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Abstract 
 
Purpose – Today many retailers finds it interesting to include e-commerce functions to 
physical stores. Research also shows that customers are interested in features that iBeacon can 
achieve. Thus, the purpose of the study: 
 

To explore the opportunities and challenges which retail chains sees with iBeacon 
technology to be able to compare this with the opportunities and challenges that 
customers sees with iBeacon technology. 

 
To find the purpose of the study, two research questions were developed and used as basis for 
the study. 
 

Which possibilities and challenges do retailers see with iBeacon technology? 

Which conjunctions between the opportunities and challenges that customers and 
retailers sees with iBeacon technology? 

 
Method – To answer the study’s research question, there has been a data collection method in 
the form of a group interview. This group interview contributed to the study’s primary data 
which then was analyzed. The study has a qualitative approach. The study has also literature 
studies conducted as an important element to provide a background on existing theories, 
methods and tools. As an extension to the group interview a mobile application was developed 
and let the respondents test to add to the discussion about possibilities and challenges. 
 
Findings – The study is of an interdisciplinary nature and its results concern areas within 
retailer’s thoughts about iBeacon Technology regarding possibilities with iBeacon technology, 
challenges with iBeacon technology and personal use cases with iBeacon technology. These 
areas have been analyzed to get an overall impression, in response to the research question. 
 
Implications – The study results contribute to the research community by highlighting 
functionality that can be considered interesting to introduce in physical stores. The study 
provides a basis for future research in terms of possibilities, challenges and use cases with 
iBeacon technology. 
 
Limitations – The study is performed on a low number of units because it was performed 
during a limited time. 
 
Keywords – iBeacon, Beacon, Physical stores, E-commerce, M-commerce, Micro location, 
Indoor location 
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Sammanfattning 
 
Syfte - Många butikskedjor finner idag intresse i att inkludera e-handelsfunktioner till fysiska 
butiker. Forskning visar även att kunder är intresserade av funktioner som iBeacon kan 
åstadkomma. Därmed är studiens syfte: 
 

Att undersöka och jämföra vilka möjligheter och utmaningar butikskedjor ser med 
iBeaconteknik och jämföra detta med de möjligheter och utmaningar som kunder ser. 

 
För att kunna besvara syftet i studien har två frågeställningar tagits fram som utgångspunkt för 
studien: 
 

Vilka olika möjligheter och utmaningar ser butikskedjor med iBeaconteknik? 
 

Vilka samband finns det mellan butiker och kunder kring möjligheter och utmaningar 
med iBeaconteknik? 
 

Metod - För att besvara studiens frågeställning har det använts en datainsamlingsmetod i form 
av en gruppintervju. Denna gruppintervju bidrog med studiens primärdata som sedan 
analyserades. Studien har en kvalitativ ansats. Studien har också genomfört litteraturstudier 
som ett viktigt element för att förse en bakgrund baserad på existerande teorier, metoder och 
verktyg. Som ett extra inslag till gruppintervjuerna utvecklades en mobilapplikation som 
respondenterna fick testa för att sedan under intervjun diskutera möjligheterna och 
utmaningarna. 
 
Resultat - Studien är av en tvärvetenskaplig natur och resultatet berör områden inom 
butikskedjors och kunders tankar med iBeaconteknik gällande möjligheter med iBeaconteknik, 
utmaningar med iBeaconteknik och egna användningsfall med iBeaconteknik. Dessa områden 
har analyserats för att få ett helhetsintryck som svar på frågeställningen.  
 
Implikationer- Studiens resultat bidrar till forskningsvärlden genom att framhäva 
funktionalitet som kan anses intressant att införa i fysiska butiker. Studien ger en grund till 
framtida forskning inom möjligheter, utmaningar, och användningsfall med iBeaconteknik.  
 
Begränsningar - Studien är utförd på ett lågt antal respondenter eftersom den utfördes under 
begränsad tid.  
 
Nyckelord - iBeacon, Beacon, fysiska butiker, e-handel, m-handel, produktlokalisering, 
Lokalisering. 
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1 Introduktion 
Kapitlet ger en bakgrund till studien och det problemområde som studien byggts upp kring. 
Vidare presenteras studiens syfte och dess frågeställningar. Därtill beskrivs studiens omfång 
och avgränsningar. Kapitlet avslutas med rapportens disposition. 

 Bakgrund 
E-handel, även kallat internet-handel har revolutionerat den globala handeln på grund av att 
webben möjliggör transaktioner över nätet [1]. Den globala försäljningen inom e-handel 
fortsätter att öka, Statista [2] konstaterade år 2013 att den globala försäljningen via e-handel 
var 1,233 biljoner USD och uppskattar även att dessa siffror kommer att fördubblas år 2018. 
 
Med födelsen och utvecklingen av e-handel så har flera andra termer uppstått som bland 
annat m-handel som står för mobil-handel vilket är känt som nästa generations e-handel. M-
handel är att köpa och sälja varor och tjänster via trådlöst handhållna enheter som t.ex. 
mobiltelefoner [3]. M-handel ökar och bestod till 34 % av alla transaktioner inom e-handel 
globalt i början av 2015 och förutses att fortsätta att öka framöver [4]. 
 
M-handel har tillfört stora förändringar inom affärer, framförallt förändrat affärsmodellen 
inom branscher som detaljhandel [5]. Enligt John Lewis rapport [6], så utforskar 50 % av John 
Lewis kunder produktutbudet via sina mobiltelefoner medan de befinner sig i affären för att 
sedan köpa varor på plats. Kunder har med andra ord på ett naturligt sätt börjat använda sig av 
e-handeln för att handla i fysiska butiker. Butikskedjor utforskar nu hur en kan sammankoppla 
e-handeln och fysiska butiker ytterligare vilket har lett till att det är många som testar tekniken 
iBeacon i USA enligt Business Insiders [7] rapport. iBeacon är ett så kallat Bluetooth Low 
Energy protokoll (BLE) som är skapat av Apple.  BLE gör det möjligt för applikationer i 
mobiltelefoner att lyssna efter signaler från fysiska enheter vid namn Beacons som kan placeras 
ut i butiker eller lokaler. iBeacon gör så att mobiltelefoner “ser” dessa Beacons och detta innebär 
att butiker kan skicka relevant information vid rätt tillfällen likt e-handeln till kunders 
mobiltelefoner baserat på var de befinner sig i butiker och andra lokaler [8]. 
 
Trots ökningen av både e-handel och m-handel så hotar denna handel inte fysiska butikers 
omsättning för att e-handel och fysiska butiker numera kompletterar varandra genom deras 
olika egenskaper [9]. Fysiska butiker har framförallt fördelen att testa produkter, alltså fysiska 
interaktioner med produkter men även bland annat rådgivning från butikspersonal. Fysiska 
butiker saknar dock e-handelns många fördelar som enkla betalningsmetoder, information om 
produkter, personliga erbjudanden och sökfunktioner med mera. Floridi [10] menar att det är 
sannolikt att e-handel och fysiska butiker kommer flyta samman mer eftersom samhället hela 
tiden blir mer digitaliserat. 
 
