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Sammanfattning  

Titel:  Ett filter av marknadsföring - En kvalitativ studie på hur Augmented Reality potentiellt 

kan förändra hur företag kommunicerar med konsumenten. 

Författare: Rasmus Viberg & Zakk Elfving 

Handledare: Leif V Rytting 

Examinator: Kaisa Lund  

Kurs: Företagsekonomi III – Marknadsföring, Examensarbete 15 hp. Music & Event 

Management, Linnéuniversitetet, VT 2018.  

 

Syfte & Forskningsfrågor 

Syftet med studien är att undersöka den potentiella roll Augmented Reality kan ha som 

upplevelsebaserat kommunikationsverktyg från företaget till kund 

 

• På vilka sätt kan Augmented Reality användas i marknadsföring eller 

serviceleveranser? 

• Vilken betydelse kommer Augmented Reality ha för det traditionella och virtuella 

servicelandskapet? 

• Vilka möjligheter och hinder kan få betydelse för tillämpning av Augmented Reality. 

• Vilket inflytande kan Augmented Reality få för kundens upplevelse och värdeskapande? 

 

Metod 

Uppsatsen är utformad efter en kvalitativ forskningsmetod. Studiens empiriska data utgörs av 

sju semistrukturerade intervjuer. Studien har en abduktiv ansats. 

 

Slutsatser 

Studien har med hjälp av sina respondenter gett en tydligare insyn i teknologin Augmented 

Realitys framtid, hållbarhet och pålitlighet som ett marknadsföringsverktyg mellan företag och 

konsumenter. Studiens resultat har visat att Augmented Reality har potentialen att bli ett 

pålitligt kommunikationsverktyg för företag. Men för att detta ska ske behövs ytterligare arbete 

göras. Konsumenter behöver bli mer medvetna om vad Augmented Reality är och vad som går 

att utföra med hjälp av det för att en värdeleverans från företag kan ske. Men Studien har också 
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gett tecken på att teknologin har potentialen till en betydande tillväxt tillsammans med 

förbättringen av vårt nät, uppkoppling och teknik. Vi kan också konstatera att teknologi som 

AR kommer att ge företag möjligheten till att ge konsumenter nya sätt att uppleva deras 

marknadsföring på. Studien resulterade också i andra ‘’aha’’ upptäckter såsom att AR kan 

användas för att förbättra musik, shoppingupplevelsen, vägbeskrivningar och människors 

informationstillgång.  

 

Nyckelord 

Augmented Reality, Kommunikation, Marknadsföring, Upplevelse, Servicelandskap, 

värdeskapande  

 

Abstract 

Purpose & Research questions 

The purpose of this thesis is to research the potential role Augmented Reality can have as an 

experiential kommunikations tool from business to customer  

 

• In what way can Augmented Reality be used in marketing or service delivery? 

• What significance will Augmented Reality have for the traditional and virtual 

servicescape? 

• Which opportunities and obstacles can affect the implementation of Augmented 

Reality? 

• What significance can Augmented Reality have on the customer's experience and value 

creation? 

 

Method 

This thesis is centered around a qualitative research method. The studies empirical data consist 

of seven semi-structured interviews. The study has an abductive approach. 

 

Conclusion 

This thesis has, through the help of its respondents, given a clearer view of Augmented Realities 

future, sustainability and reliability as a marketing tool between company and customer. The 

thesis conclusion has shown that Augmented Reality has the potential to become a reliable 

communications tool for companies. But if that is going to be the case some future things must 
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be done. The consumer must become aware of what Augmented Reality is and what uses it has, 

otherwise the consumer will not see the purpose of Augmented Reality. 

The study has also shown that Augmented Reality has the potential to get significant growth 

caused by future improvement of global networks, increased connectivity och better 

technology. We can also ascertain that technology such as AR will give companies possibilities 

of creating new ways for customers to experience their marketing. Throughout the study it also 

became apparent that AR could also be used to change and improve the way we experience 

music, shopping, directions and information access.  

 

Förord 

Först av allt vill vi ge ett enormt tack till våra respondenter: Andre Skogberg, Morgan Reinhold 

Fredriksson, Daniela Khutoretskaja, Andreas Fyrlund, Samuel Horn af Rantzien, Kristoffer 

Björkström och Tobias Bard.  

 

Ni har med era goda kunskaper, er tid och er villighet att hjälpa oss bidragit med ovärderlig 

kunskap och möjliggjort denna uppsats. Vi vill tacka vår Handledare Leif Rytting som hjälpt 

oss och visat oss vägen genom arbetets gång. Vi vill tacka vår examinator Kaisa Lund för vass 

kritik som fått oss att finslipa vårt arbete. Vi vill tacka Daniel Johansson för viktiga tankeställare 

och ideér under uppsatsens tidiga skede. Även om din intervju inte kom med i det slutgiltiga 

arbetet så skulle aldrig uppsatsen sett ut som den gör nu utan dig. Sist av allt vill vi tacka våra 

opponenter för att ha hjälpt oss att ifrågasätta våra handlingar och på så sätt förbättrat vår 

uppsats. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  

I dagens samhälle integreras teknologin allt mer i vårt vardagliga bruk och möjligheterna för 

vad vår teknologi kan utföra växer sig allt större. Detta har även gjort att allt större krav på vad 

vår teknologi ska kunna utföra sätts. Hulten (2014) skriver att enligt statens medieråd 2013 

använder mer än hälften av alla barn i treårsåldern internet och de flesta tonåringar använder 

mobilen för att surfa på nätet. Vi kan se att vi blir introducerade till teknologin som 

smarttelefoner och internet redan i tidig ålder vilket leder till en allt större mottaglighet och 

förståelse för nya teknologiska koncept skapas (Southernphone, 2018). Vad detta också har 

bidragit till är att i vårt informationssamhälle kan man kommunicera och dela information med 

varandra vart man än befinner sig i världen. 

 

En teknologi som till följd av detta växt fram är den så kallade ‘’realitets teknologin’’ så som 

Augmented Reality och Virtual Reality (Gleb B, 2018). 

Teknologin Augmented Reality används idag bland annat som filter för applikationer så som 

Snapchat och Messenger där användaren kan släppa 3D-objekt i sina foton så att de visas som 

om de är där i verkliga livet (Johnson, 2017). Teknologin har även till viss mån börjat användas 

av företag som ex IKEA för att visa hur en virtuell animering av en möbel ser ut i ett fysiskt 

rum (Chang, 2018). Augmented Realitys fördelar såsom hårdvarukraven för att uppleva 

Augmented Reality är relativt enkla, gör att teknologin blivit allt mer tillgänglig för oss 

människor (Hanson, 2017). Teknologin har dock funnits sedan 60-talet men det var inte förens 

2013 som teknologin gjorde språnget till att börja bli tillgängligt för konsumenter. (Augment, 

2016). 

 

Den första användningen av Augmented Reality kom redan så tidigt som 1968. Trots detta var 

det inte förens 2016 AR teknologin tillsammans med Virtual Reality teknologin fick sin första 

miljardinvestering (Augment, 2016). Detta och liknande satsningar har gjort att Augmented 

Reality idag har nått en vändpunkt och blivit ett intresseområde för stora företag såsom Google, 

Apple och IKEA (Armstrong, 2018). Men trots den stora satsningen av företag har teknologin 

fortfarande visat brister och även svårigheter att fånga intresse hos konsumenterna (Nair, 2017). 

Då Google i 2015 lanserade sina’ ’Google glasses’’ var detta det första stora stycket av 

https://www.techradar.com/author/matt-hanson
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Augmented Reality teknik som kom till att släppas på marknaden. Trots hypen ledde det till att 

Google stänger ner projektet redan samma år (Lardinois, 2015). Anledningen till detta skulle 

visa sig vara produktens höga försäljningspris, bulkiga design, användnings problem och 

problem med säkerhetsfrågor angående om teknologin gjorde brott mot människors integritet 

(Foxbusiness, 2016). Det var inte förens Pokemon GO, ett mobilt spel släppt 2016 av Apptopia 

som uppmärksamheten för Augmented Reality hos konsumenter växte fenomenalt (Hollister, 

2017). Men populariteten för applikationen var inte långvarig och redan ett år efter spelets släpp 

hade Apptopia tappat mer än hälften av sina användare. Men intresset för Augmented Reality 

har ända sedan dess ökat och man förväntar sig att teknologin ska göra ett jättehopp mot 2020 

(Statista, 2017).  

 

1.2 Problemdiskussion 

Järvinen (2012) menar att ett skifte i marknaden på senare år har blivit allt tydligare på grund 

av den konstanta och allt mer växande innovationen av teknologi och Internet. En av dessa 

innovation skriver Debipersad (2018) är Augmented Reality som anses som en av de trender 

som kommer att kunna förändra marknaden och sättet som företag marknadsför sina produkter 

på.  Då vi idag lever i en marknad som är i ständig teknologisk förändring menar IBM (2011) 

att man som företag behöver öka värdet man kan ge till sina kunder. De digitala teknologierna 

som finns till hands representerar därför viktiga kanaler för att kunna integrera med och locka 

kunder till sin tjänst. Bland annat skriver IBM (2011) att organisationer behöver fokusera på att 

leverera värde individuellt för konsumenten och kapitalisera på nya digitala kanaler för att nå 

kunder.  

 

Enligt Buckler (2018) öppnar AR upp för en ny värld av oförutsedda möjligheter inom 

marknadsföringen. Wilson (2018) skriver att AR kan vara ett av de bästa sätten att förbättra 

kvaliteten på sitt företag. Detta eftersom att kunderna idag är mer mottagliga och öppna till att 

Augmented Reality används till marknadsföring. Buckler (2018) menar även på att Augmented 

Reality har stora fördelar då det ger mottagaren möjlighet att interagera med marknadsföringen 

och dessutom kan visualisera produkter olikt något innan. Gallardo (2018) skriver att till följd 

av att våra smartphones och internet blivit allt bättre så har även Augmented Reality gett upphov 

till nya former av marknadsföringsstrategier för organisationer. Detta till följd av att 

Augmented Reality kan användas som ett verktyg för att ge en ny form av 

marknadsföringsupplevelse till konsumenten. Men detta har samtidigt ifrågasatts av Bulearca 
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& Tamarjan (2010) som skriver att det inte finns något bevis på att Augmented Reality har 

långsiktiga konsekvenser för kundens värdeskapande och kund-varumärkesrelation. Detta är på 

grund av den begränsat mätbara data och brist på tillgängliga forskningsstudier. 

 

Teknologins hållbarhet på marknaden har även tidigare ifrågasatts och forskningen benämner 

att en förbättring av teknik, ytterligare kunskap, erfarenhet hos dess målgrupper och ett 

tydligare kundvärde behövs. Scholz (2018) menar på att om man utvecklar AR i 

marknadsföringssyfte enbart för att AR utan någon djupare tanke om hur det tilltalar kunden 

kommer det vara dömt att bli en flopp. Om det ska kunna lyckas så tror Scholz (2018) att man 

måste ge en autentisk upplevelse där Augmented Reality tillför något meningsfullt till kunden 

och inte enbart är en gimmick med en kortvarig’’Wow’’ factor. Detta stämmer överens med 

Petrocks (2018) tankar om att AR långsiktigt lär vara intressant enbart om den får en värdefull 

användbarhet och inte bara används som en häftig nymodighet. Enligt Koubek, Procházka och 

Šťastný (2013) har forskningen tidigare framhållit att ökad mening till varför teknologin är 

användbar för konsumenten behöver göras. Men trots detta har vissa studier sett att teknologin 

potentiellt kan bidra till en helt ny form av upplevelsemarknadsföring och har möjlighet att ge 

emotionellt, funktionellt och tillfredsställande värde till konsumenter (Nejati, 2010). 

 

1.3 Begrepp 

Data 

Definitionen gjord av Merriam-Webster (2018) är att Data är information i digital form som 

kan överföras eller behandlas. 

 

Hårdvara 

Svensk översättning av det engelska uttrycket hardware. Hårdvara innebär de fysiska delarna 

av ett datorsystem. Hårdvaran är de delar man kan ta på (IT-ord, 2018). Gällande Augmented 

Reality glasögon så utgör hårdvaran den fysiska produkt du ex. sätter på huvudet för att kunna 

uppleva Augmented Reality. Om man använder en Augmented Reality app i mobilen så är 

mobiltelefonen den hårdvara man använder för att uppleva Augmented Reality. 

 

Mjukvara 

Oxfords definition av mjukvara beskrivs som att vara programmen och annan driftinformation 

som används av en hårdvara (Oxforddictionaries u.å) 
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Teknologi  

Ramey (2013) definierar teknologi som processer som används för att förenkla våra dagliga liv. 

 

Teknik  

En bra definition gjord av Dahlström (2014) är att teknik är mobiler, surfplattor, kameror, 

datorer etc. Men en mer utvecklad beskrivning gör hon också med beskrivningen att ett tekniskt 

system blir till när olika tekniska beståndsdelar samverkar för att bilda en fysisk produkt som 

ex en mobiltelefon. 

 

1.4 Problemformulering och syfte 

Augmented Reality teknologin utvecklas snabbt och kan inom en tidig framtid ha stor inverkan 

på marknadsföringen. Möjligheterna finns och med satsning från företag såsom Google och 

Apple förbättras teknologin i snabb takt (Ottsjö,2017). Men Augmented Reality har inte fått 

den genomslagskraft många hoppades på och detta har lett till att teknologins framtida sikt inte 

är självklart (O’donnell, 2017). 

 

På denna grund har vi formulerat följande syfte: 

Vårt syfte är att undersöka den potentiella roll Augmented Reality kan ha som 

upplevelsebaserat kommunikationsverktyg från företaget till kund.  

 

Forskningsfrågor 

Utifrån studiens syfte har följande forskningsfrågor utformats. 

1. På vilka sätt kan Augmented Reality användas i marknadsföring eller serviceleveranser? 

 

2. Vilken betydelse kan Augmented Reality komma att få för det traditionella och virtuella 

servicelandskapet? 

 

3. Vilka möjligheter och hinder kan få betydelse för företags tillämpning av Augmented 

Reality?  

 

4. Vilket inflytande kan Augmented Reality få för kundens upplevelse och värdeskapande? 
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1.5 Avgränsningar 

Studien kommer främst titta på ett Business-to-consumer perspektiv där det intressanta för 

studien är hur företag i framtiden kommer kunna kommunicera med sina kunder och ge 

annorlunda upplevelse med hjälp av Augmented Reality. Inom detta perspektivet har en 

avgränsning ytterligare gjorts, där en fokus på företags marknadsföring till kunden och hur 

Augmented Reality kan appliceras kring detta.  
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2 Metod 

Metodkapitlet har av avsikt att täcka de tillvägagångssätt som tillämpats i studien.  I kapitlet 

kommer bland annat motivation för val av metod, insamling av data & urval av intervjuobjekt 

att presenteras. 

