  utanförliggande  butiker.  Här  kan  åter  en  anledning  vara  att 
butikerna utanför citykärnan ofta kräver att kunden når dem mer eller mindre endast bilburen 
och därför har de kanske mer stamkunder än de som besöker butikerna  i  citykärnorna. Dessa 
butiker har säkerligen också en större ström av turister. En stamkund har troligtvis större koll 
på  butikers  sortimentplacering  och  därför  blir  inte  behovet  lika  stort.  Turister  å  andra  sidan 
kanske besöker butiken för första och enda gången och därför blir mer utlämnad när det gäller 
att hitta den  sökta varan. Det kan dock då diskuteras hur ofta  en  turist  faktiskt  söker  specifik 
vara men det utelämnas i denna rapport.  

5.5 App 
Av  de  totalt  399  svarande  var  det  totalt  284  (155  kvinnor  och  129  män)  som  idag  hade  en 
smartphone,  vilket  visar  på  att  möjligheterna  till  att  implementera  en  app  som  digitalt 
hjälpmedel är möjlig utan att allt för stor kundkrets tappas och utesluts. Dock var medeltalet för 
intresset av att använda en app endast 3.23 sett över alla butikerna. Sett ur diagram 7 ses dock 
att  medeltalet  för  att  använda  en  app  endast  ur  ett  perspektiv  med  smartphoneanvändare, 
höjdes till 3.85 och kanske mer rättvist speglar intresset för denna produkt.  
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5.6 Betala själv 
Många  av  de  svarande  var  som  tidigare  nämnt  positiva  till  att  ha  självbetalning  även  i 
detaljhandeln för sällanköpsvaror. Detta kan bero på att många idag använder detta hjälpmedel i 
dagligvaruhandeln och är vana och bekväma med att den tekniken redan finns  i butik. Dock är 
det många hinder på vägen sett ur butikens ögon och därmed blir det svårare att implementera i 
sällanvaruhandeln än det varit i dagligvaruhandeln. Som nämnt tidigare är t.ex. problemet med 
larm och liknande en sådan tröskel att ta sig över.  Eftersom denna studie visar på att snittet för 
att kunder gärna skulle använda ett sådant typ av system låg relativt högt kan det vara värt att 
undersöka möjligheterna  till  t.ex.  larmproblemet  för att nå en högre konverteringsgrad och en 
högre  kundnöjdhet.  Däremot  kommer  det  troligtvis,  också  som  tidigare  nämnt,  inte  lösa 
problemet med lost sales.  
 

5.7 Prototypen 
Den  skapade  prototypen  för  denna  undersökning  blev,  som  tidigare  nämnt,  aldrig  utvärderad 
med fler än en användare och därför blir en analys av resultatet kring denna svår att genomföra. 
Dock kan det  konstateras  att den  säkerligen  inte  är den perfekta  appen utan att  återknyta  till 
användarna men att förtroendet för en app kanske kan komma att öka om användaren får vara 
med  i  processen  och  därmed  se  nyttan  med  produkten.  Detta  resultat  visade  även  den 
användarstudie som utfördes, förändringar är nödvändiga men viljan hos användaren finns.  
 
Det skall dock lyftas fram att som tidigare nämnts i kapitel 3.2.4, skisser och prototyp, var tanken 
med denna app att kunna ge inspiration för kommande studier vilket har uppnåtts. 
 
Att implementera en karta inbyggd i appen för att leda kunden rätt i butik är självklart en enkel 
lösning  för att även avhjälpa problemet med att kunden  inte hittade sökt vara. Eftersom detta 
också var den största anledningen till lost sales är det en vettig implementering som säkerligen 
då kan minska denna faktor och istället öka kundnöjdheten.   
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6 Diskussion   
6.1 Teorin 
Många av de lästa texterna diskuterar flitigt customer loyalty programs.  Jag menar på att  fokus 
med  denna  utrednings  lösning  handlar  om  retail  loyalty  programs  som  därmed  handlar  om 
huruvida butiken håller  sig  lojal  i  alla  steg mot  kunden och dess  förväntningar. Utifrån denna 
studies  resultat  och mina  nyvunna  erfarenheter  är  det  dags  att  ändra  attityd  i  butikerna.  Det 
gäller  inte  att  få  kunderna  att  vara  lojala  mot  butiken  utan  att  få  butiken  att  vara  lojal  mot 
kunden för att öka kundnöjdheten och kundflödet till butikerna.  
 
