
	
Chia	Kattane  
Linköpings	universitet 
 

Hur	kommer	e-shoppingbeteendet	att	förändras	på	den	svenska	marknaden	
inom	en	tioårsperiod? 

 
Med	 ett	 fåtal	 klick	 är	 det	möjligt	 att	 jämföra	 produkter	 i	 form	 av	 leveranstid,	 pris	 och	 personliga	
recensioner	som	speglar	produktkvalitén.	Det	råder	inga	tvivel	om	att	människan	alltmer	söker	efter	
smidigare	vardagslösningar	och	att	digitaliseringen	som	befunnit	sig	 i	en	stark	 tillväxtfas	under	det	
senaste	decenniet,	har	legat	till	grund	för	en	smidigare	vardagshandel.	Sett	till	monetära	mått	har	e-
handeln	 i	 Sverige	 ökat	 från	 4,3	miljarder	 kronor	 år	 2003	 till	 58,1	miljarder	 kronor	 i	 omsättning	 år	
2016.	 Den	mest	 populära	 varukategorin	 för	 svenskar	 inom	 den	 digitala	 plattformen	 är	 kläder	 och	
skor,	där	30	%	av	svenskarna	som	e-handlade	under	2016	valde	varor	inom	denna	produktkategori	
(PostNord,	2016).		Inom	den	kategorin	finns	aktörer	som	valt	att	endast	fokusera	på	och	utveckla	en	
e-handelsplattform.	Andra	aktörer	 väljer	 att	 hålla	 sig	 fast	 vid	den	klassiska	 fysiska	butiken.	Utöver	
dessa	 två	 finns	 verksamheter	 som	 är	 etablerade	 både	 digitalt	 och	 fysiskt	 med	 syftet	 att	 öka	 sin	
omnikanalnärvaro.	 Framtiden	 ligger	 just	 i	 att	 stärka	 sin	 omnikanalnärvaro.	 Dagens	 konsumenter	
förväntar	sig	kunna	handla	var	de	vill	och	när	de	vill	på	dygnet.	Den	kritiska	framgångsfaktorn	ligger	i	
att	möta	kundens	behov	med	en	effektiv	helhetslösning	på	vardagshandeln.	 
 
Internet	of	Things	(IoT)	 
Internet	of	Things	må	vara	ett	nytt	begrepp	för	många	av	oss	men	dess	 innehåll	har	 funnits	under	
decennier.	Anledningen	till	att	begreppet	växt	till	sig	och	fått	uppmärksamhet	är	att	digitaliseringen	
utvecklas	 radikalt,	 konsumenter	 blir	 bekvämare	 i	 användningen	 av	 digitala	 plattformar	 samt	 att	
mindre	sensorer	och	etiketter	är	allt	som	krävs	för	att	erhålla	och	analysera	samt	kommunicera	en	
stor	mängd	data.	 I	 grund	och	botten	handlar	 IoT	om	att	 koppla	enheter	över	 internet	och	 låta	de	
kommunicera,	dela	med	sig	av	data	till	användaren	och	underlätta	vår	vardag.	Utvecklare	har	insett	
att	marknaden	är	så	pass	mogen	samt	att	ökningen	av	smartphones	och	övriga	digitala	plattformar	
bland	producenter	och	konsumenter	 ligger	 till	 grund	 för	 att	 ta	 steget	 ytterligare	 i	 rätt	 riktning.	 En	
utvecklad	plattform	där	samtliga	enheter	kan	kommunicera	och	en	stor	mängd	data	erhållas,	skulle	
för	 producenter,	 konsumenter	 samt	 säljare	 innebära	 stora	 fördelar	 i	 vardagen.	 Tekniken	 med	
sensorer,	nätverk	och	applikationer	som	behandlar	data	och	sammankopplar	enheter	på	ett	effektivt	
och	 smart	 sätt	 är	 framtiden.	 Med	 denna	 typ	 av	 teknologi	 sammanförs	 e-handel	 och	 fysiska	
butikshandeln	i	en	ny	värld	där	kunden	upplever	en	hög	nivå	av	service	och	säljaren	erhåller	en	hög	
kundlojalitet. 
 