Studien utfördes på uppdrag av iStone i Jönköping, Sverige, som är ett svenskt IT-
konsultföretag som jobbar med att utveckla och digitalisera affärer och har över 550 
medarbetare i tolv länder. iStone utforskar nya affärsmöjligheter hela tiden och en av dem är 
teknologin iBeacon med tillhörande beacons för att kunna erbjuda förbättring av kunders 
fysiska butiker genom att införa funktioner som annars bara finns inom e-handel. 

 Problembeskrivning 
Det är känt att både butiker och kunder har intresse för iBeaconteknik i fysiska butiker men 
dock okänt om dessa parter ser samma möjligheter med tekniken [11].  J, Ferreira [11] visar att 
ett scenario där kunder via en applikation får personlig shopping i form av produktinformation, 
vägvisning och personliga erbjudanden är av stort intresse hos kunder. J, Ferreira [11] använder 
olika beacon-teknologier, bland annat iBeacon som en teoretisk lösning till scenariot. J, 
Ferreira [11] finner även att det existerar skepsis hos kunder till delar som iBeaconteknik kan 
användas till som t.ex. att tekniken kan tränga sig in för mycket på deras integritet. Samtidigt 
så visar Business Insiders [7] rapport att insamling av mer data om kunder är något butiker 
utforskar olika tillvägagångssätt för att kunna åstadkomma, därför kan en ana att kunder och 
butiker kanske inte är helt överens om hur tekniken i olika butiksyften bör användas för att vara 
ultimat för både kunder och butiker.  
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 Syfte och frågeställningar 
Syftet är att undersöka och jämföra vilka möjligheter och utmaningar butikskedjor ser med 
iBeaconteknik och jämföra detta med de möjligheter och utmaningar som kunder ser. 
 
Enligt J, Ferreira [11] så ser kunder ett värde i en så kallad utökad verklighet i fysiska butiker. 
Han pekar på att kunder ser det som väldigt användbart att med hjälp av en mobiltelefon kunna 
lokalisera sig själv och produkter i fysiska butiker. Enligt S, Sarah [12] är Apples iBeaconteknik 
skapad för just detta ändamål och därför är frågeställningen: 

• Vilka olika möjligheter och utmaningar ser butikskedjor med iBeaconteknik? 

 

• Vilka samband finns det mellan butiker och kunder kring möjligheter och utmaningar med 

iBeaconteknik? 

 Omfång och avgränsningar 
Studiens omfång är att utreda möjligheter och utmaningar som kan finnas med iBeaconteknik 
utifrån vad butikskedjor och kunder tycker. Det är för denna studie intressant att kolla på 
samband mellan vad kunder och butiker tycker. Det är även intressant att kolla på vad butiker 
tycker som inte finns med i tidigare forskning för butiker och kunder. Studien avgränsas så att 
den inte omfattar vad som är intressant för kunder som inte går att koppla till vad butiker tycker 
då det redan finns forskning om vad kunder tycker. 

 Disposition 
Nedan följer en kort beskrivning av rapportens samtliga kapitel, vad som redogörs i dessa samt 
hur de är upplagda. 
 
Introduktion 
Inledningen innehåller bakgrunden till att studien genomförs samt problembeskrivningen som 
är anledningen till frågeställningarna. Slutligen beskrivs också de avgränsningar som är har 
varit nödvändiga.  
 
Metod och genomförande 
Studiens genomförande beskrivs i detalj. Detta innefattar arbetsprocessen, metodansats, 
datainsamling och dataanalys. Slutligen förklaras studiens trovärdighet. 
 
Teoretiskt ramverk 
Kapitlet innehåller en sammanställning av den teori studien grundas på. Förutom tidigare 
forskning, iBeacon och Beacon redovisas även begrepp och teknik som ligger till grund för att 
ta validerade slutsatser i analysen.  
 
Empiri 
Kapitlet presenterar all data och information som gruppintervjun har lett fram till. En 
presentation av datainsamlingen i form av respondenternas svar på frågor under 
gruppintervjun.  
 
Analys 
Kapitlet analyserar det empiriska data efter den metod som beskrivits i kapitlet metod och 
genomförande. 
 
Diskussion och slutsatser 
Kapitlet presenterar resultat och diskussionen kring studiens resultat, dess implikationer och 
begränsningar. Samt slutsatser och rekommendationer för vidare forskning.   
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2 Metod och genomförande 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av studiens arbetsprocess. Vidare beskrivs studiens 
ansats och design. Därtill beskrivs studiens datainsamling och dataanalys. Kapitlet avslutas 
med en diskussion kring studiens trovärdighet. 

 Koppling mellan frågeställningar och metod 
I följande kapitel beskrivs metoder för datainsamling och dataanalys som används för att 
besvara studiens frågeställning.  
 
För att besvara studiens första frågeställning genomfördes en gruppintervju. Det gjordes för att 
bilda en större förståelse för de olika möjligheterna och utmaningar som butikskedjor ser med 
iBeaconteknik. Gruppintervjun genomfördes tillsammans med representanter från olika 
butikskedjor. Gruppintervjun genomfördes på ett svenskt IT-konsultföretag i Jönköping som 
var väl känt av respondenterna redan innan gruppintervjun. Gruppintervjun genomfördes med 
fyra olika marknadsutvecklare från fyra olika butikskedjor. 
 
För att besvara studiens andra frågeställning genomfördes det en litteraturstudie. 
Litteraturstudien genomfördes för att skapa större förståelse för hur kunder ser på tekniken 
samt för att kategorisera data från första frågeställningen och dra samband. 

 Arbetsprocessen 
Arbetsprocessen har sett ut på följande sätt; arbetet började med att ta fram syfte och 
frågeställning baserat på tidigare forskning och problemformulering. Det utfördes en 
litteraturstudie på vad kunder tycker om tekniken, hur de kan tänkas använda den och vilken 
typ av funktionalitet som efterfrågas. Därefter utvecklades en mobilapplikation för iOS som 
beskriver iBeaconteknik utefter scenarion i tidigare forskning. Slutligen så utfördes en 
gruppintervju med personer med titlar inom marknadsutveckling på fyra olika butikskedjor. 
Under gruppintervjun fick respondenterna testa den mobila applikationen för att sedan under 
intervjun diskutera vilka möjligheter och utmaningar som de ser med tekniken. Resultatet av 
gruppintervjun ställdes mot resultatet från litteraturstudien för att ta fram eventuella samband. 