Om det  ska  nås  en  cross  channel  strategi  bör  företagen  uppnå  samma mål  för  kunden  på  alla 
plattformar. Detta innebär att butikerna måste implementera mer digitalisering och självservice 
av detta slag för att uppnå den helheten. Här bör tekniska hjälpmedel av olika slag absolut ses 
som en tillgång för att nå denna helhet och därmed få en ökad konverteringsgrad. 
 
Sett  till  problemet med  showrooming  tror  jag  det  till  följd  av  diskussionen  ovan  också  skulle 
minska.   T.ex. om butikerna själva anstränger  sig  för att  få kunden att använda  just deras app 
skulle  möjligheterna  för  alla  parter  bli  betydligt  större.  Om  QR‐koder  skulle  fästas  på  alla 
produkter skulle då kunden ha möjlighet att enkelt se om varan fanns inne i den butik han/hon 
befinner sig eller annan butik  inom samma affärskedja, på så sätt ger du kunden möjlighet att 
genom ytterligare ett steg hitta varan  innan han/hon tvingas kolla hos konkurrerande  företag. 
Detta skulle troligtvis leda till att problemet med showrooming skulle minska och kundnöjdheten 
öka. Dock kvarstår problemet med prisjämförelsesajter och den enda lösningen som jag ser det 
är att vardera butik  får  se  till  att hålla marknadsmässiga priser. Ofta kommer kanske en kund 
köpa varan trots att den är lite dyrare, om han/hon vet att den fås mer eller mindre på en gång. 
På detta sätt kan nog även problemet med kunder som går till konkurrerande företag minskas 
och därmed problemet med  lost sales. Showrooming är ett problem men om företagen tar vara 
på det direkt i butik kan stora kundandelar vinnas och flera problem med lost sales minskas.  

6.2 Tekniska lösningar 
Tanken  med  dessa  lösningar  handlar  inte  om  att  skära  ner  på  personalstyrkan,  utan  om  att 
hjälpa personalen. Eftersom studien grundar sig på de kunder som inte  lyckades köpa en vara 
innebär det inte att dessa hjälpmedel är ersättare till personal utan ett extra hjälpmedel för att få 
fler  nöjda  kunder.    Som  respondent  1,  i  expertintervjuerna  nämnde,  är  det  ingen  idé  att 
implementera hjälpmedel och skära ner på personalstyrkan för det kommer säkerligen inte öka 
kundnöjdheten och därför bör alltså detta ses som ett komplement och inte en konkurrent.  
 
När  det  gäller  det  låga  resultatet  för  intresset  av  att  använda  en  app  i  och  med  shopping  i 
sällanvaruhandeln  anser  jag  att  vana  är  en  stor  bidragande  faktor  till  denna  låga  siffra.  Innan 
självscanning användes  i dagens matvaruhandel var  säkerligen problemet det  samma.  I denna 
studie  visar  det  sig,  som  tidigare  nämnt,  däremot  att  självscanning  har  en  hög  önskan  bland 
kunderna  och  det  tror  jag  beror  på  att  det  idag  är  vanligt  förekommande  inom 
dagligvaruhandeln och därmed  inte känns  främmande  för sällanvaruhandeln. Om företagen då 
skulle  ta  mod  till  sig  och  utreda  en  app  mer  djupgående  är  inte  implementeringskostnaden 
särskilt  stor. QR‐koder är billiga och utvecklingen av en app är  inte  i närheten av att utveckla 
både ett program och en produkt för t.ex. självscanning. En app är också frivillig att använda av 
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kunderna. Om bara  hälften  av  de  kunder  som  ingår  i  kvadranten  för  lost  sales  skulle  välja  att 
använda denna app skulle hälften av den förlorade försäljningen försvinna och därmed har ett 
stort antal besökare konverterats till kunder. Om det också skulle implementeras en digital karta 
till den prototyp som skapades i denna studie skulle alla de tre primära problemen till lost sales 
försvinna.  
 