Kombinationen	av	en	etablering	online	samt	i	fysisk	form	är	inget	nytt.	En	stor	del	av	verksamheter	
allokerar	 resurser	 till	 både	 sin	 e-handelsplattform	 samt	 för	 sin	 fysiska	 handelsmiljö.	 Även	 om	 e-
handel	 ses	 som	 ett	 självklart	 alternativ	 inom	 snar	 framtid,	 skulle	 en	 kombination	 av	 de	 två	
försäljningskanalerna	ligga	till	grund	för	ett	ökat	kundvärde	och	service	samt	en	effektiv	försäljning.	
Utvecklingen	av	IoT	befinner	sig	i	nuläget	i	ett	stadie	där	så	kallade	Beacons	utvecklats.	Beacons	är	
små	 enheter	 som	 via	 Bluetooth	 sänder	 signaler	mellan	 varandra	 och	 till	 appar	 som	 konsumenter	
eventuellt	har	på	sina	smartphones.	Utan	att	gå	in	för	mycket	på	detaljer,	ger	de	upphov	till	delning	
och	 analys	 av	 data.	 Utöver	 Beacons	 är	 även	 QR-koder	 en	 del	 av	 IoT	 nätverket	 som	 ses	 som	 en	
möjlighet	för	att	kommunicera	data	 i	ett	nätverk	av	sammankopplade	enheter.	QR-koder	är	 likt	en	
streckkod	lätta	att	fästa	på	produktetiketter	och	scannas	via	en	app	på	smartmobilen.	Beroende	på	
QR-kod	erhålls	sedan	en	viss	typ	av	data	som	visas	på	skärmen. 
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Implementering	av	IoT	inom	modeindustrin 
IIS,	Internetstiftelsen	i	Sverige,	rapporterade	i	sin	årliga	undersökning	2016	om	svenskar	och	internet	
att	78	%	av	den	svenska	befolkningen	använder	sig	av	 internet	på	sina	smartphones,	65	%	gör	det	
varje	dag.	Siffran	har	stigit	de	senaste	åren	och	det	gäller	nu	att	 ta	 tillfället	 i	akt	och	göra	radikala	
förändringar	 för	 konsumenternas	 shoppingupplevelse.	 På	 så	 sätt	 kan	 aktörer	 ta	 sig	 an	 nya	
marknadsandelar	och	erhålla	konkurrensfördelar	gentemot	övriga	aktörer	i	marknaden.	 
 
Ett	typiskt	framtida	scenario	skulle	kunna	se	ut	som	följande:	En	kund	befinner	sig	i	en	galleria	och	
bestämmer	sig	 för	att	besöka	en	klädbutik.	Med	sin	smartphone	 i	handen,	Bluetooth	aktiverat	och	
butiksappen	 installerad,	 sänds	 signaler	 till	 butikens	 aktiverade	 Beacons	 och	 sensorer.	 Kunden	 får	
omedelbart	upp	 rekommendationer	och	erbjudanden	på	klädesplagg	baserat	på	data	 från	 tidigare	
inköp	både	online	och	 i	 fysisk	butik.	Här	 ingår	parametrar	 som	 typ	av	 klädesplagg	 som	 inhandlats	
tidigare,	kundens	personliga	recensioner,	prisspann	och	personliga	identitet.	Kunden	hittar	på	så	sätt	
en	outfit	som	hon	rekommenderats,	klickar	sig	vidare	för	att	se	var	 i	butiken	plaggen	finns,	 för	att	
sedan	prova.	 Etiketter	på	plaggen	 innehålla	QR-koder	 som	 tillåter	 kunden	att	 scanna	dessa	och	 få	
upp	specifik	och	detaljerad	 information	om	plaggen	vad	gäller	ursprung,	material,	 tips	och	råd	om	
användning	 samt	 information	 om	 antal	 tillgängliga	 och	 hur	 länge	 produkten	 finns	 i	 butik	 för	
försäljning.		Samtidigt	erhåller	försäljaren,	via	sensorerna,	information	om	hur	kundens	rutt	i	butiken	
ser	ut,	vilka	plagg	som	provas	och	tillslut	vilka	plagg	som	kunden	tar	med	sig.	Dessa	faktorer	ligger	till	
grund	för	försäljarens	insikt	i	hur	kunderna	upplever	det	utbud	som	finns	ute	samt	hur	butiken	kan	
optimeras	för	att	på	bästa	sätt	matcha	konsumentens	behov	och	skapa	kundvärde.	Ur	ett	logistiskt	
perspektiv	bidrar	 sensorerna	på	klädesplaggen	 till	 en	underlättad	varuhantering	och	 lagernivåerna	
blir	lättare	för	försäljaren	att	kontrollera	samt	underhålla.	 
 