2.1 Metodval 

Metod är enligt Jacobsen (2015) den strategi forskaren använder för att producera giltig och 

trovärdig kunskap om verkligheten. Med grund i studiens syfte, att undersöka den potentiella 

roll Augmented Reality kan ha som upplevelsebaserat kommunikationsverktyg från företaget 

till kund, har man kommit fram till att undersökningen främst är explorativ. Detta grundas i vad 

Jacobsen (2015) säger om undersökningar vars syfte är av sådan art att hypoteser om resultatet 

är svåra att bilda sig och att de viktiga frågeställningarna som kommer vara nödvändiga längs 

med forskningens gång inte är tydliga till en början. Jacobsen anser även att när man jobbar 

med ett explorativt syfte så måste man använda en metod som kan ta emot nyanserade data, gå 

in mer på djupet och är öppen för oväntade förhållanden. 

 

På grund av detta valdes en kvalitativ metod. En kvalitativ metod ansågs som mer lämpligt än 

kvantitativ metod eftersom att studiens syfte är att blicka på hur framtiden för marknadsföring 

kan komma att påverkas utav Augmented Reality. Eftersom tekniken idag inte är fullt utvecklad 

eller mogen för marknaden ansågs det inte att en kvantitativ undersökning skulle ge en rättvis 

bild av vilka möjligheter som faktiskt finns med AR. Tidigt i planeringsprocessen övervägdes 

det att försöka göra kvantitativa experiment där man t.ex. skulle kunna ha jämfört konsumenters 

upplevelser av fysiska produkter, bilder på produkter och Augmented Reality presentationer av 

produkter. Men eftersom tekniken just är så pass ny och möjligheterna för att presentera 

produkter genom AR är så outvecklade idag ansåg man att detta experiment enbart skulle 

kunnat visa på hur AR kan påverka människor med dagens teknologi. Då utvecklingen just nu 

ser ut att växa exponentiellt tror man därför att detta inte är lämpligt just för att de möjligheter 

vi har att presentera något i AR idag fortfarande är väldigt begränsad och därför är det 

intressantare för studien att titta på vad experter inom området tror kommer vara framtidens 

möjligheter.  

 

Studien är intresserad av att blicka in i den framtida utvecklingen av AR och därför är inte 

möjligheterna för dagens teknologi lika intressanta som de möjligheterna vi kommer ha med 
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förbättrad teknologi. Med en kvalitativ metod ämnar man istället lägga fokus på hur experter 

inom området uppfattar att AR kan påverka marknadsföringen och vilket värde de lägger i dessa 

möjligheter. Holme & Solvang (1996) menar på att man med en kvalitativ studie kan få en 

djupare förståelse för ett problem-komplex och därför blir denna metod relevantare för denna 

studie.      

 

2.2 Forskningsansats  

Enligt Bryman & Bell (2013) finns det inom den företagsekonomiska forskningen främst två 

olika ansatser som man kan använda sig av i sin forskning. Dessa är antingen deduktiva eller 

induktiva. När man antar sig forskningen genom en deduktiv ansats börjar man med att titta på 

den teori som finns om ämnet. Man kan utefter denna teori välja att skapa en hypotes om vad 

detta kommer innebära för sitt forskningsområde. Med denna teoretiska grund utför man 

empiriska observationer och analyserar dem. En induktiv ansats grundar sig istället i empiriska 

observationer och med hjälp av dessa försöker man skapa en generaliserbar teori om ämnet. 

 

Genom denna studiens gång har vi använt dessa växelvis beroende på vad som passat bäst i de 

stadier av forskningsprocessen studien varit på. Rapporten påbörjades genom att ta ett djupdyk 

i marknadsföringsteori för att få en grundförståelse för vilka teorier som kan vara relevanta och 

för att tydligare kunna förstå sig på hur de kan appliceras på Augmented Reality. Därför kan 

man se processen som delvis deduktiv. Jacobsen (2015) menar dock att man inte helt kan grunda 

sin undersökning i teorier eftersom de bygger på en tidigare observation.  Dessutom så är dessa 

teorier ofta applicerbara på generella situationer som inte är direkt kopplade till Augmented 

Reality, man kan till exempel se hur tidigare teori säger att vissa situationer i servicelandskapet 

kommer påverka kunden men dessa teorier har inte skapats i ett AR kontext och därför blir det 

svårt att direkt tillämpa dem på AR.  

 

Studien belyser ett nytt ämne där den rådande teorin är så pass begränsad att en ren deduktiv 

ansats är komplicerad att utföra. Studien ämnar även att förstå sig på hur Augmented Realitys 

utveckling kommer påverka marknadsföring och hur den kommer förändras i framtiden. Med 

detta som grund skulle man kunna mena på att undersökning är mer lämpad för att vara induktiv 

och att det empiriska materialet blir en lämplig grund för framtida teori och då kan man även 

se att undersökningen har en induktiv ansats. Genom studiens intervjuer lät man empirin, inte 

teorin, styra. Ett fokus las på att försöka vara neutrala och inte låta tidigare idéer och teori 
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påverka intervjuerna. Istället ville vi se till att vara så öppen för nytänkande som möjligt och 

låta empirin skapa nya synvinklar på ämnet utan att påverkas av teorin. Vi gjorde sitt bästa för 

att ignorerade den teori vi startade med och försökte vara öppna för nya idéer och tankar som 

respondenterna gav. Dock så menar Jacobsen (2015) att det skulle vara naivt att tro att man kan 

se på en företeelse rent objektivt utan några antaganden och fördomar.  

 

Abduktion går, enligt Alvesson & Sköldberg (2009), ut på att man börjar med att titta på en 

företeelse och sedan försöker tolka det utefter en teoretisk referensram. Sedan när man gjort 

detta tar man in fler perspektiv genom att göra fler observationer och via dem förstå problemet 

djupare och sedan kunna skapa bättre förklarande teorier. Abduktion leder därmed enligt 

Alvesson & Sköldberg (2009) till en djupare förståelse av ämnet än vad deduktion eller 

induktion kan göra. Jacobsen (2015) beskriver abduktion som en kontinuerlig 

problemlösningsprocess där du konstant under dess gång ställer teori mot empiri och 

specificerar dina frågor baserat på den empiri och teori du tidigare samlat in. Du låter dem hela 

tiden utveckla varandra för att få denna djupare förståelse.  

 

Därför har man arbetat abduktivt med detta arbete och under studiens gång försökt tolka och 

förstå den empiri vi samlat in genom intervjuerna. Teori har applicerats på denna empiri för att 

förstå den men där vi sett att teoretisk grund saknat har vi istället försökt skapa egna teorier om 

varför en företeelse sker på ett visst sätt. När vi sedan utfört nästa intervju har vi haft dessa 

tolkningar i bakhuvudet och låtit dem testas mot nya perspektiv från andra respondenter. På så 

sätt har vi skaffat oss en djupare förståelse om ämnet genom att kontinuerligt under arbetets 

gång jobbat med teori och empiri växelvis.  

 

2.3 Datainsamling 

2.3.1 Urval 

Eftersom att rapportens ämne har ett framtidsperspektiv på ett väldigt outforskat område valdes 

intervjuer som en lämplig metod för att söka rapportens främsta empiri. Med dessa intervjuer 

ämnar man att kunna samla den kunskap som finns hos ett antal experter inom fältet. Detta för 

att med hjälp av denna kunskap kunna få en helhetsbild av vad Augmented Realitys utveckling 

och implementering i samhället kommer att innebära för marknadsföringens framtid. Enligt 

Alvesson (2011) är det viktigt att intervjua flera personer inom samma ämne som är involverade 

på olika sätt. Detta för att man vill kunna få flera perspektiv på ämnet och på så sätt kunna 
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jämföra hur experter med olika meriter, erfarenheter och uppfattningar för att få en så nyanserad 

bild som möjligt. 

För att säkerställa denna nyanserade bild bör man enligt Alvesson (2013) utföra ett strategiskt 

urval så att de respondenter som väljs är relevanta för studiens forskningsområde men samtidigt 

inte är för lika varandra. Man kunde ha valt att enbart intervjua personer som jobbar inom 

marknadsföringsbyråer som jobbar med AR men detta hade inte givit studien den nyansering 

som ämnas uppnå.  

 

De personer som har intervjuats är delvis personer som jobbar med att utveckla Augmented 

Reality tjänster och delvis personer som jobbar inom marknadsföring och har viss kunskap om 

Augmented Reality och dess användningsmöjligheter inom marknadsföringen. 

Våra respondenter: 

• Morgan Reinhold Fredriksson, VD för Nagoon och utvecklare av Augmented Reality 

plattformen Nagoon (Telefonintervju, 2018-05-09). 

• Andre Skogberg, VD för Visualspace, designar och utvecklar miljöer och objekt i VR 

och AR i marknadsföringssyfte (Telefonintervju 2018-05-09). 

• Tobias Bard, CEO för Prototyp Stockholm (Skypeintervju 2018-05-11). 

• Kristoffer Björkström, Grundare av Bjorkstrom Robotics AB i Lund (Telefonintervju 

2018-05-11). 

• Samuel Horn af Rantzien, web designer & front end developer vid digitala reklambyrån 

Wilson Creative (Telefonintervju 2018-05-11). 

• Daniela Khutoretskaja, Account Manager för Vobling Stockholm (Skypeintervju 2018-

04-09). 

• Andreas Fyrlund, Chief Performance Officer på mediaföretaget Wavemaker 

(Skypeintervju 2018-04-27). 

 

2.3.2 Intervjuer 

Det bästa sättet för att kunna förstå sig på en individs känslor och tankar om ett ämne är enligt 

Alvehus (2013) djupintervjuer. Genom intervjuer kan man förstå sig på hur personen ser på ett 

ämne, vad deras uppfattning om ett händelseförlopp är eller vad de tror om olika ämnens 

innebörd. Man kan få en djupare förståelse för en persons perspektiv och individuella åsikter 

än vad t.ex. en enkätundersökning kan ge. Därför är intervjuer lämpade för just denna rapport 

eftersom man med hjälp av dem kan få förståelse om vad experters tankar och åsikter om 
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Augmented Reality är. På ett mycket bättre sätt än vad en kvantitativ metod skulle kunna bidra 

med.   

 

2.4 Forskningsprocessen 

Den process som studien använt sig av för att försäkra sig om kvalitén och validiteten på 

forskningen är starkt influerad av den ordningsföljd Bryman & Bell (2013) visar exempel på. 

Studien påbörjas enligt denna med att ställa “generella frågeställningar”. Här började man i 

början av processen att fråga sig “vad exakt innebär Augmented Reality? “är det relevant för 

marknadsföringen?” “vilken relevans har det?” och “hur kan dess relevans undersökas?” och 

“vilka teorier berör AR?”. Nästa steg är enligt Bryman & Bell (2013) att genomföra ett “val av 

relevanta personer & undersökningspersoner”. Man började leta intressanta respondenter och 

nedskriven empiri för att kunna besvara dessa frågor.  

 

Vidare analysering av skriven empiri visar tecken på “Insamling av data” vilket är nästa steg i 

kvalitativa undersökningsprocessen. Denna skall sedan enligt Bryman & Bell skapas en djupare 

förståelse av och jämföras vilket är steg 4 “Tolkning av data”. Sedan utför man ett “begreppsligt 

och teoretiskt arbete” där empirin ställs mot rådande marknadsföringsteorier och man med hjälp 

av dessa skapar en helhetsbild av hur det empiriska material man samlat in påverkas och 

påverkar de relevanta teorierna. Med den djupare förståelse av ämnet som detta leder till följer 

man detta arbete genom att repetera tidigare steg genom att “specificering av frågeställningar” 

och “Insamling av ytterligare data”. Denna specificering har lett oss fram till de 

forskningsfrågorna studien nu ställer sig för att förstå sig på Augmented Reality och att med 

hjälp av dessa uppnå dess syfte. Dessa noggrant specificerade forsknings har sedan påverkat 

studien att samla in nya data vilket har lett till att man specificerat frågorna ytterligare osv. Det 

slutgiltiga steget i processen är till sist att författa en rapport.  

 

2.5 Vetenskapliga kriterier 

Vetenskapliga kriterier är det som ger forskningen dess legitimitet. Genom att uppfylla dessa 

kriterier visar man på att det är god genomförd forskning med hög kvalité som kommer bidra 

till den samlade vetenskapen.  
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2.5.1 Reliabilitet 

Reliabilitet beskriver Bryman & Bell (2013) som ett mått på en undersöknings tillförlitlighet. 

För att en undersökning ska ha hög reliabilitet måste dess resultat och slutsatser stämma överens 

om undersökningen utförs igen under samma villkor och förhållanden. Om detta inte är fallet 

kan dess reliabilitet avskrivas på grunder som exempelvis att resultatet enbart har uppkommit 

till följd av tillfälligheter eller ren slump. Bryman & Bell menar dock på att det främst är aktuellt 

för kvantitativa undersökningar eftersom man då tittar på mätbara resultat och drar slutsatser 

utefter dem.  

 

I en kvalitativ undersökning kan reliabilitet vara svårare att uppnå eftersom att en viktig del av 

denna undersökningsmetod är att tolka begrepp hos personer och det kan därför bli svårare att 

uppnå denna tillförlitlighet. Orsaken till detta beskriver Alvehus (2013) med att två forskare 

som genomfört studien liknande kan tolka värderingar olika på grund av sina egna 

referenspunkter och erfarenheter. En annan grund till sämre tillförlitlighet är även att en intervju 

inte kommer genomföras exakt likadant vid två olika tillfällen. Respondentens uppfattningar 

kan ha förändrats mellan intervjutillfällen och även den som utför intervjun kan med sina 

individuella frågeställningar och ordval påverka intervjun. Alvehus (2013, s.123) skriver att 

“Till exempel blir ju kravet på upprepningsbarhet ganska underligt, eftersom forskaren är en 

aktiv del i processens olika steg. Det är svårt att tänka sig att två intervjuare kommer att få 

exakt samma svar om de intervjuar samma person, eller ens att samma person levererar exakt 

samma utsagor i två intervjuer som ju kommer att ske vid olika tillfällen.”  