Sett  till användarstudien av denna undersöknings prototyp  fanns viljan att använda denna  typ 
av hjälpmedel men användaren såg ett problem med att behöva ladda ner en app för varje butik. 
Detta skulle enkelt kunna lösas med att t.ex. istället ha QR‐koder som länkar direkt till butikens 
hemsida istället för att göra en hel app. Detta sätt att gå runt problemet skulle även åter minska 
ansträngningen  för  butiken  att  utveckla  nya  produkter  och  endast  QR‐koder  skulle  behöva 
komma att implementeras på varje produkt.  
 
Här är det också värt att väga in de rekommendationer respondenterna från Centric gav om att 
appen måste vara väl anpassad till butiken. Detta är också fördelen med att välja en app framför 
ett annat system, de är enkelt anpassningsbara och kräver inte stora tekniska förändringar varje 
gång en uppdatering sker.  
 
För  att  återknyta  till  problematiken  med  långa  köer  och  självscanning,  som  tidigare  nämnt  i 
denna  rapport,  kan  det  ses  att  dessa  problem  inte  riktigt  korrelerar med  varandra.  När  teori 
söktes  till  detta  arbete  var  det  väldigt  ofta  de  handlade  om  köproblematiken  och  vikten  av 
självscanning eller liknande system. Kanske har kunderna mer tålamod än väntat och därför ser 
de själva inte på samma sätt på problemet. Här går det att återigen koppla det höga intresset för 
självscanning som hjälpmedel, till vana. Det kan ha varit enkelt för respondenten att svara att de 
gärna ser självscanning som hjälpmedel då det redan finns i dagens dagligvaruhandel,  trots att 
de egentligen inte upplever köer som den största problematiken när de ska handla en sökt vara  

6.3 Kvinna eller man 
Värt  att  diskutera  i  denna  rapport  kan  också  vara  kring  huruvida  skillnaderna mellan  kön  är 
värda att studera eller inte. Eftersom denna rapport inte visat en jämn fördelning mellan kvinnor 
och män är det  svårt att  svara på  frågor som visar att kvinnor gör mer si  eller  så etc.  Jag  tror 
dock inte det bör ha så stor betydelse för resultatet. Sett till t.ex. att ungefär lika många kvinnor 
som  män  använder  sig  av  smartphone  tror  jag  redan  många  förutfattade  meningar  krossas. 
Kanske bör kvinnor och män därför gemensamt ses som kunder. Det är nog också vedertaget att 
kvinnor generellt shoppar mer än män och därför bör denna undersökning ses som rättvisande 
på så sätt.  
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7 Slutsats 
 
För  att  nå  en  högre  konverteringsgrad  och  därmed  högre  kundnöjdhet  är  digitaliseringen  av 
detaljhandeln  en  självklar  väg  att  gå.  Denna  rapport  visar  tydligt  på  att  lost  sales  är  ett  stort 
problem  i  Sverige  och  därför  skulle  lösningar  på  detta  problem  öka  konverteringsgraden  och 
därmed kundnöjdheten i dagens fysiska butik.  På samma sätt visar rapporten att utan en butik 
som  strävar  efter  att  minst  uppnå  cross  channel  kommer  denna  ha  svårt  att  öka  sin 
konverteringsgrad.  Sammanfattningsvis  kan  sägas  att  lost  sales  och  en  ökad  strategi  som  t.ex. 
cross  channel  går  hand  i  hand  för  att  konvertera  besökare  till  kunder  och  digitalisering  är 
därmed en förutsättning.  
 
Alla kunder  i dagens  fysiska butiker kanske  inte är självklara över vad de önskar  få hjälp med 
eller från, men ur denna studie kan det utrönas att kunderna önskar större sömlöshet mellan de 
olika kanalerna i dagens detaljhandel.  
 