Den	 nya	 fysiska	 butiken	 begränsas	 av	 ytan	 vad	 gäller	 hur	 mycket	 som	 erbjuds	 kund.	 Online	 har	
kunden	nästintill	för	många	alternativ	att	välja	bland	eftersom	den	digitala	världen	tillåter	detta.	För	
att	länka	samman	den	digitala	världen	med	den	fysiska	butiken	ytterligare,	skulle	en	möjlighet	vara	
att	 införa	 provrum	 med	 större	 inslag	 av	 IoT.	 Kunden	 identifieras	 och	 förslag	 på	 utbud	 i	
produktsortimentet	som	inte	finns	i	butik	visas	på	en	större	skärm.	Kunden	kan	simpelt	klicka	sig	till	
recensioner,	 detaljerad	 information	 om	 plaggen	 och	 sist	 men	 inte	 minst	 prova	 plaggen	 virtuellt.	
Detta	 sker	 med	 en	 nyutvecklad	 teknologi	 med	 starka	 relationer	 till	 IoT	 där	 en	 stor	 mängd	 data	
kommuniceras.	 	 Teknologin	 kallas	 Augmented	 Reality.	 Det	 handlar	 om	 att	 använda	 den	 befintliga	
miljön	i	3D,	för	att	sedan	addera	objekt	digitalt	till	miljön.	Genom	att	implementera	AR,	tillsammans	
med	IoT,	 får	kunden	möjligheten	att	prova	plagg	 	virtuellt,	smidigt	navigera	sig	 inom	utbudet,	dela	
med	sig	av	sina	outfits	med	vänner	på	sociala	medier	för	respons	och	slutligen	lägga	en	order	online	
via	skärmen.	 
 
Med	 AR	 teknologin	 slipper	 kunder	 och	 försäljare	 till	 viss	 utsträckning	 oroa	 sig	 för	 returnering	 av	
varor.	 Leveranstiden	 är	 en	 kritisk	 framgångsfaktor	 för	 e-handelsetablerade	 kedjor	 som	 försöker	
optimera	sin	affärsmodell	mot	kund.	AR-teknologin	skulle	resultera	i	en	minskning	av	returnering	av	
varor	och	att	kunden	får	den	varan	som	de	känner	sig	nöjda	med	i	ett	tidigare	skede.	Ur	ett	logistiskt	
perspektiv	bidrar	det	till	en	effektiviserad	verksamhet	i	termer	av	lager-	och	varuhantering. 
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En	stor	bekvämlighet	med	att	handla	online	är	att	slippa	trängas	i	fysiska	butiker	och	stå	i	kö	för	att	
antingen	 köpa	 eller	 returnera	 varor.	 En	 lösning	 på	 detta	 i	 sammanslagningen	 av	 fysiska	 och	
onlinebutiker	i	framtiden	med	IoT	är	att	drastiskt	dra	ned	på	kassor	i	butikerna	och	utnyttja	IoT.	Med	
sensorer	på	klädesplaggen	och	en	personlig	 inloggning	på	appen	 registreras	varorna	på	appen	när	
kunden	befinner	sig	vid	kassan.	Personalen	i	kassan	behöver	endast	bekräfta	köpet	för	att	avaktivera	
sensorerna	och	på	så	vis	kan	kunden	smidigt	genomföra	sitt	köp.	Beloppet	dras	sedan	via	appen	där	
kunden	 har	 ett	 registrerat	 kontokort.	 Nya	 tillvägagångssätt	 som	 detta	 bemöts	 oftast	 av	motstånd	
hos	 kunder.	 Att	 se	 drastiska	 förändringar	 efter	 decennier	 där	 vi	 handlat	 på	 liknande	 vis	 är	 ingen	
vana.	 Ett	 sätt	 att	 övertyga	 kunder	 att	 gå	 över	 till	 nya	 sätt	 att	 handla	 på	 skulle	 kunna	 involvera	
förmåner	 och	 rabattkoder	 till	 en	 början.	 På	 så	 sätt	 lockas	 kunder	 över	 till	 att	 utnyttja	 det	 nya	
systemet	och	snart	är	man	minst	lika	bekväm	som	tidigare. 
 