 
2.1 Bild som visar studiens arbetsprocess 

 Mobilapplikation 
Applikationen utvecklades i Xamarin till iOS. Xamarin är en .NET-utvecklingsmiljö som 
möjliggör utveckling av mobilapplikationer för iOS, Android och Windows i 
programmeringsspråket C#. All information som hanteras av applikationen hämtades ifrån ett 
API tillhandahållet av utvecklare på iStone. iStone bistod med beaconenheter från fabrikatet 
Estimote och därför användes Estimote SDK för kommunikationen mellan applikationen och 
beaconenheterna. SDK är ett så kallat Software Developer Kit vilket innebär färdigskriven kod 
som utvecklare kan använda sig av. Funktionalitet som utvecklades var baserad på resultat från 
tidigare forskning om kunders syn på iBeacon-teknik.  
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 Områdesövervakning 

Områdesövervakning innebär att registrera och mäta mobiltelefoners närvaro inom en region 
som deklareras av en eller flera beacons med gemensamma UUID. UUID är en 
identifikationskod som en eller flera beaconenheter bör dela på. Varje beacon har även en major 
och minor nummer som används för att göra respektive beacon unik. I vårt testfall är UUID, 
major och minor hårdkodade. Eftersom vi bara använder en beacon till vår region så användes 
även denna beacons major och minor nummer vid deklarationen för att särskiljas ifrån andra 
beaconenheter. Efter att vi deklarerat regionen så börjar vi söka efter den beacon vars UUID, 
major och minor överensstämmer med regionen.  
 

Figur 2.2 Bild som visar deklarationen av en region 
 

Varje gång vi går in i regionen så triggas kodblocket nedan, i vårt fall så skickar vi en lokal push-
notifikation i form av ett välkomstmeddelande samt registrerar mobiltelefonens närvaro i 
regionen. 

  

 
Figur 2.3 Bild som visar kod som triggas när en mobiltelefon kommer in i en region 

 
Nedanstående kodblock anropas om vi istället försvinner ut ur regionen. Kodblocket skickar ett 
avskedsmeddelande och avregistrerar mobiltelefonens närvaro i regionen. 
 

 
Figur 2.4 Bild som visar kod som triggas när en mobiltelefon kommer ut ur en region  
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 Lokalisering 

Med begreppet lokalisering kan man tänka sig att alla beacons tillsammans utgör ett staket runt 
den ytan som omfattas av tekniken. Inom detta “staket” kan man sedan övervaka och uppskatta 
avstånd till olika beacons. Den mobila applikationen som utvecklades använde tekniken på 
precis detta sättet. Genom att uppskatta avståndet till samtliga beaconenheter kan man avgöra 
vad man ska presentera för användaren beroende på vilken beacon som är närmast eller på 
vilka beacons man har kontakt med. 
 

 
 

Figur 2.5 Bild som visar kod som körs beroende på avståndet mellan mobiltelefon och 
beaconenhet 

Bilden visar att regionen blir deklarerad med bara UUID, inte major och minor, vilket innebär 
att när man övervakade regionen så omfattades samtliga beaconenheter med gemensamma 
UUID oavsett vilken major och minor de hade.  Kodblocket ovan startar med att lokalisera 
beacons genom att anropa funktionen StartRangingBeacons() med regionen som inskickad 
parameter. Därefter så börjar applikationen söka efter beaconenheter som tillhör regionen. När 
den hittar en eller flera beaconenheter så kan olika kodblock köras beroende på hur långt ifrån 
beaconenheterna befinner sig samt vilken beaconenhet som hittas. 
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 Ansats 
Att välja metodansats handlar i första stadiet om att välja mellan en kvalitativ eller kvantitativ 
metodansats. Enligt Jacobsen [18] handlar metodvalet inte mer om vilken form informationen 
ska vara i. Om den ska vara i ord (kvalitativt) eller siffror (kvantitativt). Den kvantitativa 
metodansatsen beskrivs som att ha syftet att finna omfång, utsträckning eller frekvens av ett 
fenomen och innebär övergripande att man med hjälp av metoder och instrument kan mäta 
sociala verkligheten i form av siffror. Den kvalitativa metodansatsen lutar mer åt att titta på hur 
människor tolkar verkligheten och hur de reagerar på olika fenomen. Man går mer in på djupet 
och letar efter nyanserade data. Detta är oftast en väldigt kostsam och tidskrävande process och 
resulterar då oftast i ett lågt antal respondenter. 
 
För denna studie har en kvalitativ metodansats valts och utifrån studiens syfte och 
frågeställning har det ansetts att man bör fokusera på ord och uppfattning genom diskussion 
och samtal med och mellan respondenterna. Med denna kvalitativa metodansats har det 
försökts att förstå och tolka de möjligheter butikskedjor ser med iBeaconteknik samt hur man 
kan utveckla en mobilapplikation som använder tekniken med funktionalitet som beskrivs i 
tidigare forskning. Undersökningen är gjord på ett litet antal respondenter och kan därav inte 
anses som kvantitativ. Ett lågt antal respondenter medför också svårigheter i att generalisera 
resultatet. 

 Datainsamling 
Studiens datainsamling bestod dels av litteraturstudier och dels utav insamling av empiriska 
data genom en gruppintervju. 

 Litteraturstudie 
En litteraturstudie genomfördes som haft syftet att ge en bakgrund till de teorier, metoder och 
verktyg som studien behandlar. Litteraturstudien omfattade även att gå igenom tidigare 
forskning för att sedan jämföra denna forskning med resultat från gruppintervjun. 
Litteraturstudien behandlar även tekniker och möjliga lösningar för hur man kan utveckla en 
mobilapplikation som använder tekniken. 

 Gruppintervju 
Gruppintervjun har genomförts som en diskussion inom gruppen i form av samtal. Det finns 
både negativa och positiva sidor med att genomföra en gruppintervju. Enligt Jacobsen [18] så 
kan resultat av en gruppintervju bli osammanhängande och svårt att analysera om man inte har 
ett tillräckligt avgränsat tema. Det finns risker för stor spridning i synpunkter om temat är allt 
för öppet. När en gruppintervju verkar som bäst menar Jacobsen [18] är när man vill få fram 
individers erfarenhet av ett speciellt förhållande, händelse eller som i detta fall när man har 
testat en typ av tjänst. En annan tydlig styrka med gruppintervju som insamlingsmetod för 
denna studie är att deltagarna måste hela tiden kunna argumentera för sina synpunkter. 
 