 

2.5.2 Replikation 

För att en studies reliabilitet skall kunna testas måste det vara möjligt för oberoende forskare 

att upprepa den så som den utfördes från början.  Detta kallas för att den skall vara replikerbar. 

(Bryman & Bell 2013) För att en studie skall ha en god replikerbarhet måste  forskare garantera 

att det genom studien framgår exakt hur den genomfördes. Denna replikerbarhet är viktig ifall 

en studies resultat skulle ifrågasättas så att kritiker själva kan genomföra studien på nytt för att 

på så sätt kunna testa dess resultat och se om de kommer fram till samma eller liknande 

slutsatser. Om en studie inte är replikerbar kan den inte heller vara reliabel eftersom den då inte 

går att testas. Ett problem som Bryman & Bell (2013) dock belyser är att replikationer inte 

skattas högt inom den akademiska forskningen eftersom man främst utför en annan persons 

arbete på nytt. Man gör inga stora karriärmässiga framsteg genom replikations studier och detta 
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skapar problem eftersom det leder till att existerande studier reliabilitet inte prövas och man 

därför inte kan dementera inkorrekta resultat.  

För att garantera dennas studiens replikerbarhet har man därför i detta kapitel givit en tydlig 

beskrivning av den metod som ligger bakom den, vilka och varför respondenterna valts och 

tydligt representerat den intervjuguide som legat bakom studiens intervjuer. 

 

2.5.3 Validitet 

Frågan om forskningens validitet beskriver Alvehus (2013 s.122) som “...huruvida vi 

undersöker det vi vill undersöka?” Det kan beskrivas som ett mått på om undersökningen 

faktiskt uppfyller sitt syfte och besvarar sina forskningsfrågor eller som ett mått på studiens 

kvalité. Validitets begreppet kan delas upp i flera delbegrepp. Ett av dessa är exempelvis intern 

validitet, vilket ställer sig frågan om huruvida man med grund i sin undersökning gjort korrekta 

slutsatser. En god intern validitet är ofta en styrka för den kvalitativa forskningen eftersom 

närheten mellan forskaren och undersökningsobjektet gör att man tydligt ser om begrepp och 

observationer stämmer överens. (LeCompte & Goetz i Bryman & Bell 2013) 

 

Extern validitet frågar sig istället huruvida forskningens slutsatser har en god applicerbarhet 

utom den exakta undersökningsmiljön som forskarna tittat på. Detta kan istället bli en svaghet 

för den kvalitativa forskaren (LeCompte & Goetz i Bryman & Bell 2013) eftersom att man 

oftast har ett begränsat urval och därför får svårare för att göra bredare generaliseringar baserade 

på sin undersökning.  

 

2.6 Etik 

Alvehus (2013) förklarar att inom forskning finns det etiska frågor som måste hanteras. Delvis 

så måste man få samtycke om att man har tillåtelse att använda den inhämtade empirin till 

studien. För att bevara studiens etiska integritet har alla respondenter informerats om vad det är 

för studie vi ämnar genomföra. Dessutom har man bett om samtycke till att få spela in dessa 

studier i syfte att underlätta efterarbetet med intervjun. 

 

2.7 Metodkritik  

Även om en kvalitativ undersökning ses som den mest lämpade för denna studie så inser vi att 

det medför vissa metodiska brister. Genom metodkritiken försöker man belysa vilka dessa 
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brister är. Detta görs delvis för att visa på att studien inte är en exakt objektiv sanning utan 

några svagheter utan man bör läsa den med en kritisk syn och ifrågasätta den snarare än att ta 

allt man läser för givet. Man visar även sina svagheter genom metodkritiken för att med hjälp 

av dem kunna motarbeta dessa genom arbetet och på så sätt stärka studiens legitimitet.  

En av den kvalitativa forskningens svagheter är att den anses vara alltför subjektiv (Bryman & 

Bell 2013). Man menar här på att denna forskningsmetod grundar sig för starkt i tolkningar och 

forskarens egna uppfattningar. Dessa är ofta osystematiska och impressionistiska vilket leder 

till att forskarens slutsatser inte blir objektiva sanningar och därmed inte lika legitim som 

vetenskap.  

 

Precis som vi tidigare diskuterat så är en svaghet för den kvalitativa forskningen svårigheten 

med replikation. Om man inte kan replikera en undersökning orsakar detta att undersökningens 

reliabilitet inte heller går att testa. Om man inte kan testa reliabiliteten kan man inte visa på om 

forskningens slutsatser enbart bygger på de forskare som bedrivit undersökningen. Även att 

resultatet av studien enbart är tillämpat på den studien eller om man faktiskt har fått fram en 

god kunskapsgrund som man kan bygga framtida generaliseringar på.  

 

Även om man lyckas bedriva en studie med god replikerbarhet och god reliabilitet så skapar 

den kvalitativa metoden i grunden problem när det kommer till att skapa generaliseringar 

baserade på den. Eftersom man inom den kvalitativa forskningen oftast har ett väldigt begränsat 

urval av individer som testobjekt i undersökningen kan detta leda till att dessa kanske enbart 

kan representera sig själva eller enbart ett väldigt snävt antal personer. Med ett urval på endast 

7 intervjuobjekt är det svårt att skapa en bred generalisering tillämpat på en större grupp 

människor. Detta begränsade urval kan även vara så begränsat att dessa 7 har åsikter som inte 

alls representerar den bredare grupp människor de tillhör och därför ger en missrepresentation 

i studien. För att kunna ge svar på studiens syfte, att undersöka den potentiella roll Augmented 

Reality kan ha som upplevelsebaserat kommunikationsverktyg från företaget till kund, har man 

valt att bredda sig genom att inte enbart titta på individer som jobbar med marknadsföring utan 

man har även intervjuat de som jobbar främst med Augmented Reality utveckling för att kunna 

få en inblick i hur de med expertis inom just området tror att det kan användas. Genom denna 

bredd och de olika infallsvinklar som studien tittar på kan man här se var olika fälts 

uppfattningar stämmer överens och vilka säregna synpunkter de med expertis inom ett visst 

område kan ge.  
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3 Teoretisk referensram  

I detta kapitlet kommer studiens teoretiska inriktning att argumenteras för. De teoretiska 

områden som relevant kan knytas samman med syftet och de forskningsfrågor som har ställts. 

Olika begrepp som Augmented Reality kommer delvis att förklaras samtidigt som hur 

teknologin delvis kan appliceras och finnas i vardagen. 

3.1 Augmented Reality 

3.1.1 Definition 

Augmented Reality är ett tämligen nytt begrepp som är ganska svårt att beskriva i text. Det 

bästa skulle egentligen vara om alla som läser denna studie fick uppleva det själva och många 

har säkert redan gjort det genom ex. Snapchat filter. En simpel definition lagt av Rowles (2014) 

är att AR teknologi överlagrar information ovanpå vad vi ser i den verkliga världen. Trots denna 

beskrivning är det fortfarande ett svårhanterat koncept men forskaren Azuma (1997) var en av 

de första att skriva om begreppet. Han har förklarat att Augmented Reality kompletterar den 

verkliga världen med virtuella, datorgenererade objekt som verkar samexistera i samma 

utrymme som verkligheten. Vidare forskning av Ronald Azuma,Yohan Baillot,Reinhold 

Behringer,Steven Feiner,Simon Julier och Blair MacIntyre (2001) har sedan delat in detta i tre 

olika delar: 

• Kombinerar verkliga och virtuella objekt i en riktig miljö 

• Körs interaktivt och i realtid 

• Registrerar (justerar) reella och virtuella objekt med varandra. 

 

En annan definition gör Rouse (2016) som beskriver att Augmented Reality är integrationen av 

digital information med användarens miljö i realtid. Definitionen gjord av Patmalnieks (2016) 

är överensstämmande med detta då hon beskriver AR som teknologi som hämtar information 

från nätet och kombinerar med verkligheten. 

 

3.1.2 Teknologins tillämpning 

Rowles (2014) skriver att AR erbjuder stor kreativ potential och oerhört användbar 

funktionalitet. I linje med detta skriver Azuma (2001) att denna breda funktionaliteten har även 

gjort att man eventuellt kan tillämpa AR på alla sinnen, inklusive hörsel, beröring och lukt. 

Dock så krävs det någon form av utrustning såsom smart-telefoner, kameror, datorer med 

kamerafunktioner och huvudmonterad skärmar som ex Google glasses. Perdue (2017) skriver 
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att AR har brett användningsområde och redan idag används inom militären, medicin och 

spelindustrin. 

 

3.1.3 Exponentiell utveckling 

Rowles (2014) skriver att rent praktiskt betyder förbättringen av teknologi att enheterna vi 

använder kommer att kunna prestera mer utöver vad man tidigare trott varit möjligt. Han 

förklarar även att teknologin utvecklas i snabbare takt med tiden och skriver att pågående 

innovationer kommer att verka som vanlig teknologi inom en snar framtid. Rowles fortsätter 

med att diskutera den nära framtiden för den teknologiska utvecklingen 

 

Rowles (2014) skriver att den tidiga AR teknologin som idag finns är en glimt in i vad som 

kommer att finnas inom en snar framtid. Han fortsätter med att förklara att framtiden kommer 

ge avancerad bärbar teknologi (som AR teknologin) och möjligheten att ‘’konstant vara 

uppkopplad’’. Begreppet att vara konstant uppkopplade förklarar även författaren Cindy Krum 

(2010) som i linje med Rowles (2014) förutspår att framtiden kommer ge mer mobilitet för 

konsumenten. Med detta förklarar Krum (2010) att tillgången till kunskap och information 

kommer att öka tillsammans med teknologins utveckling. 

 

Billinghurst (2017) skriver att trots populariteten för AR behöver en betydande mängd 

forskning göras inom området innan en perfekt sammanfogning av digitalt och verkligt innehåll 

kan uppnås med tekniken. Alkhamisi & Monowar (2013) är överens med detta då de skriver att 

AR system idag är ofullständiga och inte har möjlighet att på ett bra sätt integrera med vår 

verkliga miljö. 

 

Vad Rowles (2014) samtidigt påpekar är att användningen av AR i bland annat mobiltelefoner 

och ‘’smartglasses’’ även löper stor risk för att etiska problem med intrång på personer integritet 

uppstår. Han fortsätter med att förklara att vissa funktioner som AR kan användas till handlar 

om att man delar mycket data, vilket har lett till att en fråga om möjliga integritetsintrång 

uppstått. Rowles avslutar detta ämnet med att göra en garanterad förutsägelse om framtiden. 

Teknologin utvecklas allt snabbare och får allt större inverkan på våra organisationer och 

samhälle. Organisationer som kan anpassa sig till dessa snabba förändringar har störst 

förutsättningar till att överleva. 
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3.2 Produkt & Tjänsteutveckling 

3.2.1 Produktlivscykel 

Kotler & Armostrong (2016) skriver att efter lanseringen av en ny produkt vill organisationen 

att produkten ska få leva under en så lång tid som möjligt. Vad man oftast är medveten om är 

att produkten inte kommer att sälja för evigt utan företaget siktar på att i värsta fall med 

produktens intäkter kunna täcka de insatser och risker som användes för produktens lansering. 

Kotler & Armstrong skriver att varje produkt har en livscykel och faser som produkten går 

igenom, trots att man inte kan veta livscykelns exakta längd eller form i förväg. Intercation-

design (2017) skriver att varje fas presenterar företaget med ett antal möjligheter att ta vara på 

och hinder att överkomma. Produkterna kommer att kräva olika ansträngningar från design, 

utveckling, marknadsföring, inköp etc. under varje fas av deras livscykel. 

 

1. Produktutveckling 

Enligt Kotler & Armostrong (2016) startar denna fas när ett företag utvecklar en ny produktidé. 

Under produktutvecklingen har man ingen försäljning utan företagets investeringar är det är 

som ökar. 

 

2. Introduktion 

Produkten släpps och enligt Intercation-design (2017) riktas Marknadsföring sig till innovators 

och early adopters för att försöka uppmuntra till en snabb medvetenhet för produkten på 

marknaden. Produktens kvalitet bestäms samtidigt som priset för produkten antingen är lågt 

(för att få marknadsandelar) eller högt (för att snabbt återhämta produktens 

utvecklingskostnader). Kotler & Armostrong (2016) skriver att intäkter i detta stadiet oftast är 

icke-befintliga på grund av företaget höga utgifter för produktintroduktion. 

 

3. Tillväxt 

En period med snabb marknadsacceptans och ökade intäkter. Productlifecyclestages (2018) 

skriver att detta gör det möjligt för företaget att investera mer pengar i kampanjaktiviteter och 

marknadsföring. Levitt (1965) har skrivit att potentiella konkurrenter som tidigare kollat på 

produktens utveckling ger sig in på samma marknad. De första konkurrenter som oftast kommer 

in är ifrån de stora företag som är exceptionellt effektiva som ex Apple. Vissa träder in på 
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marknaden med kopior av originalprodukten och andra ger sina produkter funktions och 

konstruktions förbättringar. Detta gör att varumärkes och produktdifferentiering utvecklas.  

 

4.Mognad 

Enligt Kotler & Armostrong (2016) perioden då försäljning och intäkter avtar och produkten 

har blivit accepterad bland majoriteten av potentiella konsumenter. Levitt (1965) skriver att 

priskonkurrens nu blir intensiv. konkurrenskraftiga försök att få behålla varumärkes preferenser 

gör att större differentiering produkter mellan.  

 

5.Avtagande 

Levitt (1965) skriver att få företag kan hålla sig kvar i detta stadiet och att denna fas präglas av 

överkapacitet och kraftigt sjunkande efterfrågan på produkten. Kotler & Armstrong (2016) 

skriver att detta är perioden då försäljning faller av och intäkter kraftigt sjunker. 

 

3.2.2 Servicelandskap 

 ‘’The place where the service is produced cannot be hidden and may in fact have a strong 

impact on customers' perceptions of the service experience’’ (Bitner 2001, 57). 

Mary Jo Bitner (2001) skriver att det traditionella servicelandskapet innehåller så kallade cues 

som konsumenten blir påverkad av. Den fysiska miljön (såsom butiker) har möjlighet att 

påverka kundens beteende, tillfredsställelse med servicen, känslomässiga tillstånd och på ett 

kognitivt plan. 

 

Fernandes & Neves (2014) skriver i följd med den fysiska miljön att det traditionella 

servicelandskapet är en viktig nyckelvariabel när kundupplevelser skapas. Man kan med hjälp 

av det fysiska servicelandskapet skapa upplevelser för kunden och författarna skriver att detta 

området är en av de starkaste drivkrafterna för att skapa servicevärde.  