Förutom	 kritiska	 faktorer	 såsom	 pris	 konkurrerar	 e-butikerna	 om	 förmågan	 att	 leverera	 rätt	 vara	
med	 så	 kort	 leveranstid	 som	möjligt.	 Enligt	 PostNords	 undersökning	 år	 2016	 kring	 svenskarnas	 e-
handelsbetéende,	 deltog	 ca	 3200	 respondenter	 där	 en	 tredjedel	 av	 konsumenterna	 inom	 snar	
framtid	 förväntar	 sig	 leveranstider	 inom	ett	dygn	efter	att	de	beställt	 sina	varor	online.	Var	 femte	
respondent	angav	att	det	mest	vanliga	problemet	som	de	stötte	på	när	de	handlade	varor	online	var	
försenade	leveranser.	Dessa	faktorer	tyder	på	att	konsumentens	krav	på	aktörer	inom	e-handeln	allt	
blivit	strängare	och	att	förändringar	bör	ske	för	att	aktörer	ska	kunna	ta	sig	an	marknadsandelar	och	
behålla	en	hög	kundnöjdhet	samt	kundlojalitet.	Återigen	är	IoT	ett	verktyg	som	bör	användas	för	att	
utvecklas	 i	 förmågan	att	minska	 ledtiden	för	varuleverans.	Genom	att	fästa	sensorer	och	taggar	på	
sina	produkter	är	det	lätt	att	kunna	lokalisera	dessa	i	varulager	samt	optimera	rutten	för	personalen	
som	 smidigt	 kan	 packa	 en	 order	 och	 skicka	 iväg	 den	 så	 snart	 som	möjligt.	 Väl	 vid	 transporten	 så	
erhåller	föraren	information	om	den	mest	energi-	och	tidseffektiva	rutten	för	leverans	mot	kund.	Det	
kommer	 dessutom	 vara	 kritiskt	 att	 ansluta	 flera	mindre	 butiker	 till	 sitt	 nätverk	 i	 distribution	mot	
kund	för	att	underlätta	processen	med	att	leverera	varan	och	minska	leveranstiden.	 
 
Slutsats 
De	argument	och	förslag	som	listats	ovan	visar	hur	framtidens	e-handel	kommer	att	länkas	samman	
med	den	klassiska	 fysiska	butiken	för	att	skapa	ett	högre	kundvärde,	ge	konsumenter	en	personlig	
helhetsupplevelse	och	ett	personligt	bemötande.	Statistiken	säger	att	e-handeln	fortsätter	att	växa	
och	det	råder	ingen	tvekan	om	att	allt	fler	rör	sig	mot	e-handel	istället	för	den	fysiska	butikshandeln.	
Dock	ligger	den	stora	fördelen	i	att	kombinera	dessa	två	och	länka	samman	de	genom	verktyg	som	
AR	och	IoT.	Dessa	verktyg	ligger	till	grund	för	en	mängd	olika	kombinationer	av	sätt	att	optimera	sitt	
bemötande	 och	 sin	 service	 mot	 kund.	 Sett	 till	 modeindustrin	 och	 aktörer	 med	 digitala	
försäljningsplattformar	 är	 det	 svårt	 att	 övertyga	 kund	 om	 att	 ta	 del	 av	 utbudet.	 Priser	 och	
leveranstider	jämförs	med	endast	några	klick.	Genom	IoT	och	AR	kommer	gränserna	mellan	e-handel	
och	handel	 i	fysisk	butik	alltmer	suddas	ut,	 leveranstiderna	minska,	samt	en	ökad	kundnöjdhet	och	
försäljning	 erhållas.	 Övergången	 kommer	 innebära	 stora	 investeringskostnader	 med	 tanke	 på	
teknologin,	 analys	 av	 kunddata	 samt	 optimering	 av	 både	 digitala	 och	 fysiska	 plattformar.	 Å	 andra	
sidan	är	det	revolutionerande	teknik	och	inget	som	konsumenter	stött	på	tidigare.	Det	tar	inte	lång	
tid	innan	kunden	och	säljaren	inser	hur	stor	potentialen	och	möjligheterna	hos	IoT	och	AR	är.		Det	är	
hög	 tid	 att	 ta	 tillfället	 i	 akt	 och	 slå	 samman	den	digitala	 och	 fysiska	modevärlden,	 där	 IoT	och	AR	
agerar	brygga.	Resultatet	-	best	of	both	worlds. 
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