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Sammanfattning:	Hur	kommer	e-handeln	
att	influera	modeindustrin	i	framtiden?	
Den tekniska utvecklingen har gått snabbt. Sedan 2003 har e-handeln i Sverige ökat från en 
omsättning på 4,9 miljarder kronor till 50,1 miljarder kronor enligt en undersökning gjord av 
Postnord (2016). Samtidigt har den teknologiska utvecklingen bidragit med nya innovationer. 
Tidigare i år lanserades de första virtual reality (VR) systemen som möjliggör för användare att 
virtuellt placera sig i en datagjord virtuell värld. Människor kan nu enkelt placera sig under 
vattnet för att se fiskar och valar simma omkring och enkelt måla graffiti och göra konstverk i 
luften. Varför skulle då inte människor inom en snar framtid enkelt kunna befinna sig i en 
virtuell klädaffär för att prova de kläder de tidigare har begivit sig till en fysisk butik för att 
prova? 
 
Enligt en artikel från SVT från 2014 så beställer många konsumenter hem mycket kläder för att 
sedan returnera en stor del efter att ha provat dem. Många aktörer inom modeindustrin har till 
stor del tagit hänsyn till kundernas önskemål om att prova kläder innan köp genom att erbjuda 
fri retur på e-handelsköp. Konsumenter kan därigenom beställa hem produkter de tycker verkar 
intressanta för att sedan returnera de produkter de inte vill behålla utan någon extra kostnad för 
dem själva. Detta innebär istället en ökad kostnad för e-handelsföretagen i form av 
returkostnader samt förhöjda lagernivåer och därigenom minskade vinster. Samtidigt medför 
de fria returerna att andra aktörer i företagets värdekedja påverkas, där transportbolag behöver 
åka fler sträckor och producenter producera fler varor vilket även bidrar med en negativ effekt 
på miljön och på de resurser som finns att tillgå. 
 
Med utvecklingen av VR-teknologi skulle dock konsumenternas möjlighet att prova kläder 
kunna förflyttas från en faktisk fysisk butik till en virtuell butik, eller ett virtuellt provrum, där 
konsumenterna själva kan se plaggen framför sig och virtuellt prova dem innan köp genomförs. 
Detta skulle medföra att aktörer inom modeindustrin skulle se en skiftning där mängden returer 
mellan kund och e-handlare skulle kunna komma att minska och fler köp skulle göras via 
webbshop istället för i fysiska butiker. 
 
Virtuella butiker och provrum där konsumenter i lugn och ro hemma kan prova kläder och 
dylikt kommer därför minska vikten av fysiska butiker för aktörer inom mode-branschen där 
fokus istället hamnar på användarvänliga webbshoppar som tillgodoser kundens behov och som 
fångar kundens intresse. Det kommer dessutom behöva ske en förflyttning av servicetjänster 
där kunder får den hjälp de vill ha av personal genom virtuella butiker istället för via fysiska 
butiker. Samtidigt gör 45 procent av alla konsumenter i dagsläget efterforskningar på internet 
via jämförelsesajter, företags webbutiker och andra butikskedjors webbutiker vilket även ökar 
vikten för e-handlande modeföretag att öka sin kundlojalitet och att behålla kunder på sin 
webbshop. 
 
Däremot kräver detta en utveckling av den VR-teknologi som finns att tillgå i dagsläget, då 
priset på VR-kompatibla enheter inte gör dem tillgängliga för alla. Allt eftersom nya VR-
kompatibla smartphones och system lanseras på marknaden kommer priserna däremot att 
minska, varpå VR-teknologi i framtiden blir tillgänglig i en bredare utsträckning än vad det är 
idag. 
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Sammanfattningsvis kommer den snabba teknologiska utvecklingen att ge utrymme för 
utveckling av virtuella butiker och provrum som ger konsumenter inom modeindustrin 
möjlighet att prova produkter virtuellt innan köp. Detta kommer medföra en minskad mängd 
returer för e-handlare inom modeindustrin vilket i sin tur möjliggör för e-handlare att optimera 
sina lagernivåer efter sin faktiska efterfrågan vilket ökar vinster, samtidigt som miljön påverkas 
positivt. Ett minskat behov av fysiska butiker kommer vidare sätta högre fokus på att göra 
upplevelsen för konsumenterna så bra som möjligt i den virtuella butiken istället för den fysiska, 
med förhöjt fokus på service online och på kundlojalitet. 