Enligt Jacobsen [18] finns det olika typer av grupper att sätta samman vid en gruppintervju. 
Han pratar mest om heterogena och homogena grupper och de har olika betydelse beroende på 
vilken typ av information man är ute efter. För denna gruppintervju har det valts en homogen 
grupp, detta för att gruppen ska ha en stor gemensam erfarenhetsbakgrund att diskutera 
utifrån. Man vill att respondenterna ska vara så lika som möjligt för att minska eventuella 
kommunikationsbarriärer. Fyra företag har valts ut för gruppintervjun. Dessa företag ska 
kunna tänkas använda/sälja iBeaconteknik. Personerna som representerar företagen ska vara 
signifikanta aktörer. Med signifikanta aktörer menas att en person har ett högt inflytande inom 
företaget och för denna studie har det sökts personer som är marknadsutvecklare alternativt 
marknadschef. 
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 Dataanalys 
Analysen av data som samlats in till studien har genomgått tre faser. Första fasen är beskrivning 
som Jacobsen [18] delar upp i tre delar, renskrivning, kommentera och annotera. Renskrivning 
menar han är första steget för att gå ifrån rådata till renskrivna data och omfattar oftast 
transkribering av ljudfiler eller videoinspelningar och renskrivning av noteringar och 
kommentarer som samlats in under gruppintervjun. Man kan säga att man vill göra data till en 
mer läsbar form. Andra delen under beskrivningsfasen är kommentera och det innebär att 
undersökaren läser igenom det renskrivna data och kommenterar uppgiftslämnarens utsaga i 
tre delar; beskrivning, värdering och förklaring. Där beskrivning innebär hur respondenten 
beskriver den aktuella frågan. Värdering innebär att respondenten värderar hur hen upplever 
den beskrivna situationen, ofta med en värdeladdad bedömning till grund. Förklaring innebär 
en förklaring till respondentens värderingar, varför en situation värderas på ett visst sätt. Den 
tredje och sista delen under beskrivningsfasen är annotering och är en viktig del i analysen samt 
att den skapar ett sätt att söka fram data från rådata. Annotering innebär att man gör en kort 
sammanfattning av den gruppintervju som genomförts strax efter att gruppintervjun ägt rum. 
Under själva gruppintervjun noterar man eventuella observationer som gjorts på ett litet kort 
som även innehåller referenser till rådata. 
 
Den andra fasen som Jacobsen [18] beskriver är systematisering och kategorisering och är en 
process för att flytta fokus från gruppintervjun till ämnet som gruppintervjun omfattar. Man 
vill skapa kategorier för att gå från studiens datakällor till fenomenen som data tar upp. 
Jacobsen [18] menar att man genomför en abstrahering av data och att kategorier används som 
verktyg för att visa att data liknar varandra, att data behandlar samma fenomen eller att data 
skiljer sig ifrån varandra. Syftet med kategorisering är att få komplicerade och detaljrika data i 
en förenklad form genom att relatera data till kategorier. 
 
Kombination är den tredje och sista fasen som Jacobsen [18] beskriver för dataanalys och 
innebär en sammankoppling av respondenter och de kategorier som framtagits i andra fasen. 
Man söker efter samband mellan kategorierna men även mellan de enskilda respondenterna. 
 

 Analys av gruppintervju 
När data hade samlats in från gruppintervjuerna gjordes en renskrivning av data för att få den 
i en mer läsbar form. Det renskrivna data kommenterades sedan av undersökarna efter hur 
uppgiftslämnaren beskriver den aktuella frågan, hur uppgiftslämnaren värderar den beskrivna 
situationen och hur uppgiftslämnaren förklarar värderingen. 
 
Kategorisering av data var nästa steg i analysen. Det togs fram relevanta kategorier som har sin 
grund i data från gruppintervjun. Kategorierna kontrollerades mot data, teori/empiri och andra 
relevanta aktörer. Respondenternas svar hänfördes sedan till respektive kategori. Efter att data 
kategoriserats så togs det fram samband mellan de olika kategorierna och mellan de 
enskilda Respondenterna.  

 
Figur 2.6 Bild som visar dataanalysen 
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 Trovärdighet 
Studiens trovärdighet kan delas in i två olika delar, validitet och reliabilitet. 

 Reliabilitet 
Reliabilitet kan man definiera som mätningens kvalitet och innebär kort sagt att samma resultat 
eller liknande resultat ska gå att uppnå om man upprepar mätningen [18]. Studien använder 
sig utav gruppintervju som metod för att höja reliabiliteten. Detta då gruppintervjuer ger en 
unik möjlighet att hitta variationer och skillnader i respondenternas svar. Respondenterna 
diskuterade fritt utan påverkan av den som intervjuade gruppen. 
 
I denna studie har vi försökt att tydliggöra våra val, metoder och motiveringar så långt som det 
gått. Med detta anser vi att vi uppnått studiens mål med reliabilitet. 

 Validitet 
Enligt Jacobsen [18] innebär validitet att man ställer sig frågan om den data man samlat in är 
relevant för studien och om data är den data som man avsett att samla in. Vidare beskriver 
Jacobsen två olika delar av validitet, intern validitet och extern validitet. Med intern validitet 
menas att man frågar sig om studien mätt det som studien önskats mäta och med extern 
validitet frågar man sig hur generellt resultatet är, gäller resultatet bara för de respondenter 
som är med i studien eller går det att tillämpa på en större mängd. 
 
Den interna validiteten för denna studie anser vi vara hög då det resultat som förväntats uppnås 
är det som resultat som studien kommit fram till. Den externa validiteten anser vi kunde ha 
varit högre då det endast genomfördes en gruppintervju. Genom att ha genomfört fler 
gruppintervjuer hade studiens externa validitet varit högre. 
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3 Teoretiskt ramverk  
Kapitlet ger en teoretisk grund och förklaringsansats till studien och det syfte och 
frågeställningar som formulerats. 

 Koppling mellan frågeställningar och teori 
För att ge en teoretisk grund till första frågeställningen beskrivs följande områden i kapitel 3.2, 
3.3 och 3.4; Tidigare forskning om koppling mellan e-handel och fysiska butiker samt iBeacon 
och beacons. Tidigare forskning behandlas därför att det ger en bakgrund till varför 
frågeställningen är aktuell och relevant. iBeacon och beacons behandlas för att lyfta fram den 
bakomliggande tekniken som används både i utveckling av den mobila applikationen men 
också som ett diskussionsämne i gruppintervjun.  
 
För att ge en teoretisk grund till andra frågeställningen beskrivs följande område i kapitel 3.5; 
Tidigare forskning om vilka möjligheter butikers kunder ser med iBeaconteknik.  Tidigare 
forskning behandlas eftersom insamlade data från första frågeställningen skall kunna jämföras 
med redan kända data om vilka möjligheter kunder ser med iBeaconteknik. 