 

Bitner (2001) har också definierat servicelandskapet som omgivningen där servicen 

sammansätts och där säljare och kund interagerar, i kombination med produkter som främjar 

prestationen och kommunikationen av servicen. Vidare har även Kotler (1974) som tidigare 

använde begreppet ‘’omgivning’’ definierat det som den medvetna utformningen av miljön med 

syftet att påverka kundens känslor på ett sätt som leder till en ökad sannolikhet till köp. 
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Servicelandskapet förklarar Fernandes & Neves (2014) som att kunna påverka kundens 

uppfattning och kan även påverka konsumenters förväntningar av pris och kvaliteten på 

produkter och service. Servicelandskapet kan också underhålla och distrahera konsumenten på 

ett sådant sätt att till och med individens tidsuppfattning förändras. Servicelandskapet har 

möjligheten att påverka kundens egna värdeskapande samt förändra kundens framtida köp och 

konsumtionsbeteenden.  

 

Fernandes & Neves (2014) skriver att ett väl fungerande servicelandskap är som viktigast i 

miljöer/områden där lite till ingen interaktion med anställda är närvarande och där kunder 

spenderar en betydande tid. Detta är särskilt sant upplevelse centrerade organisationer och där 

kundens upplevelse är kärnan för serviceerbjudandet. I dessa tjänster är det situationella 

engagemangen ofta mer påverkande är själva tjänsten för sig och att istället servicelandskapet 

blir en fokus i leveransen av kundnöjdheten och upplevelsen av kvaliteten på tjänsten. Det 

virtuella servicelandskapet såsom e-handel och social media har skrivits av Hulten (2014) att 

precis som det traditionella servicelandskapet, vara en plats där företaget och kunden 

interagerar med varandra. 

 

3.3 Kommunikation 

3.3.1 Marknadskommunikation 

Fill (2011) skriver att marknadskommunikation i grunden används för att kommunicera element 

av en organisations erbjudande till en målgrupp. Till denna kommunikationen bär varumärkets 

löfte till kunderna. Detta löftet refererar till produktens eller servicens attribut och funktioner.  

Enligt Fill finns det fyra stycken uppgifter som marknadskommunikation kan uppfylla. Den 

första är att marknadskommunikation kan verka som en differentiator. Detta särskilt inom 

marknader där det är lite som separerar konkurrenters produkter och varumärken. Den andra 

uppgiften är att marknadskommunikation kan användas för att förstärka upplevelser och 

trovärdighet. Till detta företagets försök att övertyga kunden att de har behov av produkten eller 

tjänsten. Den tredje uppgiften identifieras av att kommunikation kan informera och göra 

potentiella kunder medvetna av företagets erbjudanden. Den fjärde och sista uppgiften handlar 

om att övertyga kunder om att ett köp av produkt och relations bildande med organisationen är 

önskvärt.  
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Ytterligare uppgifter med marknadskommunikation har definierats av Marsdd (2013) som 

skriver att marknadskommunikationen har två mål. Första är att ett företags långsiktiga mål 

uppnås av att man med hjälp av kommunikation om förmåner positionerar sin produkt eller 

service i minnet hos sin målgrupp. Det andra målet tyder på att placera och bygga ett varumärke 

tar tid och kräver mycket konsistens och representerar därför ett betydligt engagemang från 

företaget. 

 

Grönroos (2015) skriver att för att ett företag effektivt ska kunna kommunicera med sina 

konsumenter över marknaden är det viktigt att ett helhetsperspektiv tas på 

marknadskommunikation och hur man integrerar olika slags kommunikationsaktiviteter med 

varandra. Kvalitets upplevelsen hos kunden bestäms av hur stort mellanrum det är mellan 

kundens förväntningar och erfarenheter. Det krävs alltså att företaget planerar sin 

kommunikation på ett sådant sätt att de löften som ges stämmer överens med verkligheten och 

vad kunden kommer att få uppleva av varan eller tjänsten. Rossister & Bellman (2005) skriver 

att Marknadskommunikation innefattar alla eventuella kontaktpunkter med potentiella och 

nuvarande kunder. Dessa kunder kan organisationen nå via olika kommunikationskanaler 

såsom tv & nöjesblad, men också på platser såsom konserter, sport events, traditionella och 

virtuella butiker. 

 

Ett verktyg eller snarare angreppssätt som Grönroos (2015) skriver om är integrerad 

marknadskommunikation. Med detta verktyg kan man hantera en så kallad total 

kommunikation över marknaden. Angreppssättet berör de dels enkla planerade 

kommunikationsaktiviteter såsom tv, sociala medier, direktreklam osv men också vilka resurser 

och fysiska produkter som används till denna processen. Dessa andra aspekter som innehåller 

kommunikationselement (som tex smarttelefonen) kan genom detta angreppssätt ge ett 

positivare resultat på marknadsföringen än vad företaget får genom traditionell media såsom ex 

annonser och broschyrer. 

 

Grönroos (2015) menar att för att utveckla en långsiktig relation med sina kunder behöver ett 

företag inta en dialog vars angreppssätt bygger i vad företag bäst kan göra för att hjälpa kunden. 

Om ett företag bäst kan ge stöd åt kundens dagliga aktiviteter ökar sannolikheten att en 

ömsesidig och stark relation mellan kunden och organisationen skapas. Vad Grönroos menar är 
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att detta också ökar möjligheten att uppnå marknadsföringens syfte och för att skapa långvarigt 

värde för kunden. 

 

3.3.2 Konsument-till-konsument 

Grönroos (2015) skriver att budskap om organisationens pålitlighet, varor, tjänster och 

tillförlitlighet osv som förmedlas kunder eller potentiella kunder emellan ofta har större 

marknadsförings effekt än vad planerad traditionell kommunikation ger. Denna typen av 

marknadsföring grundar sig i ett relationsperspektiv och speglar kundens upplevelse av värde 

och tillfredsställelse med relationen till företaget. Detta varierar beroende på hur stark relation 

kunden har till organisationen. En kortare med liknande definition gör Kotler & Armstrong 

(2016) som skriver att word-of mouth inflytande är inverkan på köpbeteendet av de personliga 

rekommendationerna av betrodda vänner, familj eller associerade. 

 

Rossiter och Bellman (2005) skriver också att rekommendationer’’word of mouth’’ är ett viktigt 

supplement för att produkter och tjänster ska kunna spridas. Denna formen av kommunikation 

tillhör’’post-purchase’’ beteenden där det är ett av stegen som konsumenten ofta går igenom då 

den reflekterar på vad som införskaffats. 

 

Det finns enligt Fill (2011) fyra motiv som driver kunden att diskutera produkter eller 

reklammeddelanden från företag. Den första motiveringen för kunden är att denne får 

möjligheten att få sin upplevelse med produkten avlastad, vare sig denna upplevelse är positiv 

eller negativ. Andra är att kundens egna involvering med varumärket kan reflektera vilket 

etablerar och signalerar aspekter av prestige och status. Även för att kunden söker uppmuntran 

till att de har gjort rätt köp. Tredje motivationen ligger i att diskutera de känslor som produktens 

eller tjänstens fördelar kan ge. Sista och fjärde motivationen är att kunna diskutera de 

reklammeddelanden som finns kring produkten.  Fill fortsätter att förklara att 

marknadskommunikation kan användas för att stimulera konversationer kunder emellan genom 

att använda dessa motiveringar som förankring till ens meddelanden. Kunder som identifierar 

sig väldigt nära ett varumärke tenderar att engagera sig i word-of-mouth som mest. Dessa 

kunder är enligt Fills beskrivning potentiella opinion leaders.  

 

Buzz marknadsföring är enligt Mossberg och Johansen (2006) en av underkategorierna till 

word-of-mouth marknadsföring enligt och även den mest betydelsefulla av de underkategorier 
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som finns. Buzz marknadsföring involverar enligt Kotler & Armstrong (2016) att värva eller 

skapa opinion leaders för att sprida ordet om ett företags produkter eller tjänster. Leila & 

Abderrazak (2013) beskriver Buzz marknadsföring som implementeringen av en planerad 

process för att främja orsaken till word of mouth. I linje med detta skriver Holdford (2004) att 

Buzz marketing används för att identifiera icke-mediaopinion leaders som kan sprida värdet 

och kvaliteten av ens varumärke, produkter och tjänster. Holdford fortsätter skriva att denna 

strategi genererar word of mouth kommunikation mellan de som är early adopters och den early, 

late majority som tenderar att följa early adopters. Buzz marketing förklarar Holdford är mest 

användbart när det kan producera ideer som bidrar till små förändringar i konsumenters 

beteenden som har stor påverkan över tiden. Chebli & Gharbi (2013) skriver denna formen av 

marknadsföring siktar på att promota produkter och tjänster i offentliga miljöer för att genom 

detta generera word of mouth som når en stor population. 

 

3.4 Kunden 

3.4.1 Marknadssegmentering 

Weinstein (2010) skriver att marknadssegmentering innebär att ‘’känna sina kunder’’, ge 

konsumenten vad den vill ha eller må vilja ha och för att bygga starka relationer. Då det som 

organisation är omöjligt att fullfölja alla möjligheter som en massmarknad kan erbjuda delas 

marknaden upp i grupper där man som organisation istället kan fokusera på att specifikt 

uppfylla en eller två gruppers behov. Liknande beskriver Fill (2011) marknadssegmentering 

som en strategifördelning av massmarknaden till identifierbara och distinkta grupper. Varje 

grupp har gemensamma karaktärsdrag och visar liknande svar på marknadsföringsåtgärder. 

Genom denna processen av uppdelning kan en målgrupp väljas och specifik marknadsföring 

kan göras för att tilltala just sin specifika målgrupps behov. De allra vanligaste segmenten som 

marknaden kan bli uppdelad i är: 

 

Demografi 

Ålder: Bhasin (2018) skriver att eftersom konsumentbehoven förändras med åldern gör det att 

ens produkter möjligen inte uppfyller samma behov för olika åldrar. Detta är en av 

huvudanledningarna till varför ålder används som nyckelvariabel. 
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Kön:  Det finns flera produkter som är köns centrerade och marknadsförs just för att tilltala 

majoriteten män eller kvinnor. Med tiden skriver Bhasin (2018) att detta även har förändrats 

mycket och att gränserna blivit mer luddiga. 

 

Inkomst: Bhasin (2018) skriver att Inkomst kan användas för att kunna definiera olika 

kundgrupper i populationen av anledningen för att olika produkter skiljer i kvalitet vilket bidrar 

till stora prisskillnader. Ett sätt att dela upp kunder beroende på inkomst är i Sektion A (hög 

inkomst), Sektion B (medelinkomst), Sektion C (låg inkomst), men det finns även andra 

metoder nämner Bhasin. 

 

Fill (2011) skriver att många av dessa faktorer påverkar en potentiell konsuments förmåga att 

kunna gå in i en transaktion eller relation med en organisation. Walker (2017) skriver 

demografiskt segmentering generellt är väldigt lätt att förstå men att en nackdel är att 

demografiska data ibland kan leda till opålitliga antaganden, vilket potentiellt kan minska 

noggrannheten i din organisations marknadsförings meddelande. 

 

Geografi 

Fill (2011) skriver att i många situationer ser potentiella konsumenters behov olika ut i olika 

geografiska områden. Bhasin (2017) skriver att organisationer kan planera 

marknadsföringsstrategier utefter vad som är tilltalande och eftertraktat i varje geografiskt 

område. Detta kan vara allt ifrån hela länder till endast särskilda regioner inom ett land.  Detta 

kan även påverka vilket sorts produkt som säljs inom varje område. Geografisk segmentering 

skriver Bhasin hjälper organisationen att på ett simpelt sätt dela upp marknaden och 

genomtränga marknaden eftersom att man blir mer medveten om de gap/skillnader som kan 

finnas mellan områden. 

 

Psychografi 

Fill (2011) skriver att man kan segmentera marknaden genom att fastställa konsumenters olika 

livsstilar och köp beteenden. Detta gör man genom att analysera konsumenters aktiviteter, 

intressen och åsikter. Detta enligt Fill är sammanfattningen av de motivationer, personlighet 

och grundliga värderingar som hålls av individen. Genom att kolla konsumenters. Bhasin 

(2017) skriver att konsumenters livsstilar kan se helt annorlunda ut i på landsbygden och urbana 

området och därför görs bland annat en psykografisk segmentering. Walker (2017) skriver att 
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fördelen med psykografisk segmentering är att organisationer lättare kan identifiera 

målgruppens underliggande motiv och behov, så att de kan anpassa mer övertygande 

marknadsföring meddelanden. En nackdel med segmenteringen är dock att det är ett svårt 

tillvägagångssätt att få användbara data på. 

 

Behavioral 

Denna sortens segmentering skriver Bhasin (2018) delar upp konsumenter baserat på deras 

beteende, sättet olika konsumenter reagerar, använder och vet om en produkt. Uppdelning av 

marknaden kan även här ske utefter vilka fördelar kunden söker och vilka fördelar kunden vill 

att produkten ska ge kunden. Konsumenters beteenden påverkas av de faktorer som de beaktar 

innan de gör ett köpbeslut. Fill (2011) skriver att uppdelningen efter beteende även görs för 

vilken situation som konsumenten använder/tänker använda produkten till. 

Walker (2017) skriver att en nackdel med denna formen av segmentering är att ändå ifall 

konsumentbeteendet kan spåras är det inte alltid lätt att fastställa motivationen bakom dessa 

beteenden, eftersom de kan variera kraftigt från person till person. 

 

3.4.2 Diffusionsprocessen 

Fill (2011) skriver att diffusion är en process för när en innovation kommuniceras genom en 

given kanal över en period till kunder i ett socialt system. Fill förklarar att det identifierats fem 

kategorier från vilka som är först till sist med att ta till sig en ny innovation på marknaden. 

  

1. Innovatörer 

Denna gruppen gillar nya idéer och har vanligen en hög tillgänglig inkomst. Fill (2011) skriver 

att denna gruppen har större sannolikhet att ta risker i anslutning med nya produkter. Claessens 

(2017) beskriver denna grupp som viktig för marknads innovatörerna då de representerar den 

ursprungliga målgruppen och även influerar senare grupper.  

 

2. Tidiga adoptörer 

Fill (2011) skriver att forskning har etablerat att denna gruppen innehar en stor del av 

opinionsledare och är därför viktiga för att öka hastigheten på diffusionsprocessen. 