Stora  delar  handlar  också  om  vana  och  om  implementering  av  en  app  kommer  ske  kan 
säkerligen en stor kundkrets komma att använda denna produkt trots det låga resultatet i denna 
studie.  Genom  att  göra  appen  enkel  och  minnesvärd  uppfylls  delar  av  Nielsens  krav  för 
användbarhet och förtroendet för denna typ av ny teknologi inom detaljhandeln kan säkerligen 
komma att accepteras. Detaljhandeln bör ta hänsyn till användaren vid  implementering av nya 
tekniska hjälpmedel som nämnt i teoriavsnittet gällande interaktionsdesign i detaljhandeln. Men 
i  detta  fall  anser  jag  att  det  också  handlar  om  att  våga.  Värt  kanske  dock  kan  vara  att 
implementera QR‐koder länkade till butikens hemsida, för att först få användaren att bli bekväm 
med denna företeelse för att sedan utveckla fristående appar.  
 
Tanken med detta arbete ligger i att se möjligheterna kring digitalisering av detaljhandeln för 
fler företag än Stadium då dessa endast är case till denna uppsats. Därför är min förhoppning 
och tro att detta arbete kan realiseras på fler företag både resultatmässigt gällande lost sales 
samt gällande inspirationen från prototypen.  
 

7.1 Vidare forskning och rekommendationer 
För att  ta denna studie ännu  längre är en av mina rekommendationer att  fortsätta utreda den 
prototyp som skapats för att se om den trots det låga resultatet för intresset kring en app skulle 
öka  kundnöjdheten  och  konverteringsgraden.  Jag  tror  att  en  studie  av  prototypen  skulle  ge 
kunden en bättre och djupare förståelse kring tanken med användandet av produkten och därför 
enklare kunna ta ställning till om det är användbart eller inte.  
 
Min andra rekommendation är mer omfattande och  innebär att undersöka på vilka sätt det är 
möjligt  att  hjälpa  kunden  genom  att  utnyttja  säljarens  roll  dvs.  indirekt  försäljning.  Eftersom 
denna studie endast tittade på kundens roll och hjälpmedel finns det en mängd andra lösningar 
som också kan visa på resultat som ger en minskad lost sales. Dessa lösningar kan vara snarlika 
de lösningar jag diskuterat i detta arbete, som t.ex. att personalen får en handdator av något slag 
där de kan se all information om produkten liknande idén med en app till kunden. På så sätt är 
personalen  mer  i  fas  med  kunden  och  glappet  blir  inte  lika  stort.  Detta  kanske  kan  vara  en 
övergångsfas till de tankar och resultat detta arbete givit.  
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Och till sist för att återknyta till det problem som inte beaktades i denna rapport, att en vara inte 
ingick i sortimentet ges istället som rekommendation till alla företag inom detaljhandelssektorn 
att  göra  en  studie  kring  vad  kunder  till  respektive  butik  förväntar  sig.  Detta  för  att  kunna 
erbjuda kunden bästa service. God kunskap om sin kundkrets kan vara avgörande för butikens 
försäljning och för att lyckas konvertera besökare till kunder. 
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Bilaga 1. 
 
Inledning 
Alla intervjuer började med att jag fick presentera mig och det examensarbete jag skriver. 
Den intervjuade fick sedan presentera sig själv och sin roll i företaget Centric. 
 
Frågor 
Jag började sedan med att ställa den öppna frågan: Hur ser du på framtiden inom detaljhandeln 
när det gäller digitalisering och tekniska hjälpmedel? 
 
Därefter hölls en öppen diskussion där jag försökte väva in frågorna: 

• Vilket problem ser du som störst? 
• Vad kan ni på Centric erbjuda för lösningar? 
• Vilken produkttyp tror du är lättast för kund att ta till sig/ kommer bli viktigast? (Denna 

fråga grundade sig delvis på de fyra sista frågorna i intervjuformuläret, se Bilaga 2.) 
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Bilaga 2.  
Intervjuunderlag 
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