 Koppling mellan e-handel och fysiska butiker 
J, Ferreira [11] bevisar i sin rapport “Online Shopping Behavior in Offline Retail Stores: 
Strategic Value for Companies?” att kunder är intresserade av konceptet att inkludera delar av 
e-handelns affärsmodell till fysiska butiker för att tillhanda e-handelns olika egenskaper även i 
fysiska butiker. Samtidigt så visar John Lewis rapport [6] “The John Lewis Retail Report 2015 
How we Shop, Live & Look” att kunder självmant börjat använda m-handeln i sina mobiler för 
att hitta produkter medan de befinner sig i John Lewis butiker. Dessa rapporters slutsatser som 
visar att kunder har intresse för en förbättrad upplevelse i affärer med hjälp av m-handel samt 
att kunder redan på egen hand börjat använda sig av m-handel som hjälp i fysiska butiker ligger 
delvis som grund till den första frågeställningen. Den andra delen som ligger till grund till att 
just beacons och iBeacon valts är att denna teknologi är hetast på området för att uppnå 
sammankopplingar mellan e-handel och fysiska butiker [7]. 

 Bluetooth Low Energy 
Bluetooth Low Energy (BLE) introducerades i Bluetooth 4.0 specifikationen och är idag den 
mest strömsnåla trådlösa teknologin som går att designa och bygga [16]. Den stora skillnaden 
på BLE och andra trådlösa teknologier är att BLE är framtaget för att vara så energisnålt som 
möjligt, detta gör att BLE inte bör används till traditionella trådlösa kommunikationer som 
kräver höga överföringshastigheter [16]. Traditionell Bluetooth kan som högst ansluta till 7 
enheter samtidigt, denna gräns finns inte hos BLE vilket öppnar upp till andra 
användningsområden [16]. BLE’s största användningsområde är att möjliggöra för en enhet att 
hela tiden skanna efter BLE signaler, detta kan användas på enheter som behöver ändra 
beteende beroende på signaler som fångas upp [16]. BLE har en räckvidd på ca 100 m och en 
överföringshastighet på 1 Mbit/s [16].   
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 Beacon 
En beacon är en liten enhet som konstant sänder ut Bluetooth signaler [13]. Dessa signaler kan 
erhållas exempelvis av en mobiltelefon eller surfplatta. Beacons kan endast fungera som “talk 
one way” vilket innebär att de kan endast skicka signaler och inte ta emot några signaler [15]. 
Det finns olika beacons som kan skilja sig gällande livslängder, Bluetooth protokoll eller 
tillhörande SDK’s [17]. Populära beacons idag är Estimote, BlueSense, Gimbal och Kontakt 
beacons [17]. Normalt sätt så är all data en beacon skickar hård-kodad och ändras aldrig. För 
att en mobiltelefon ska ha användning av informationen den mottagit från en beacon så måste 
en kompatibel applikation vara installerad som kan ta reda på vad informationen ska trigga för 
funktion i mobiltelefonen [15]. Beacons använder sig av Bluetooth Low Energy (BLE) som är 
utvecklat för låg strömförbrukning [15].  
 

 

 
Figur 3.1 Bild som visar en beacons region [11] 
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 iBeacon 
iBeacon är ett Bluetooth protokoll som är utvecklat av Apple [13]. Olika tillverkare har skapat 
iBeacon kompatibla sändare vid namn Beacons som kan användas för positionering av bland 
annat mobiler [13]. iBeacon använder Bluetooth Low Energy för att skicka och ta emot 
Bluetooth signaler [15]. Dessa signaler kan användas till bland annat att trigga notifikationer 
eller ge information till en enhet som tar emot dem [15]. iBeacon protokollet skickar paket som 
består av följande 3 parametrar: 
 
Universally Unique Identifier (UUID) - Består av 32 hexadecimala nummer som är splittrade 
till 5 grupper och separerade av bindestreck [14]. 
 
Major och Minor - Består av nummer som är till för att identifiera beacons som har samma 
UUID [14].  
 
Förutom UUID, major och minor så skickar även iBeacon med beacons energinivåer vilket gör 
det möjligt för applikationer med hjälp av signalstyrkan avgöra ett ungefärligt avstånd mellan 
mobilen och den beacon som skickat informationen [13]. Det är tack vare att avstånd kan räknas 
ut som gör iBeacon och beacons revolutionärt när det gäller att ge kunder information baserat 
på deras positioner inomhus [15]. 

 
Figur 3.2 Bild som förklarar UUID, Major och Minor [11] 

 

 Områdesövervakning 
Områdesövervakning möjliggör att trigga funktioner baserat på om en enhet kommer in i en 
region eller försvinner ut ur den [19]. En region definieras som arean av en eller flera beacons 
signal fält [19]. Tekniken lämpar sig till att skicka push-meddelanden baserat på vilken region 
en kund går in i eller ut ifrån eftersom tekniken även kan köras utan att någon applikation är 
igång på operativsystemen iOS och Android [19]. 

 Lokalisering 
Lokalisering i detta sammanhang betyder att en mobiltelefon vet hur långt ifrån den är från en 
eller flera beacons eller om den tappar kontakten med en beacon [20]. Användningsområden 
kan vara att en applikation triggar en push-notifikation om en användare befinner sig inom ett 
visst avstånd till en beacon eller att applikationen visar information om t.ex. en produkt som är 
tillräckligt nära användaren [19]. För att applikationen ska veta hur och vad för information 
som ska presenteras för användaren så är ett tillvägagångssätt ett API-anrop med aktuell 
beacons UUID, major, minor och avstånd mellan beacon och telefon [19]. Tekniken bakom 
lokalisering är att en mobiltelefon avgör vilken beacon som har högst signalstyrka och baserat 
på UUID, major och minor från denna beacon presenterar användaren med rätt information 
från den beacon som är närmast [19]. Lokalisering möjliggör även att visa kunders positioner 
på en karta inom en beacon-region genom att använda informationen om avståndet till flera 
beacons, givet att applikationen vet var i lokalen dessa beacons finns utsatta [19].  
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 Möjligheter och utmaningar kunder ser med iBeaconteknik 

 Produktinformation via positionering 
J, Ferreira [11] visar i sin rapport att 86 % av alla tillfrågade kunder ser möjligheten att få 
produktinformation i sin mobil istället för att fråga butikspersonal eller leta upp produkten 
manuellt på webben som användbart eller mycket användbart. Endast 13 % ser möjligheten 
som oanvändbart samt 1 % som mycket oanvändbart.  
 

 
Figur 3.3 Diagram som visar vad kunder tycker om möjligheten produktinformation i sina 

mobiltelefoner [11] 

 Lokalisera produkter via lokalisering 
J. Ferreira [11] visar i sin rapport att 74 % av alla tillfrågade kunder ser möjligheten att via sina 
mobiltelefoner ha tillgång till en karta över butiken de befinner sig i för att via den hitta till rätt 
hylla och produkt som antingen användbart eller mycket användbart. Endast 26 % ser 
möjligheten som oanvändbart eller mycket oanvändbart.  
 