Opinionsledare som enligt Businessdictionary (2018) beskrivs som att vara inflytande på 

medlemmar i ett samhälle eller grupp. Sprider information om produkter till de andra 
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grupperna.Denna grupp tenderar till att vara yngre, högre internet aktivitet och söker aktivt 

information mer än de andra grupperna.  

 

3. Den tidiga Majoriteten 

Claessens (2017) definierar denna gruppen som de som följer de tidiga adoptörerna ifall 

tillräckligt med användbar information tilldelats. Fill (2011) förklarar att gruppen har hög 

internetanvändning men att de förlitar sig mer på informativa källor än de tidigare nämnda 

grupperna.  

 

4. Den sen majoriteten 

Fill (2011) beskriver denna gruppen som skeptiska till nya idéer. Enligt Claessens (2017) lägger 

de större vikt vid word of mouth än vid media för att få information om nya produkter. 

 

5. Eftersläntare 

Den sista gruppen är enligt Claessens (2017) mest motvillig till nya produkter och adopterar 

produkter oftast endast när de avbrutits i produktion. Består ofta av en äldre målgrupp. Denna 

grupp är enligt Fill (2011) väldigt suspekta till nya idéer och sitter fast med sina egna 

värderingar. Intercation-design (2018) skriver att misslyckande av diffusionsprocessen på 

marknaden betyder inte alltid att det finns ett fel i produkten. Det kan betyda att produkten 

misslyckats av andra orsaker som för hög konkurrens från andra innovatörer eller helt enkelt på 

grund av en bristande medvetenhet och kunskap hos konsumenter. 

 

3.4.3 Konsumentupplevelse 

Företag kan medvetet skapa en upplevelse för att engagera sina kunder, och då är betydelsen 

av individen som konsument helt central (Hulten, 2014).  

 

Enligt Hulten (2014) är en upplevelse individuell och han skriver att upplevelsen i sig kommer 

att bli den främsta värdeskapande faktorn hos företag i framtiden. Ett av skälen till att företag 

ska erbjuda upplevelser är för att konsumenter letar efter nya aspekter på livet och nya sätt att 

lära samt få information på. 
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Schmitt (1999) skriver att med dagens stora tillgång till information och digital innovation har 

konsumenter kommit att se vissa faktorer med vad ett företag kan erbjuda så som exempelvis 

funktionella extra tillägg och produktfördelar som givna. Istället vill konsumenter idag ha 

produkter, kommunikation och marknadsföringskampanjer som kan stimulera deras sinnen och 

påverka deras känslor. Konsumenter vill ha en upplevelse. Detta har gjort att ett skifte från 

traditionell marknadsföring till marknadsföring som fokuserar på upplevelser. Homburg (2017) 

skriver att detta nya sätt att fokusera sin marknadsföring på upplevelser är framtidens 

marknadsföring och kommer att växa mer i framtiden.  

 

Dunn (2015) skriver att det är viktigt idag för konsumenten att ställa sig bakom organisationer 

och varumärken som kan ge näring åt deras egna agenda. Han fortsätter med att förklara att 

varumärken som lyckas anordna detta med sina upplevelser vinner både högt engagemang och 

lojalitet hos sina konsumenter. Detta enligt Rose,Hair & Clark (2011) är också möjligt att uppnå 

över internet och även här bygga långvariga relationer till sina kunder genom att skapa positiva 

kundupplevelser över nätet. Författarna fortsätter med att förklara att face-to-face 

kundupplevelse är ett genomarbetat område men att detta bidragit till att lite uppmärksamhet 

har lagts på att utforska konceptet ur ett online koncept. 

 

Online customer experience eller OCE har blivit ett viktigt verktyg för E-marketers som arbetar 

med en Business-to-consumer miljö, och i synnerhet i samband med online-köp. Författarna 

beskriver de största skillnaderna mellan nätbaserade kundupplevelser och traditionella 

kundupplevelser att vara: den personliga kontakten, sättet man får information på, hur mycket 

information man har tillgängligt, platsen för upplevelse och hur varumärket avbildas. Schmitt 

(1999) skriver att den upplevelsebaserade marknadsföringen bidrar till vilken grad ett företag 

kan ge en önskvärd kundupplevelse. Detta genom användningen av integrerad marknadsföring, 

underhållning och användning av informationsteknologi. Användandet av dessa kan göra 

marknadsföringen och företaget mer tilltalande. 

 

Fernandes & Neves (2014) skriver att i upplevelse centrerade organisationer är det viktigt hur 

den centrala aktiviteten och vilken plats denna upplevelse levereras. Eftersom att upplevelser 

här ofta är konstruerade av kunderna själva och inte fullständigt kan kontrolleras av 

organisationen, får organisationer istället fokusera på att arrangera förutsättningarna som gör 

det möjligt för kunden att få önskvärd upplevelse. Författarna fortsätter skriva att upplevelse 
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centrerade tjänster snarare är atmosfärs dominanta eftersom att kunden medvetet kan delta i 

tjänsten endast för att uppleva miljön och atmosfären. Tillfredsställelse är därför mer påverkad 

av den stimuli som upplevelsen ger än den uppfattade kvaliteten av kärntjänsten. 

 

3.4.4 Kundvärde 

Grönroos (2015) beskriver värde som ett tvetydigt begrepp och menar på att det kan definieras 

på många olika sätt. Traditionellt sett har värdeskapandet betraktats som en värdekedja 

dominerad av en leverantörs olika aktiviteter medan kunden inte har ansetts medverkande och 

dess påverkan på processen har varit åsidosatt. Detta så kallade’ ’värdeutbytet’’ dominerade 

länge marknaden men kom med tiden att istället bytas ut mot synen på kunden som en del av 

värdeskapandet i konsumtionsprocessen. Grönroos menar att genom hela relationen kunden har 

med leverantören skapar kunden sitt egna värde, detta delvis i samverkan med företaget. Fokus 

för värdeskapande ligger alltså inte enbart i de resurser som kan levereras utan snarare i den 

bearbetning kunden går igenom under upplevelsen(ibid). 

 

Grönroos (2015) beskriver rent praktiskt begreppet som att’’få det bättre’’. Mer värde innebär 

att kunden har eller upplever det företaget levererar som bättre, exempelvis genom att de har 

fått hjälp från företaget via kundtjänst. Värde ses som något som skapas gemensamt mellan 

tjänsteleverantör och konsument. Hulten (2014) beskriver värde som att konsumenten kan 

betraktas som medskapare av värde. De värden konsumenten skapar framkommer när de 

använder produkter, varor och tjänster i sin konsumtion (ibid). Detta stämmer överens med den 

beskrivning som Wilson et al. (2016) ger. Enligt dem är värde inget du får när du köper en 

produkt utan av den tjänst produkten ger dig. Ex. hur en bil ger dig den tjänsten att du kan ta 

dig till jobbet eller affären. Wilson et al. (2016) beskriver även att det finns 4 olika sätt för 

kunden att se på värde. Dessa är följande: 

 

Lågt pris - det som är billigast är det som ger mest värde. Vad jag får för det jag ger - det 

samlade värdet man får ställs mot kostnaden för den kvaliteten. Kostnaden är inte enbart 

monetär utan kan även vara det arbete kunden måste lägga för att få sin produkt eller den tid 

det tar att få den. Vad jag vill ha från tjänsten - det viktiga är inte priset eller andra kostnader 

för kunden, utan vad denna kunden får i slutändan. Den kvalitet jag får för det pris jag betalar. 

Kvaliteten på produkten ställs emot kostnaden i pris. Fill (2011) beskriver några 
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värdegenererande faktorer för företag att vara produktkvalitet, leveransen, produktens 

prestanda och priset produkten har på marknaden.   

 

Enligt Vargo & Lusch (2014) är värde synonymt med nytta. Den kan definieras som en ökning 

av välbefinnande. Värde är inte bundet till ett särskilt tjänsteerbjudande eller en särskild resurs 

utan bestäms till följd av den holistiska upplevelsen av tjänsten och samskapas mellan aktörer 

som exempelvis konsumenten och leverantören(ibid). I slutändar är det enligt Vargo & Lusch 

(2014) kunden som avgör värdet på en tjänst och man bör därför betrakta kunden som viktigast 

i värdeskapande processen. För att nå ut till konsumenter och få dem att se värdet i något måste 

man därför kommunicera ett värdeförslag. Värdeförslag kan exempelvis vara ett alternativt sätt 

att ta del av en tjänst. På grund av den snabbt förändrade marknaden måste man hela tiden skapa 

nya värdeförslag för att tillgodose kunders behov eller för att stå ut från sina konkurrenter 

(ibid).    
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4. Empiri och Analys  

I rådande kapitel kommer det empiriska material som studiens intervjuer gett utfall till att 

presenteras tillsammans med en analytisk utvärdering av empiri och teori. Den insamlade 

empiri har gett form till två huvudrubriker Augmented Reality utrustning som 

konsumentprodukter och Augmented Reality som upplevelse 

Studiens respondenter har under intervjuerna bidragit med flera intressanta aspekter och nya 

insikter för författarna. För att undvika återkommande ämnen, upprepningar och göra läsningen 

mer intressant har studiens empiriska material till viss del slagits samman med en teoretisk 

analys. Av samma skäl har studiens empiriska material fått vara styrande där gemensamma 

områden fått skapa två huvudrubriker och ett antal underrubriker. Studiens analys är 

strukturerad enligt följande: 

 

Augmented Reality utrustning som konsumentprodukter: Beskriver noggrannare den utrustning 

som håller på att utvecklas vars syfte är att förmedla Augmented Reality. Den tar upp tidigare 

produkter och varför dessa inte slagit igenom på marknaden, vad som håller på att utvecklas 

och vad som krävs av dessa produkter för att de skall ha en chans att lyckas få genomslagskraft 

som konsumentprodukter.  

 

Augmented Reality som upplevelse: Behandlar de olika aspekter som Augmented Reality 

teknologi kan användas till för att ge en ny form av upplevelse för konsumenten. Dessa aspekter 

behandlar hur teknologin kan användas i servicelandskapet, av upplevelseindustrin och för att 

förse konsumenten med information och navigering. 

Våra respondenter presenteras åter enligt följande: 

• Daniela Khutoretskaja, Account Manager för Vobling Stockholm 

• Andreas Fyrlund, mediaföretaget Wavemaker 

• Andre Skogberg, VD för Visual Space 

• Morgan Reinhold Fredriksson, VD för Nagoon 

• Tobias Bard,CEO för Prototyp Stockholm 

• Kristoffer Björkström, Grundare av Bjorkstrom Robotics AB i Lund 

• Samuel Horn af Rantzien, web designer & front end developer vid digitala reklambyrån 

Wilson Creative 
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4.1 Augmented Reality utrustning som konsumentprodukter  

Inför framtidens utveckling av AR talade alla respondenterna om ‘’AR glasögon’’ och vad de 

trodde att denna teknologin skulle ha för betydelse för Augmented Realitys framtid. Daniela 

Khutoretskaja (Skypeintervju, 2018-04-09) liknar AR glasögon med VR glasögon fast med 

skillnaden att man genom dem inte bara ser animeringar eller en bild i dem utan även kan se 

omvärlden. Khutoretskaja (Skypeintervju, 2018-04-09) beskriver det som att de digitala 

animeringarna läggs som ett filter över världen och att man även skall kunna interagera med 

detta genom ex. handgester i luften.  Khutoretskajas (Skypeintervju, 2018-04-09) beskrivning 

av dessa glasögon och de dataanimeringar hon beskriver stämmer överens med Rowles (2014) 

beskrivning av AR.  

 

Den information som lagras över verkligheten i AR glasögonen liknar även den avancerade 

bärbara teknologi Rowles (2014) pratar om och kan ge oss möjligheter till konstant 

uppkoppling. Den beskrivning Daniela Khutoretskaja (Skypeintervju, 2018-04-09) ger 

stämmer även överens med hur Azuma (1997) beskriver att med hjälp virtuella och 

datorgenererade objekt kompletterar AR verkligheten genom att samexistera med den. Som 

exempel på AR glasögon som redan finns ute på marknaden tar Daniela Khutoretskaja 

(Skypeintervju, 2018-04-09) upp Microsoft Hololens. Men dessa har av flera anledningar inte 

slagit igenom hos konsumenterna. Andre Skogberg (Telefonintervju, 2018-05-09) menar på att 

en av anledningarna till detta är just priset då ett par Hololens kan kosta upp emot 30 000 kr. 

Detta kan kopplas till vad Wilson (2016) framhåller då han skriver att ett sätt som kunden avgör 

värde på en produkt eller tjänst är ett lågt pris. Det som är billigast är det som ger mest värde. 

Vidare kan det även kopplas till Billinghurst (2017) som skriver att AR tekniken idag behöver 

väsentligt mer arbete innan det kan fungera perfekt och Augmented Reality system idag är 

ofullständiga. 

 

Tidigare försök har gjorts med att sälja AR glasögon tsill privatpersoner. 2014 släppte Google 

sin produkt Google glass vilket var en av världens första AR glasögon ute på marknaden. 

Däremot så slutade de tillverkas redan i januari 2015. Vi kan likna detta vid vad Interaction-

design (2017) skriver om produktlivscykeln. När en ny produkt befinner sig i 

introduktionsstadiet behöver ett företag sprida sin marknadsföring så att en snabb medveten för 

produkten ska skapas bland konsumenter. Kvaliteten och priset bestäms samtidigt i detta stadiet 

där lågt pris sätts för att få marknadsandelar vice versa för att snabbt återhämta produktens 
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utvecklingskostnader. För att nå nästa stadie, growth, skriver Kotler & Armstrong (2016) att 

ökade intäkter och marknadsacceptans krävs. Daniela Khutoretskaja (Skypeintervju, 2018-04-

09) menar på att problemet för Google glass försäljning var att marknaden då var ovan vid 

Augmented Reality och inte mogen att använda AR. Därför såg man inte heller ett syfte med 

en produkt designad för att kunna ge konsumenten AR upplevelser. Hon tror även att det kändes 

främmande för de flesta att bära dessa glasögon till vardags. Detta skulle enligt Vargo & Lusch 

(2014) perspektiv på kundvärdet beskrivas som att marknaden inte ser ett värde i produkten 

med den teknologin som fanns till förfogande då.  