 
Figur 3.4 Diagram som visar vad kunder tycker om möjligheten att via en karta i sina 

mobiltelefoner hitta produkter [11] 
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 Integritet 
J. Ferreira [11] ställer först frågor till kunder om vilka funktioner i deras mobiltelefon de ser 
som användbara, därefter så undersöker han om de är villiga att dela med sig av privat 
information för att använda dessa funktioner. Privat information i detta fall är t.ex. information 
från sociala nätverk, hur kunder rör sig i butiker eller vilka typer av produkter kunder ser som 
intressanta i butiker [11]. J. Ferreira [11] visar att 68% av alla kunder är villiga att låta butiker 
samla information om dom för att de ska ha möjlighet att använda funktionerna. J. Ferreira 
[11] visar även att 55 % av de kunder som går med på att dela sin information till butiker inte 
vill att informationen skall gå vidare till en tredje part.  
 

 
Figur 3.5 Diagram som visar antal kunder som går med på att butiker samlar information om 

dem [11] 
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4 Empiri 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av den empiriska domän som ligger till grund för 
denna studie. Vidare beskrivs empirin som samlats in för att ge svar på studiens 
frågeställningar. 

 Gruppintervju 
Totalt så deltog fyra respondenter för fyra olika företag i gruppintervjun. Intervjun tog plats hos 
iStone i Jönköping. Gruppintervjun skapade inte mycket diskussioner eller kommentarer utan 
det urartade sig till att respondenterna berättade deras tankar om iBeaconteknik efter var och 
en för sig pratat klart. Företagen påverkade dock varandra genom att öppna upp för fler idéer 
genom att de fick lyssna på varandra och hänvisade därför ibland till vad någon annan redan 
sagt. 

 Presentation av respektive respondent 
I och med att rapporten skall vara generell är det viktigt att tillhandahålla en kort 
presentation av respektive respondent i syfte att påvisa ett brett urval vad beträffar 
branschinriktning. 
 
Respondent 1 är en marknadsutvecklare för en av Europas ledande belysningskoncern. 
Företaget är svenskt och existerar i och utanför Europa. Företaget utvecklar, producerar och 
marknadsför professionell belysning för offentliga miljöer, som skolor, kontor, industrier, 
butiker och sjukhus. Respondent 1 har mycket god erfarenhet av iBeacon. 
 
Respondent 2 är en marknadsutvecklare och tillhör en ledande svensk detaljhandelskedja för 
möbler och heminredning med butiker runt om i hela Sverige. Respondent 2 har god erfarenhet 
av iBeacon. 
 
Respondent 3 är en marknadsutvecklare för ett cityutvecklingsbolag i Jönköping som jobbar 
med att stärka Jönköpings stadskärna i sin helhet genom ett aktivt samarbete mellan handeln, 
fastighetsägarna, kommunen och övrigt näringsliv. Respondent 3 har lite erfarenhet av 
iBeacon. 
 
Respondent 4 är en marknadsutvecklare för en affärskedja med över 100 lågprisvaruhus runt 
om i Sverige. Företaget saluför artiklar inom bland annat fritidsartiklar, hygien, matvaror, 
verktyg och ridsport. Respondent 4 har god erfarenhet av iBeacon. 

  

https://sv.wikipedia.org/wiki/L%C3%A5gprisvaruhus
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sverige
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 Möjligheter med iBeaconteknik 
Eftersom det är av stor vikt för studien att ta reda på vilka olika allmänna möjligheter de 
olika respondenterna ser med iBeaconteknik så frågades respondenterna om detta. 
 
Respondent 1 svarar att hen ser möjligheter att skapa mervärde för kunder genom att integrera 
beacons i olika typer av lamppaneler som de säljer eftersom hen tror att iBeaconteknik kommer 
bli en standard i framtidens butiker. Hen förklarar att hårdvaran i sig är väldigt billig och att 
produktionskostnader inte hade ökat nämnvärt om beaconenheter helt enkelt följde med som 
standard integrerat i lamppanelerna. Respondenten fortsätter och förklarar att deras kunder 
då skulle ha möjlighet att enkelt börja använda tekniken vid behov eftersom den redan skulle 
vara integrerad i deras lokaler. Respondenten säger även att hen tror att produktinformation 
baserat på avstånd till produkter och att ge kunder möjlighet att hitta i butiker via en karta är 
funktioner som många butiker rent allmänt borde titta närmare på. Respondenten avslutar med 
att berätta att de hoppas på att se en gemensam applikation eftersom det inte är något de tror 
butiker själva vill utveckla.  
 
Respondent 2 svarar att funktionen att kunder kan få hjälp av butikspersonal genom att 
butikspersonal kan hitta kunder som vill ha hjälp via en inomhus karta i deras telefoner verkar 
mycket intressant. Respondenten fortsätter och förklarar att hen ser många andra användbara 
möjligheter som t.ex. att ge produktinformation automatiskt i kunders mobiltelefoner baserat 
på deras avstånd till olika produkter. Respondenten förklarar att hen även gillar idén att låta 
kunder hitta avdelningar och produkter genom att se sig själva på en karta över butiken i deras 
telefoner. Tillslut så talar respondenten positivt om områdesövervakning gällande att kunna 
samla data om vilka butiksavdelningar kunder befinner sig mest i. Respondenten förklarar att 
man i så fall kan ge mer relevant reklam i digitala kanaler genom att mäta vilka avdelningar 
specifika kunder orienterar sig i.  
 
Respondent 3 svarar att hen ser möjligheter både för egen del och enskilda butiker som finns i 
stadskärnan. Respondenten förklarar att om butiker kan tänka sig dela på en gemensam 
mobilapplikation för iBeaconteknik så möjliggör det för dem att skapa en mobilapplikation som 
alla butiker kan använda sig av. Respondenten fortsätter och förklarar att detta skulle gynna 
alla butiker och de själva eftersom det även kan finnas iBeaconfunktioner i lokaler som inte är 
butiker samt att butiker inte skulle behöva utveckla egna applikationer. Respondenten avslutar 
med att säga att iBeaconteknik även öppnar många dörrar till att samla mer data om kunder 
och hur de rör sig i stadskärnan.  

 
Respondent 4 svarar att hen inte tror att tekniken passar i deras butiker eftersom de är en 
lågprisbutik så länge det inte finns en gemensam mobilapplikation för många olika butiker som 
de kan ansluta sig till. Respondenten fortsätter och säger däremot att hen håller med andra 
respondenter om att tekniken helt klart är intressant för mervärdes försäljning och att det 
säkert finns positiva möjligheter med att ge information om produkter via en applikation och 
att använda tekniken för att hitta i butiker. 
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 Utmaningar med iBeaconteknik 
Eftersom det är av stor vikt för studien att ta reda på vilka olika utmaningar de olika 
respondenterna ser med iBeaconteknik så frågades respondenterna om detta. 
 