 

Daniela Khutoretskaja (Skypeintervju, 2018-04-09) menar även på att marknaden fortfarande 

inte är helt mogen men att den börjar mogna och lär fortsätta göra det under den närmaste 

framtiden. Inom bara ett fåtal år tror Khutoretskaja att konsumenter kommer börja ta emot AR 

utrustning som produkter för privatpersoner. I liknelse med detta kan Fills (2011) framhållning 

om en av marknadskommunikationens främsta uppgift där kommunikation ska användas för att 

informera och göra potentiella kunder medvetna av företagets erbjudanden. Vidare skriver 

Intercitation (2017) att ett misslyckande av en produkts adoption över tiden 

(diffusionsprocessen) kan vara på grund av en bristande medvetenhet och kunskap om 

produkten hos konsumenterna. Felet behöver inte ligga i själva produkten. 

 

Enligt Daniela Khutoretskaja (Skypeintervju, 2018-04-09) så är Magic leap ett av de stora 

företagen man bör hålla koll på inom AR industrin. Magic leap håller på och utvecklar ett par 

nya AR glasögon vilka hon tror kommer att revolutionera AR industrin för framtiden. Hon 

påstår att man spekulerat om att just Magic leaps glasögon kommer vara betydligt smidigare än 

tidigare produkter, mer likt ett par läsglasögon än ett headset som t.ex. Hololens. Dessutom 

kommer de ha betydligt högre kvalité och användningsmöjligheter än många tidigare lanserade 

produkter.  

 

Morgan Fredriksson (Telefonintervju 2018-05-09) nämner att det speciella med magic leaps 

produkt jämfört med konkurrenterna är att man i dem projicerar bilden direkt på näthinnan, till 

skillnad från de andra som använder olika metoder för att visa bilden på glaset. Enligt honom 

så är själva glasögonens främsta funktion att hålla projektorn på plats. Daniela Khutoretskaja 

(Skypeintervju, 2018-04-09) menar även på att en tydlig indikator på betydelsen som AR 

glasögon i allmänhet och magic leap i synnerhet kommer ha är hur mycket de stora 

teknikföretagen är villiga att satsa på dem. “...alla stora bolag som Facebook och Google, ja 
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alla de här stora jättarna har träffat det här bolaget (Magic leap) och investerat i flera 

miljarder kronor för att de tror så mycket på det här.” (Daniela Khutoretskaja, Skypeintervju, 

2018-04-09). Exakt hur de kommer fungera och vad man har möjlighet att göra med dem är 

fortfarande ovisst enligt henne, men hon är övertygad om att de kommer ha en stark påverkan 

och förändra AR industrin kraftigt.  

 

Tobias Bard (Skypeintervju, 2018-05-11) berättar även att Apple just nu håller på att jobba med 

sin version av ett AR headset. Han räknar med att det kommer vara mer “streamlinad” än 

tidigare produkter eftersom att Apple vanligtvis inte vill släppa något med knackig teknik. 

Enligt honom så har de en historia av att hellre vänta ut teknologi tills de kan släppa något som 

är användbart för konsumenterna snarare än att pusha ut bristfälliga produkter enbart för att 

vara först. De kommer antagligen inte släppa en stor hjälm likt Hololens utan istället något 

mindre och lättare för användaren. Andre Skogberg (Telefonintervju, 2018-05-09) räknar även 

med att man snart kommer se lanseringar från både Apple och Magic leap. Men han tror inte 

att detta kommer vara produkterna som får marknaden att explodera. Han tror snarare att 

utvecklingen måste fortgå i ett antal generationer till innan teknologin är så bra att den kan bli 

användbar i vår vardag. Men han känner sig ändå hyfsat övertygad om att den kommer komma 

dit. Detta kan ses som att Apple väljer att stanna längre i produktutvecklingsfasen av den 

produktlivscykeln som Kotler & Armstrong (2016) beskriver. Anledningen kan vara att Apple 

försöker säkerställa att de, till skillnad från Google, lyckas få en produkt som tar sig genom 

hela cykeln och inte stannar i steg två. 

 

Khutoretskaja (Skypeintervju, 2018-04-09) förutspår även att vi om 5–10 år inte ens kommer 

använda glasögon för att ha möjlighet att uppleva Augmented Reality. För henne känns det 

självklart att vi istället kommer använda AR linser för att kunna förstärka vår verklighet. En av 

de tidiga indikationerna till detta är enligt henne att Samsung redan för fyra år sedan tagit patent 

på ett par linser med en kamera i. Kristoffer Björkström (Telefonintervju, 2018-05-11) tror att 

det kommer vara fullt möjligt att tillverka ett par AR linser i framtiden. Däremot så känner han 

sig kritisk till att konsumenter skulle vara intresserade av att ha dem eller se något utökat värde 

i dessa över AR glasögonen. Han menar istället på att fokus borde vara på att utveckla tunna 

lätta glasögon eller hitta en annan metod för att förmedla AR. Men att linser inte är något som 

han tror skulle kunna slå igenom.  
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4.2 Krav för att slå igenom på marknaden 

Andre Skogberg (Telefonintervju 2018-05-09) tror att en av utmaningarna kommer vara att 

konsumenterna idag inte riktigt ser varför ett par Augmented Reality glasögon skulle vara 

användbart för dem. Han liknar det vid hur han såg på Ipaden när den släpptes och hur han då 

inte såg något syfte med den eftersom allt den gjorde kunde göras av hans smarttelefon. Men 

idag anser han inte att han skulle klara sig utan den i jobbet. Liknande tror han att det kommer 

vara för konsumenter när de först blir introducerade till Augmented Reality glasögon. De ser 

inte riktigt syftet med att köpa en sån här produkt eftersom de inte själva har upplevt vad den 

kan tillföra dem i deras vardag. Detta kan liknas med Vargo & Lusch (2014) beskrivning av 

kundvärde. Om kunden inte förstår värdet en produkt kan ha för dem kvittar det hur bra den 

egentligen är, eftersom kunden inte ser den som värdefull. Detta skriver författarna kan åtgärdas 

med att man satsar på att kommunicera ett värdeförslag till kunden för att de ska förstå varför 

en sådan produkt skulle kunna vara värdefull för dem.  

 

För att lösa detta menar Andre Skogberg (Telefonintervju, 2018-05-09) att mjukvara för 

mobiltelefoner bör satsas på så att folk får uppleva den begränsade AR som mobilen kan 

leverera innan AR glasögon helt är färdiga för marknaden. Dessutom måste man se till att några 

early adopters får tillgång till hårdvara i form av AR glasögon så de kan börja sprida kunskapen 

om det och få fler intresserade av det. Denna marknadsföringsmetod som bygger på att man får 

delar av en målgrupp att testa teknologin för att skapa spridning från dem är ett exempel på vad 

Grönroos (2015) beskriver om Customer-to- customer marknadsföring. Om detta skulle funka 

skulle det även kunna vara en lyckad strategi för att kommunicera ett värdeförslag enligt Vargo 

& Lusch (2014) beskrivning.  

 

Tobias Bard (Skypeintervju, 2018-05-11) säger att han inte riktigt tror att AR kommer vara 

nästa stora grej. Om det ska bli det krävs ett teknikskifte. Han gör en liknelse med smartklockor 

som introducerades för ett antal år sedan och säger att de sålde ju stort men har inte skapat en 

stor förändring av hur man använder mobiltelefoner. Även om det är fullt möjligt att prata med 

folk med hjälp av smartklockan istället för telefonen så har det inte revolutionerat användandet 

och de som äger en smart klocka använder den inte fullt ut. Men om det ska kunna slå igen tror 

även Bard (Skypeintervju, 2018-05-11) att man måste hitta dessa early tech adopters. Fokus 

behöver ligga på att hitta de människor som är nyfikna på detta ämne och vill testa på det och 

hitta nyttoområden med AR utrustning som ex. glasögon i sin vardag. Han förutspår att med 
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den teknologin som håller på att lanseras finns det en chans att början på denna vändpunkt 

kommer redan nästa år.  

 

När denna nya teknologi släpps kanske den är tillräckligt bra och lockande för att några early 

adopters ska börja få upp ögonen för teknologin och på så sätt få bollen i rullning.  Samuel Horn 

af Rantzien (Telefonintervju, 2018-05-11) menar dock att allmänheten ser AR mer som en 

plojgrej än något som kommer slå igenom stort. De flesta tror han inte inser vad det kommer 

kunna användas till och detta kommer vara en utmaning. För att man ska få bollen i rullning 

tror han att allmänheten måste bildas mer om området så de inser hur AR kan utnyttjas. Detta 

tror han skulle leda till att fler skulle bli intresserade av det och att det ökade intresset skulle 

skynda på tillväxten inom industrin. Det som Horn af Rantzien (Telefonintervju, 2018-05-11) 

tror om att kunder inte förstår vad AR kan användas till är även ett exempel på vad Vargo & 

Lusch (2014) säger om bristande kommunikation av ett värdeförslag.  

 

4.2.1 Ersätta smartphonen 

Khuterskaja (Skypeintervju, 2018-04-09) talar om att den stora smällen inte har inträffat än. 

Khuterskaja (Skypeintervju, 2018-04-09) tror att när den gör det kommer AR utrustning som 

glasögon och linser snabbt bli vanligt i vår vardag. Hon är övertygad om att om möjligtvis så 

snart som 10 år framåt i tiden så kommer AR teknologin vara så bra att vi inte ens kommer ha 

användning av mobiltelefoner längre. Glasögon eller linser kommer då helt att ha ersatt 

telefonen och du använder dem för att interagera med bl.a. internet eller för att ringa vänner.  

 

Samuel Horn af Rantzien (Telefonintervju, 2018-05-11) är dock väldigt tveksam till denna 

utveckling. Han tror inte att AR utrustning som glasögon eller linser kommer bli något som 

människor går runt med i sin vardag. Han tror definitivt inte att det kommer kunna ersätta 

mobiltelefonen och om det skulle kunna göras är det betydligt längre fram än om 10 år. 

Anledningen till detta menar han på är att allmännyttan med att använda glasögon istället för 

mobilen inte är tillräckligt stor.  

 

4.2.2 För att få genomslagskraft som marknadsföringsverktyg 

Daniela Khutoretskaja (Skypeintervju, 2018-04-09) är övertygad om att man i en framtid där 

alla har tillgång till Augmented Reality produkter som glasögon eller linser kommer uppleva 

marknadsföring på ett helt annat sätt. Bland annat så kommer butiker kunna utnyttja det som en 



 

 
34 

extra reklamfunktion när man är ute och shoppar menar hon. Men vad krävs för att detta ska 

vara möjligt? Andre Skogberg (Telefonintervju, 2018-05-09) tror att för att detta ska kunna ske 

måste småföretagen se en nytta med det och kunna implementera det billigare än idag. I dagens 

läge så måste man för att kunna skapa AR som är användbart för marknadsföring till 

konsumenter utveckla appar som är gjorda med det syftet. Därför måste man för att nå en 

bredare målgrupp hyra in någon som programmerar appar både till Android och Ios. Detta är 

enligt Skogberg (Telefonintervju, 2018-05-09) för dyrt och en av de stora utmaningarna blir att 

göra det enklare att utveckla AR teknologi på ett billigt sätt för företag som inte kan 

programmera. Ett exempel på ett företag som jobbar med just det är Nagoon. Morgan 

Fredriksson (Telefonintervju, 2018-05-09) som är VD för Nagoon, beskriver den app de har 

utvecklat som “vad vi egentligen utvecklar är ju en form av konceptuell motor för platser. Som 

en spelmotor för riktiga världen. Den kopplar ihop platser och information om platser och vad 

som finns där, personer, hus, prylar med appar osv.” Vad Nagoon vill uppnå med detta enligt 

Fredriksson (Telefonintervju, 2018-05-09) är just att göra det mer lättillgängligt att utveckla 

AR för de som inte kan något om programmering. Samuel Horn af Rantzien (Telefonintervju, 

2018-05-11) tror dock inte på denna typ av utveckling. Enligt Horn af Rantzien 

(Telefonintervju, 2018-05-11) så är ofta såna här enkla lösningar där programmering inte krävs 

för simpla och har inte möjlighet att kunna mäta sig med specialiserade appar där någon har 

programmerat för det syftet appen skall ha.  

 

Wilson et al. (2016) diskuterar denna fråga om pris kontra kvalitet. Enligt dem så finns det inget 

rakt svar på vad som bör föredras utan det beror på vad kunden värdesätter. För vissa så är det 

lägre priset att föredra och för dem skulle lösningar som ex. Nagoon vara fördelaktigt. Andra 

kunder menar de prioriterar vad de får i slutändan och då är priset inte viktigt så länge de får 

den bästa kvalitén, för sådana kunder kan verktyg skapade med just den kundgruppen i omtanke 

vara mer värdefullt. Dessutom så finns det enligt Wilson et al. (2014) som väger priset mot 

kvaliteten, och då är frågan hur hög kvalitélösningar likt Nagoon kan leverera och till vilket 

pris det görs.   

 

Andreas Fyrlund (Skypeintervju, 2018-04-27) tror att vi snart genom utveckling inom andra 

fält kommer få stora möjligheter för Augmented Reality att slå igenom. Han berättar att när vi 

gick ifrån det gamla 3G mobilnätet till det nuvarande 4G nätet så fick man en enorm skillnad 

på vad som gick att göra med mobiltelefonen. Han menar på att populära tjänster som Uber, 

Spotify och Youtube inte skulle gå att använda som vi gör idag med 3G nätet. Enligt honom 
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blir trendspaning nästan lite fåfängt just för att ingen kunde förvänta sig vad som skulle komma 

med introduceringen av 4G nätet och han tror att förändringen som 5G genomför kommer vara 

minst lika stor, om inte större. 5G nätets introducering skulle enligt Fyrlund (Skypeintervju 

2018-04-27) innebära att man inte kommer behöva kompromissa med komplexiteten i det 

visuella. Dessutom skulle lagg och liknande problem bli icke frågor med introduceringen av 

5G. Därför känner han sig säker på att det kommer skapa stora förändringar för både 

mobilanvändning och Augmented Reality. Han tror att man efter 5G nätets introducering 

kommer lägga väldigt mycket fokus på Augmented Reality, men han säger att det är väldigt 

svårt att avgöra vart utvecklingen tar vägen sen.  

 

4.3 Augmented Reality som upplevelser 

4.3.1 Konsumentens nya butiksupplevelse 

Samuel Horn af Rantzien (Telefonintervju, 2018-05-11) förklarar är att internet kommer att bli 

en större del av butiken och vara mer sammanflytande genom att man integrerar AR med det 

traditionella servicelandskapet. Detta kan kopplas till vad Billinghurst (2017) framhåller att en 

sammanfogning av det digitala och verkligheten är möjligt med AR men att betydligt mer 

forskning på området behövs innan en perfekt sammanfogning kommer ske.   