Respondent 1 svarar att hen ser allmänna utmaningar angående pris för att utveckla tekniken 
om alla butiker ska ha en egen applikation. Respondenten fortsätter att det kan vara för dyrt att 
installera och utveckla tekniken för vissa butiker och att det istället kan vara en bra idé med 
någon typ av samlingsapplikation för alla butiker som vill använda iBeaconteknik. 
Respondenten fortsätter att tala om att det är svårt att veta hur användares integritet ska 
skyddas, alla kanske inte vill att deras fotsteg ska spåras i affärer eller köpcentrum, avslutar hen 
med. Respondenten tycker det kan vara okej att spara information om kunder så länge 
informationen bidrar med värdefull funktionalitet och förbättrad shoppingupplevelse för 
kunderna. 
 
Respondent 2 svarar att det är svårt att veta vilken eller vilka iBeacon funktioner som kunder 
kommer använda. Respondenten fortsätter och förklarar att om inte kunden känner att hen 
tjänar på att använda iBeaconteknik så kommer de inte använda det. Respondenten avslutar 
med att hålla med föregående respondent att det är en utmaning att försäkra att kunder känner 
att deras integritet är skyddad vid användning av iBeaconteknik. Respondenten anser att ifrån 
en butikskedjas synsätt kan information som lagras om kunderna vara väldigt värdefull för att 
kunna förbättra kundernas upplevelse i butiken samt för att kunna ge en bättre service till sina 
kunder. 
 
Respondent 3 svarar först att hen håller med andra respondenter om att integritet kan vara en 
utmaning. Respondenten ser integritet som en väldigt viktig fråga och är väldigt mån om att 
information om kunders shopping beteende stannar inom företaget och endast används för att 
förbättra för kunderna. Respondenten fortsätter och säger att push-notifikationer i och utanför 
butiker kan skapa irritationer hos kunder vilket skulle ge motsatt effekt till bra kundvård. 
Respondenten förklarar att push-notifikationer idag är något som väldigt många ogillar och om 
det ska fungera så måste man veta att kunden faktiskt vill ha dem. Respondenten avslutar med 
att säga att t.ex. lokalisering för produktinformation i butiker är något som låter enklare att 
implementera. 
 
Respondent 4 svarar att hen håller med andra respondenter om att kunder kan känna att 
iBeaconteknik tränger in för mycket på deras integritet samt att det borde vara svårt att få 
kunder att uppskatta push-notifikationer. Respondenten förklarar också att för deras del så är 
den största utmaningen att ta användning av tekniken eftersom att de är en lågpriskedja, det 
får inte se för lyxigt ut i butiken. Respondenten fortsätter och pratar om allmänna utmaningar 
som att det kan vara dyrt för vissa butiker att själva behöva skapa en applikation om det inte 
finns någon som fungerar för alla butiker. 
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5 Analys 
Kapitlet ger svar på studiens frågeställningar genom att behandla insamlad empiri och 
teoretiskt ramverk. 

 Sammanfattning 
För att besvara frågeställningarna sammanfattas analysens innehåll kortfattat. Kapitlet 
presenterar butikers och kunders åsikter om de kategorier som tagits fram från empirin och 
teorin. Kategorierna struktureras utefter om de anses som en möjlighet eller som en utmaning. 

 Möjligheter 

 Produktinformation 
En majoritet av kunder ser det som användbart att få information om produkter i sina 
mobiltelefoner automatiskt när de befinner sig i närheten av dom. En väldigt liten andel såg 
detta som icke användbart. Främsta användbarheten kunder ser med möjligheten är att 
snabbare få information om produkter istället för att behöva tillfråga butikspersonal eller själva 
hitta produkten manuellt på butikens hemsida.  
 
Majoriteten av respondenterna anser möjligheten att ge kunder produktinformation i deras 
mobiltelefoner automatiskt baserat på avstånd med hjälp av iBeaconteknik som mycket 
användbart. Respondenterna tror att det kan skapa en högre kundnöjdhet om kunder kan få 
produktinformation snabbt och smidigt i sina telefoner utan att behöva tillkalla och vänta på 
personal.   

 Hitta i butiker 
En majoritet av kunder anser möjligheten att via en karta i deras mobiltelefon se var hyllor och 
produkter finns i butiker som mycket användbart. Det är en liten andel som tycker att 
möjligheten är onödig. Kunder gillar möjligheten eftersom de hade kunnat hitta produkter 
snabbare i butiker utan att behöva leta eller fråga butikspersonal. 
 
Majoriteten av respondenterna tycker att funktionalitet som möjliggör för kunder att hitta 
produkter och avdelningar i butiker är av stort intresse. Respondenterna menar att det 
säkerligen ökar kundnöjdheten eftersom det gör butiksupplevelser mer smidiga för kunder.  

 Gemensam applikation 
Majoriteten av respondenterna anser att möjligheten till en gemensam applikation antingen 
hade varit väldigt bra eller till och med ett krav för att använda iBeaconteknik för vissa butiker. 
De anser att det finns många fördelar med en gemensam applikation som t.ex. billigare 
utveckling av den och större användarbas så att kunder inte behöver ha olika applikationer 
beroende på vilka butiker de besöker.  

 Samla statistik  
Hälften av respondenterna anser att möjligheten med områdesövervakning till att föra statistik 
på hur kunder orienterar sig i butiker som mycket användbart. De menar att man kan använda 
information till att placera avdelningar och produkter bättre i butiker samt till att ge mer 
relevant reklam till kunden i digitala kanaler. 
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 Utmaningar 

 Integritet 
Baserat på intresset och möjligheter som kunder ser med produktinformation och lokalisering 
av produkter så är det en majoritet av kunderna som tycker det är okej att dela med sig av privat 
information för att få en förbättrad shoppingupplevelse. De känner däremot inget intresse för 
att den informationen som sparas om dem ska vara tillgänglig för andra. De vill inte att 
informationen skall vara offentlig och heller inte att någon annan ska kunna se informationen.  
 
Det finns ett tydligt intresse hos butikerna att spara information om sina kunder för att 
förbättra kunders shopping i butiken. Hälften av butikskedjorna är också måna om att denna 
information stannar inom företaget för att undvika konflikter om kundens integritet. Samtliga 
butikskedjorna ser integritet som en väldigt känslig fråga och tycker att det borde läggas mycket 
vikt i att göra detta på rätt sätt.  

 Pris 
En av utmaningarna som framkom ur empirin är oron över priset på tekniken. Med priset 
menar man inte bara att köpa in hårdvaran och utrusta butiker med utan även att utveckla 
applikationer och skapa integrationer mellan butikernas existerande system.  
 