 

Daniela Khutoretskaja (Skypeintervju 2018-04-09) att berättar det idag är en utmaning för 

fysiska butiker efter att E-handeln exploderade och tvingade större företag som inte kunde 

hantera övergången att gå i konkurs. Hon förklarar att AR kan fungera som ett bra komplement 

för de fysiska butikerna då man kommer att kunna använda teknologin för att förstärka 

upplevelser i butiken. Detta berättar Khutoretskaja (Skypeintervju 2018-04-09) kan vara allt 

ifrån att prova kläder i AR speglar som ex inte butiken har inne, till att med hjälp av teknologin 

läsa av information via telefonen om storlekar som butiken har inne. Hon berättar även att 

teknologin kan göra att butikens varulager även positivt påverkas då man ex kan ha ett bredare 

sortiment i butiken samtidigt som inte ens fysiska yta påverkas. I linje med detta förklarar 

Andreas Fyrlund (Skypeintervju, 2018-04-27) att man med teknologin kan anpassa klädbutikers 

skyltfönster utefter individen som tittar på det.  

 

Samuel Horn af Rantzien (Telefonintervju, 2018-05-11) berättar att han kommer att kunna 

applicera teknologin på skyltfönster så att man kan se vad butiken har att erbjuda längre ifrån 

butiken. Daniela Khutoretskaja (Skypeintervju 2018-04-09) förklarar att man kan applicera 
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markörer till produkter och sedan med hjälp av AR i telefonen få upp informationen om den 

produkten riktar telefonens kamera mot. Andre Skogberg (Telefonintervju, 2018-05-09) tycker 

inte att det är så jättespännande när det kommer till att använda AR för att ta reda vad butiken 

innehåller eller för att hitta vad man behöver i butiken eftersom att teknologi för detta redan 

finns. Han menar också på att den användningen av teknologin ligger nära vår tid och redan har 

studerats och gjorts tester på. Han anser att man längre fram kommer upptäcka många fler 

viktigare områden som AR kan användas till. 

 

Fenandes & Neves (2014) framhåller att ett väl fungerande servicelandskap är som viktigast 

där ingen interaktion med anställda sker och där kunden samtidigt spenderar mycket 

tid.  Författarna berättar att servicelandskapet också kan underhålla kunden vilket kan påverka 

att istället servicelandskapet fokus blir leveransen av kundnöjdheten och upplevelsen av 

kvaliteten på tjänsten. Ett bra exempel på vad som redan idag fungerar som ett bra komplement 

för den fysiska butiken är Ikeas home app berättar Daniela Khutoretskaja (Skypeintervju, 2018-

04-09). Hon fortsätter med att beskriva att Ikeas home app fungerar så att konsumenten kan 

placera ut digitala AR möbler i sitt egna hem för att sedan kunna beställa produkten till hemmet. 

Detta förklarar hon är en av användningarna som är så bra med Augmented Reality att man på 

ett helt nytt sätt kan visualisera produkter. Hon avslutar med att förklara att AR appar som Ikeas 

kan öka försäljningen eftersom att kunden på ett roligt sätt enklare kan se hur produkten 

kommer se ut i sin egna privata miljö och därför lättare leder till köp. Detta kan kopplas till vad 

Fill (2011) framhåller att på en marknad där lite separerar konkurrenters produkter från 

varandra företag använda marknadskommunikation som differentiera dem från sina 

konkurrenter. Detta kan uppnås genom att marknadskommunikation används för att förstärka 

en upplevelse och företaget trovärdighet. Kommunikationsaktiviteter som går via 

smarttelefonen framhåller Grönroos (2015) kan ge ett positivare resultat på marknadsföringen 

än vad företaget kan få genom traditionell marknadsföring.  

 

Daniela Khutoretskaja (Skypeintervju, 2018-04-09) förklarar att teknologin redan idag gör det 

lättare för företag att visualisera sina produkter till sina kunder. Hon berättar att i där hon jobbar 

har man bland annat hjälpt företag att göra en AR version av en produkt som är alldeles för stor 

för att ta med till kunder. Detta gör att man kan få plats med produkten i en smarttelefon eller 

tablet vilket enligt Khutoretskaja (Skypeintervju, 2018-04-09) underlättar för organisationer 

med komplexa och otympliga maskiner. 
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4.3.2 Underhållningsindustrins förstärkta upplevelser 

Majoriteten av studiens respondenter har beskrivit upplevelse och nöjesindustrin som ett av de 

största områdena där AR används idag och kommer användas i framtiden. 

Andreas Fyrlund (Skypeintervju, 2018-04-27) förklarar bland annat att upplevelseindustrin är 

ett att de områden där det tillkommit flest konkurrenter inom AR. Han tror också att många 

företag satsar på detta området för att de heller inte vill hamna efter i den teknologiska 

utvecklingen av AR. Tobias Bard (Skypeintervju, 2018-05-11) säger i liknelse med Andreas 

Fyrlund (Skypeintervju, 2018-04-27) att underhållningsindustrin givetvis kommer att försöka 

sig på att integrera AR med sina upplevelser. Andre Skogberg (Telefonintervju, 2018-05-09) är 

också överensstämmande med de tidigare respondenterna och förklarar att upplevelseindustrin 

kommer bli enorm när det gäller Augmented Reality. Skogberg (Telefonintervju, 2018-05-09) 

berättar att AR kan användas till mer än bara en synintryckupplevelse utan även som ljud och 

musikupplevelse. 

 

Andreas Fyrlund (Skypeintervju, 2018-04-27) anser att organisationer som ordnar konserter bör 

ligga rätt så långt fram med sina funderingar på att använda AR till en liveföreställning. Han 

fortsätter förklara att möjligheterna för en konsertupplevelse med AR är väldigt höga eftersom 

att man kan befinna sig i slutna rum(inomhus) där tekniken stabilt kan fungera på grund av den 

förbättrade uppkopplingen. Hulten (2014) har framhållit att företag i framtiden kommer 

använda upplevelser som de främsta värdeskapande faktorer för konsumenten. Daniela 

Khutoretskaja (Skypeintervju, 2018-04-09) tror också att man kan ge konsumenten en ny form 

av upplevelse av bland annat specialeffekter med hjälp av AR på konserter. Enligt Hulten 

(2014) Söker konsumenter idag konstant efter nya aspekter att uppleva livet på. Schmitt (1999) 

skriver att den konstant pågående digitala innovationen bidragit till att konsumenter idag hellre 

vill ha en upplevelse än faktorer som produktfördelar. Vad Andreas Fyrlund (Skypeintervju, 

2018-04-27) också förklarar är att man dessutom har en publik som är motiverade och 

mottagliga till att testa på AR ifall det kan förbättra upplevelsen. Grönroos (2015) framhåller 

att värde för kunden skapas när kunden får eller upplever att den får det bättre. Samuel Horn 

Af Rantzien (Telefonintervju, 2018-05-11) är inte i överensstämmande utan anser att AR inte 

kommer att användas till konserter utan istället till spel eller barnleksaker. 

 

Andreas Fyrlund (Skypeintervju, 2018-04-27) beskriver också spelbranschen som ett område 

där AR kan berika upplevelsen och konsumenter är mottagliga för teknologin. Fyrlund 
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(Skypeintervju, 2018-04-27) berättar att ett framgångsrikt exempel som på en stor skala gav 

konsumenterna en försmak på teknologins fulla potential var mobilspelet Pokemon GO. 

Överensstämmande med detta berättar Andre Skogberg (Telefonintervju, 2018-05-09) att trots 

flera tidigare försök har Pokemon Go varit det mest lyckade spelprojektet som använde AR 

teknologi. Han tror att det är här i detta området teknologin kommer att explodera.  

 

Daniela Khutoretskaja (Skypeintervju, 2018-04-09) förklarar att den stora succén med 

Pokemon GO spelet gjorde att även väldigt många i de äldre målgrupperna började använda 

tjänsten trots att huvudmålgruppen från början var barn. Khutoretskaja (Skypeintervju, 2018-

04-09) fortsätter med att förklara att hon märkt att den äldre målgruppen är visar intresse för 

AR men att möjligen mer utbildning för att förstå syftet med teknologin behövs. Interaction-

design (2018) menar att ett misslyckande av att få in en produkt eller tjänst på marknaden kan 

bero på bristande medvetenhet och kunskap hos konsumenter istället för en brist i själva 

produkten eller tjänsten i sig. Andreas Fyrlund (Skypeintervju, 2018-04-27) berättar att han 

personligen blev överraskad av hur många i det äldre målgrupperna det var som använde appen. 

Mycket av detta tror han kan bero på att äldre motiverades av nostalgin som spelet gav och att 

man med hjälp av appen kunde promenera och röra på sig utomhus.  

 

Andre Skogberg (Telefonintervju, 2018-05-09) berättar även att AR enkelt skulle kunna 

användas till diverse stadsvandringar som sker i ex Stockholm. Både Morgan Fredriksson 

(Telefonintervju, 2018-05-09) och Samuel Horn af Rantzien (Telefonintervju, 2018-05-11) är 

inne på samma spår då de anser att AR kan ge konsumenten starkare upplevelser i stadsmiljö 

och göra det lättare för en att ta del av städers historia. Andre Skogberg (Telefonintervju, 2018-

05-09) fortsätter förklara att man kan sätta ut ‘’historiska markörer’’ som man med hjälp av AR 

i ex mobilen får direkt information om vad som har hänt på den platsen man befinner sig.  

 

4.4 Konsumentens upplysnings förfogande 

Tobias Bard (Skypeintervju, 2018-05-11) anser att användning av AR teknologi för nytta och 

informationshämtning är jättekraftfullt. Han berättar att för honom handlar AR mer om nytta 

och information än om vad den kan göra med den rent spelmässigt.  

Andre Skogberg (Telefonintervju, 2018-05-09) förklarar i linje med detta att AR kommer bli 

stort för att kunna dela eller ta del av information som annars är svårt att få tag i. Skogberg 

berättar att hans företag använt AR främst för marknadsföring och att AR inom denna formen 
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av informationsdelning kommer att bli väldigt användbart. Rose, Hair & Clark (2011) förklarar 

att en av de största skillnaderna på hur konsumenter upplever nätet och den fysiska miljön är 

sättet man får information på och hur mycket information som man har tillgängligt. Fill (2011) 

skriver att en av de uppgifter som marknadskommunikation kan uppfylla för kunden är den kan 

informera och göra andra potentiella kunder medvetna av ett företags erbjudanden. För att göra 

detta skriver Grönroos (2015) att organisationer använder kommunikation ur ett 

helhetsperspektiv och integrerar sina budskap via olika kommunikationselement som ex 

smarttelefonen.  

 

Daniela Khutoretskaja (Skypeintervju, 2018-04-09) berättar att många idag blir skrämda när 

man pratar om AR och framtiden. Hon berättar att ett hinder är att överkomma konsumenters 

rädsla av att bli pumpade med för mycket information eftersom att detta idag redan sker. Rowles 

(2014) som framhåller att något konsumenter varit oroade är att många av AR:s funktioner 

baseras på att man får och delar mycket av sin information med andra. Kopplat till Claessens 

(2017) är den grupp som är mest motvillig till nya produkter och tvivelaktig till nya idéer till 

majoritet bestående av en äldre målgrupp. 

 

Daniela Khutoretskaja (Skypeintervju, 2018-04-09) berättar att man med hjälp av AR teknik 

som tidigare nämnts såsom linser och glasögon kan användas för att få reklaminformation och 

erbjudanden via. Men Khutoretskaja (Skypeintervju, 2018-04-09) anser också att någon 

massmarknadsföring där kunden blir bombarderad med annonser och erbjudanden inte skulle 

vara något konsumenten skulle uppskatta. Andre Skogberg (Telefonintervju, 2018-05-09) 

stämmer även in på detta då han tror att AR reklam likt denna skulle vara ett stort misslyckande 

och en dödsdom för bärbar AR. 

 

Daniela Khutoretskaja (Skypeintervju, 2018-04-09) berättar även att man inte får glömma att 

man med hjälp av denna teknologin även kan filtrera bort information som för konsumenten 

anses som störande. Detta berättar skulle även kunna göra från organisationers håll där de kan 

rikta sina kampanjer mot önskade målgrupper. I linje med detta förklarar Skogberg 

(Telefonintervju, 2018-05-09) att han tror att vi med hjälp av teknologin kommer att kunna 

filtrera bort marknadsföring som vi inte vill se. Han berättar att detta kommer ställa mer krav 

på de som marknadsför och att istället den information som konsumenten tar del av kommer att 

vara så pass skräddarsydd att onödig reklam och annonsering kommer att undvikas. Han 

fortsätter förklara att man som organisation istället kommer försöka påverka sina konsumenter 
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personligen med reklam för att få dem att antingen öka konsumtionen, fortsätta vara lojala eller 

tala om ens erbjudandet till andra. Word of mouth är har enligt Grönroos (2015) oftast större 

marknadsförings effekt än traditionell kommunikation. Detta har Kotler & Armstrong (2016) 

skrivit som att ge inverkan på köpbeteendet hos kunden. Vidare kan detta kopplas till vad 

Businessdictionary (2018) framhåller om att de bland de viktigaste grupperna att marknadsföra 

sina produkter eller tjänster till är early adopters eftersom att den innehar mest inflytande 

medlemmar som sprider information om produkter till andra grupper. 

 

4.5 Kundens sätt att hitta rätt med teknologin 

Flera av studiens respondenter har nämnt olika funktioner som AR teknologi kan ha som kan 

ge nytta för konsumentens orientering på. Ifall man som organisation kan ge stöd åt 

konsumentens dagliga aktiviteter tyder Grönroos (2015) att sannolikheten för en ömsesidigt 

och stark relationen som ger långvarigt värde mellan parterna skapas. Cindy Krum (2010) 

förutspår att framtiden ger mer mobilitet åt konsumenten och att tillgången till kunskap och 

information kommer att öka tillsammans med teknologins utveckling.  

 

Tobias Bard (Skypeintervju, 2018-05-11) tycker att använda teknologin för att kunna göra 

prisjämförelser direkt i butikens skyltfönster är ett av de mer användbara områdena och 

samtidigt ett av retail handelns värsta mardröm. Andre Skogberg (Telefonintervju, 2018-05-09) 

berättar att man kan bli guidad direkt till specialerbjudanden som butiken har med hjälp av AR 

teknologi. Detta kan kopplas till Fernandes & Neves (2014) förklaring att servicelandskapet 

kan påverka kundens uppfattning av pris och kvalitet på produkter eller tjänster. 