Hälften av respondenterna uttryckte kostnaderna som en utmaning och genom att jämföra 
respondenterna kan man se att den respondenten som hade många produkter samt många 
varuhus och den respondent som ville implementera tekniken i sina produkter såg det som en 
utmaning. Medans den respondent som hade färre och större produkter samt den respondent 
som inte hade några produkter uttryckte sig inte alls om priset.  

 Push notifikationer 
Att skicka push-notifikationer var något som hälften av respondenterna såg som en utmaning 
genom att det kunde skapa en irritation hos kunderna. En av respondenterna som uttryckte sig 
om push-notifikationer var de som hade för avsikt att göra tekniken tillgänglig för flertalet 
butiker inom ett visst område. Om varje butik för sig skulle skicka push-notifikationer till 
kunder så ansåg respondenten det som en utmaning att göra detta utan att skapa irritation hos 
kunden. Den andra respondenten som uttryckte sig om push-notifikationer gjorde det genom 
att tala om utmaningar med att få kunder att uppskatta push-notifikationer. 
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6 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens resultat. Vidare beskrivs studiens 
implikationer och begränsningar. Dessutom beskrivs studiens slutsatser och 
rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning. 

 Resultat 

 Frågeställning 1 
 

Vilka olika möjligheter och utmaningar ser butikskedjor med iBeaconteknik? 
 
Butikskedjor ser både möjligheter och utmaningar med iBeaconteknik och det är tydligt att 
varje möjlighet butikskedjor ser hör ihop med en eller flera utmaningar. Butikskedjor ser 
möjligheter med iBeaconteknik främst i två aspekter. För det första så vill butikskedjor ge 
kunder mer personliga och smidiga upplevelser i butiker för att skapa ökad kundnöjdhet och 
för det andra så vill dem samla mer data om kunder i fysiska butiker likt hur de idag samlar 
information om kunder online för att kunna ta fler och säkrare affärsbeslut i sina 
organisationer. 
 
Rent konkret så ser butikskedjor möjligheter i att förenkla för kunder att få information om 
produkter som finns i butiker samt att möjliggöra för dem att hitta produkter och avdelningar 
i butiker enklare. Dessa användningsområden påstår butikskedjor skulle möjliggöra att samla 
in statistiska data på hur kunder rör sig och handlar i fysiska butiker.  
 
Utmaningarna som butikskedjor ser ligger till stor del i det faktum att de både behöver och vill 
samla data om kunder för att använda iBeaconteknik samtidigt som integritetsfrågor alltid är 
väldigt känsliga. Butikskedjor ser alltså en utmaning i hur mycket och vilken data som de kan 
samla in med iBeaconteknik för att öka kundnöjdheten utan att kränka kunders integritet vilket 
skulle ge en motsatt effekt till ökad kundnöjdhet. 
 
Bortsett från integritetsfrågor så ser butikskedjor utmaningar i hur själva implementationen av 
iBeaconteknik skulle se ut i deras butiker. Butikskedjor befarar att det kan vara för dyrt för varje 
enskild butikskedja att utveckla en applikation som möjliggör användning av tekniken 
samtidigt som det kan vara svårt att få kunder att använda många olika applikationer i olika 
butiker om det tillvägagångssättet används. Butikskedjor är därför ganska överens om att en 
gemensam applikation kan vara en bra idé. 
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 Frågeställning 2 

 
Vilka samband finns det mellan butiker och kunder kring möjligheter och utmaningar med 

iBeaconteknik? 
 
Även kunder ser möjligheter och utmaningar med iBeaconteknik och man kan se ett samband 
mellan vad kunder och butikskedjor tycker.  Som tidigare nämnt så vill butiker skapa mervärde 
till sina kunder och förbättra deras upplevelse i butiken genom att tillhandahålla information 
om sina produkter genom en mobilapplikation. Detta var även något som kunderna såg som 
intressant och användbart genom att slippa ta kontakt med personal och istället få 
informationen i sin mobiltelefon.  
 
På samma sätt som butikskedjor ser det som användbart att deras kunder genom en 
mobilapplikation ska kunna lokalisera produkter och sig själva i butiker så gjorde även kunder 
detta. Kunder gillade möjligheten att kunna få fram en karta på butiker och efter den kunna 
avgöra intressanta platser i butiker. 
 
En utav de stora utmaningarna som både kunder och butikskedjor pekade på var integritet. 
Butikerna pratade om vikten av att skydda kundens integritet medans kunden mestadels var 
orolig över att deras integritet skulle kränkas. Det ska här också nämnas att kunder till viss del 
tyckte det var okej att butiker samlade information om dom förutsatt att informationen 
resulterade i en bättre upplevelse i butiken och inte såldes till tredje part. 

 Implikationer 
Studiens resultat bidrar till forskningsvärlden genom att framhäva funktionalitet som kan vara 
intressant att implementera för att införa e-handelfunktioner i fysiska butiker. Studien ger en 
grund till framtida forskning inom möjligheter med iBeaconteknik och dess utmaningar och 
användningsfall. 

 Begränsningar 
Studien har genomförts under en begränsad tid vilket medförde att studien är utförd på ett lågt 
antal respondenter. Hade det funnits mer tid skulle det gjorts fler intervjuer samt ett bredare 
urval på respondenterna. 

 Slutsatser och rekommendationer 
Efter att ha genomfört denna studie kan vi säga att ämnet möjligheter med iBeacon i ett 
butikssammanhang är enormt stort och svårt att få ett grepp om. Funktioner som är möjliga 
med tekniken kan man uttrycka som obegränsat och man kan säga att om en butik ska 
implementera tekniken så bör det vara anpassningsbart efter vad just den butiken behöver eller 
vill ha.  
 
Att det finns stora möjligheter med iBeaconteknik råder det ingen tvekan om men idag finns 
det inga system som är tillräckligt färdiga för att möjliggöra en snabb och smidig 
implementation. Detta innebär att butikskedjor idag måste utveckla ett eget system ifall de vill 
använda tekniken. 
 
Studiens resultat visar på att det finns ett intresse för både kunder och butikskedjor att använda 
tekniken och vi rekommenderar till butikskedjor att försöka skapa sig en bild på vad som krävs 
av tekniken för att veta vad man själv vill ha få av den. Det är även av stor vikt att man hanterar 
information som samlas in på rätt sätt för att undvika konflikter om kundens integritet. 
Huvudsyftet med att använda tekniken bör vara att skapa mervärde för sina kunder genom att 
förbättra och förenkla deras upplevelse i en butik. 

 Vidare forskning 
Vidare arbete på resultatet för denna studie kan vara att genomföra en teknisk studie på hur en 
på bästa möjliga sätt kan implementera dessa funktioner i fysiska butiker. Ett annat alternativ 
till vidare forskning är att undersöka om olika iBeacon tekniker passar bättre i olika typer av 
fysiska butiker.  
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