 

Andre Skogberg (Telefonintervju, 2018-05-09) berättar också att konsumenten kan använda 

AR teknologi i ex mobiltelefonen för att bli navigerad till de olika varor som finns i ens recept 

som man söker efter i mataffären eller att man blir guidad genom butiken till de varor som man 

själv är som mest intresserad av. I linje med detta förklarar Khutoretskaja (Skypeintervju, 2018-

04-09) att teknologin kan hjälpa konsumenten att bli lättare navigerad genom större varuhus till 

produkter man själv gillar. Samuel Horn af Rantzien (Telefonintervju, 2018-05-11) har också 

diskuterat navigering och förklarar att användningen av AR för att markera ut och se vart 

exempelvis toaletter som vanligtvis kan vara svårt att hitta finns. Vargo & Lusch (2014) 

framhåller att en organisation kan ge värde till sina konsumenters ett alternativt sätt att ta del 

av sina tjänster. Eftersom att marknaden så snabbt förändras behöver organisationer skapa 
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någon ny form av tillfredsställelse som kan tillgodose kundens behov eller kan differentiera sig 

från sina konkurrenter.  Detta kan kopplas till Rowles (2014) förklaring att företag som kan 

anpassa sig till framtidens snabba förändringar har störst förutsättningar att överleva. 
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5. Slutsatser 

5.1 Svar på studiens forskningsfrågor 

Även om studien är av kvalitativ karaktär och inte kvantitativ finner vi att det fortfarande är av 

relevans att peka på några återkommande mönster som vi blivit bekanta med under studien. 

Dessa återkommande tendenser har uppkommit i studiens intervjuer och kommer nedan att 

presenteras under varje forskningsfråga. 

Syftet att undersöka den potentiella rollteknologin Augmented Reality kan ha som 

upplevelsebaserat kommunikationsverktyg från företag till kund har varit vår utgångspunkt i 

studien. Syftet har sedan bidragit till att följande fyra forskningsfrågor. Nedan besvaras studiens 

forskningsfrågor i sin helhet. 

 

1. På vilka sätt kan Augmented Reality användas i marknadsföring eller serviceleveranser? 

Det noterades att en återkommande tendens var att AR teknik som i framtiden kommer att 

användas av konsumenter kommer att vara mottaglig för organisationers produkt och 

tjänsteerbjudanden. Men motsvarande med detta har vi samtidigt noterat intressanta inslag och 

unika aspekter från våra respondenter över hur denna formen av marknadsföring kan se ut. 

Intressant för oss har varit att ett par av våra respondenter har ansett att någon 

massmarknadsföring inte kommer att vara möjlig då detta hade haft alldeles för stark negativ 

inverkan på konsumenten. Parallellt med detta har ett intressant inslag som vi funnit varit hur 

konsumenten inte endast är mottaglig för marknadsföring när man använder teknologin utan 

även också kunna filtrera eller ta bort marknadsföring som man inte gillar. Detta har våra 

respondenter berättat som att potentiellt sätta mer press på att företag i framtiden kan leverera 

marknadsföring som är skräddarsydd och anpassad efter individen.  

 

2. Vilken betydelse kommer Augmented Reality ha för det traditionella och virtuella 

servicelandskapet? 

Även här har återkommande tendenser inom området framkommit. Detta har varit hur AR 

fungerar eller kommer att fungera som ett bra komplement för den fysiska butiken, navigering 

och för konsertupplevelsen. Vad vi även noterat är hur AR allt mer kan användas som ett 

verktyg för att sprida information på ett nytt sätt till sina konsumenter. 

 



 

 
43 

Genom undersökning av det insamlade materialet och ‘’ahaupplevelser’’ i våra intervjuer har 

det noterats tänkvärda och intresse rika inslag av större variation. Ett utmärkande sådant och 

som noterades tidigt under studien var AR:s möjlighet att knyta samman det virtuella och 

traditionella servicelandskapet. Detta är något som ett par av våra respondenter betonade. 

Augmented Realities applicering i det fysiska servicelandskapet i kombination med att 

konsumenten använder AR:s teknik som exempelvis AR glasögon eller sin smarttelefon tycks 

dra det virtuella servicelandskapet allt närmre den fysiska miljön. Detta gör att man som 

konsument kan leva i en värld som Rowles (2014) beskriver som att vara ‘’konstant 

uppkopplad’’. Nu har dessa exakta ord inte använts under våra intervjuer men det har 

framkommit att med hjälp av teknologin kommer internet att bli en större och mer 

sammanflytande del av den fysiska butiken. Uppmärksammande har också varit hur man redan 

idag kan använda AR för att få information om produkter som man vanligtvis som konsument 

hade behövt befinna sig fysiskt butiken för. IKEA är ett av de företag som framkommit 

använder och har denna teknologin tillgänglig för konsumenter idag. Att möjliggöra för 

konsumenten att få fysiska servicelandskapet levererat till sig istället för att behöva ta sig till 

den butiken är något som enligt oss kan ge en unik fördel till organisationer i vår samtid.  

 

Annat tänkvärt har även varit de unika användningssätt som AR i framtiden kan användas till i 

servicelandskapet för att ge kunden information om olika produkter. Vi har noterat inslag i vårt 

material om hur Augmented Reality kan användas i framtiden för att prova kläder med hjälp av 

teknik som exempelvis ‘’AR speglar’’ trots att butiken inte har kläderna i butiken, För att pris 

jämföra produkter direkt i butikens skyltfönster eller för att kunna se alla butikers erbjudande 

längs en gata genom att endast hålla mobilkameran mot butikerna eller ha på sig ett par AR 

glasögon.  

 

Som vi kan se kommer denna teknologin att möjliggöra en stor förändring för 

servicelandskapet. Just det som vi noterat är de unika sätt som Augmented Reality kan fungera 

som en ‘’brygga’’ mellan det virtuella och traditionella servicelandskapet. Vi har sett att både 

helt nya sätt för konsumenter att interagera med servicelandskapet framkommer samtidigt som 

redan brukade aspekter kommer att förstärkas med hjälp av teknologin.  

 

3 Vilka möjligheter och hinder kan få betydelse för tillämpning av Augmented Reality? 
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För oss föll det sig naturligt genom arbetets gång att se värdefulla användningsområden för 

Augmented Reality och därför blev man frågande till varför konsumenter inte kunde se hur 

nyttigt det kunde vara eller varför det skulle vara så svårt för företag att presentera för 

konsumenter varför AR utrustning är användbart.  Skogberg (Telefonintervju, 2018-05-09) gav 

där några tänkvärda poänger om ämnet när han jämförde det med Ipaden. Det var också en 

produkt som kritiserades av många när den kom ut, eftersom de, likt Skogberg, enbart såg 

produkten som en stor Iphone. Att lyckas få konsumenter att se ett värde i att ta del av 

Augmented Reality blir nog därför en stor utmaning för framtiden. Både värdet i att skaffa de 

fysiska produkterna som AR glasögon. Men även att se ett värde i att använda dem på ett sätt 

som möjliggör en öppen kommunikationskanal med de företag som vill ge dig marknadsföring 

genom dessa produkter.  

 

Vad som framgår genom intervjuerna är att med största sannolikhet så kommer AR utrustning 

att bli tillgängligare för konsumenter allteftersom tekniken förbättras och produktionen blir 

billigare. Frågan är om det kommer finnas mjukvara som är användbar för konsumenter? Därför 

är Skogsbergs åsikt om att fokus borde läggas på mjukvara istället för hårdvara vilket är en 

viktig poäng som vi inte alls förväntade oss, då vi från början främst såg problem i dess hårdvara 

och hur det satta begränsningar utan att tänka på vikten av att faktiskt skapa någon användbar 

mjukvara för att hårdvaran skall fylla en värdefull funktion.  

 

En av de möjligheter som ser mest lovande ut för oss är introduktionen av 5G nätet. Som 

Fyrlund (Skypeintervju, 2018-04-27)  tidigare sagt så skapade det förra generationsskiftet stora 

möjligheter för trådlösa appar att utvecklas och många affärsidéer som existerar idag hade inte 

fungerat utan detta generationsskifte. Därför är det spännande att se vad nästa generationsskifte 

kommer kunna innebära, inte bara för Augmented Reality utan för all form av trådlös 

verksamhet.  

 

4 Vilket inflytande kan Augmented Reality få för kundens upplevelse och värdeskapande? 

Eftersom att kundens egna uppfattning är det viktiga i värdeskapandet är det inte helt självklart 

just nu att se vilket inflytande Augmented Reality kan få för kundens upplevelse och 

värdeskapande. Som tidigare diskuterats så är det svårt just nu att få kunderna att inse vilket 

värde som Augmented Reality kan ge dem och därför är kunder ointresserade av AR.  Skogberg 

gav även här tänkvärda synpunkter genom hans ideer om att en satsning på appar till 
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mobiltelefoner. På detta sätt kan man börja visa potentiella kunder varför Augmented Reality 

är användbart och hur det kan brukas i deras vardag. Dessutom så kan det bidra till att 

marknaden “mognar” eftersom att AR inte längre kommer kännas som lika främmande när man 

lättare kan testa på det själv.  

 

5.2 Svar på studiens syfte 

För att lyfta fram det återigen är vårt syfte med studien att undersöka den potentiella roll 

Augmented Reality kan ha som upplevelsebaserat kommunikationsverktyg från företag till 

kund. 

 

Resultatet har visat att Augmented Reality kan användas som ett starkt verktyg för att påverka 

hur kunden upplever den offentliga miljön. Dock så har vi genom det material som samlats in 

sett att teknologin kommer att behöva väsentligt mer arbete innan det blir ett pålitligt verktyg. 

Genom studien så har det framgått att ett av de största problemen med att implementera 

Augmented Reality till kunden är att kunderna i sig inte varit tillräckligt mogna för att ta emot 

teknologin. Detta tycks ha berott på att Augmented Reality är ett så främmande och annorlunda 

koncept för de flesta konsumenter att de själva inte inser fullt ut vad Augmented Reality är eller 

hur det kan användas.  

 

När människor inte förstår sig på en viss form av teknologi kan de inte heller se hur den skapar 

värde för dem. Vi tolkar detta som något som inte endast skulle vara individuellt för Augmented 

Reality utan även all form av ny teknologi som är så pass annorlunda eller nyskapande att 

potentiella kunder inte förstår sig på den. Detta bidrar till att företag möter stora problem om 

man inte på ett effektivt sätt lyckas presentera varför sin teknologi skulle vara viktigt för kunden 

eller varför den skulle vara värdefull för dem. Problemet för just Augmented Reality med att 

kunna erbjuda ett värde är just att det är så svårt att beskriva för någon som aldrig själv har 

upplevt det exakt vad det är eller vad det skapar för värde för dig, just för att upplevelsen är så 

pass personlig. Helst av allt bör det upplevas för att gå att förstå men i detta ligger ju 

problematiken med att man måste få kunden att själv välja att testa denna form av teknologi.  

 

Vad också parallellt framkommit genom studien är att marknadsföringen rent generellt behöver 

bli mer värdefull för kunden. Detta genom att marknadsföringen blir mer personlig och mer 
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inriktad på varje individ för sig. AR teknologin har den intressanta möjligheten att iallafall 

kunna förändra aspekter på hur företag kan kommunicera till potentiella och trogna kunder.  

 

Något annat intressant som studiens resultat ger tecken på är att dagens informationssamhälle 

kommer växa. Detta gäller inte endast att teknologi som Augmented Reality kommer att bli allt 

vanligare, utan studiens material tyder också på att dagens tillgång till internetuppkoppling och 

möjligheten till att få tag på information kommer att öka. Detta gör det möjligt för nya sätt över 

hur vi upplever information och hur denna information kan användas skapas. Vi tror att 

Augmented Reality kommer att fungera som ett bra supplement för att kommunicera denna 

informationen. Detta öppnar nya dörrar för hur organisationer kan ge service och marknadsföra 

sin reklam som kan anses som mer värdefull för kunden. 

 

5.3 Praktiska implikationer och förslag för vidare forskning  

Vi tycker att det är relevant att nu i slutfasen av arbetet reflektera över studiens överförbarhet 

till andra områden. Den potentiella roll Augmented Reality kan ha som upplevelsebaserat 

kommunikationsverktyg från företag till kund är ett relativt outforskat område. Detta gör att 

studien ger ett begränsat kunskapsbidrag till forskningsområdet.  

 

Studien har gett utfall till ett antal konsekvenser som vi finner intressanta och som 

förhoppningsvis kan vara användbart att reflektera över för företag i framtiden. Eftersom att 

stora satsningar på teknologi som AR redan idag görs bör företag fundera över ifall detta kan 

vara applicerbart och användbart för kommunikationen till sina konsumenter. Företag måste 

presentera ett tydligt värdeförslag hos en produkt, framförallt för produkter som använder 

teknologi som är så pass ny att konsumenten inte förstår vilket värde produkten ger. Teknologi 

som Augmented Reality kräver lång inarbetning innan konsumenter har tillräckligt mycket 

kunskap och förståelse till att göra något större köp av. Det är därför möjligen mer vinstgivande 

att tillverka enklare och mer lättförstådda produkter som konsumenter kan inskaffa för ett lägre 

pris.  

 

Vi vill också uppmana till att vidare forskning görs då det fortfarande finns flera områden som 

det fortfarande inte finns så mycket skrivet om. Eftersom att tidigare studier på området varit 

begränsat och mycket på fronten av Augmented Reality fortfarande är outvecklat, har många 

spekulationer om teknologins framtid varit återkommande genom arbetet. Vill vill därför nedan 
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tydliggöra med några punkter att det fortfarande finns stora möjligheter till att banbrytande 

forskning kan göras. 

 

Eftersom att Augmented Reality inte ännu nått konsumenter och blivit en vanligt använd 

teknologi tycker vi det kan vara intressant med fortsatta studier som följer utvecklingen av 

teknologin och hur den kommer att användas. Då det inte heller finns mycket tidigare forskning 

över vilken roll Augmented Reality kan spela för kommunikationen mellan företag och kunder, 

anser vi med säkerhet att djupare studier inom detta ämnet kan göras. Vi har bland annat sett 

att det finns utrymme för forskning över de etiska hinder som teknologin kan eller kommer att 

stöta på och studier om hur AR kommer att kunna användas för att påverka konsumentens 

sinnen.  

 

Eftersom att majoriteten av denna studie har handlat mycket med spekulation över Augmented 

Realities framtid kan det också vara intressant att framtida forskning görs över vilka 

konsekvenser som AR teknologin faktiskt fick. Vi vill samtidigt också tillägga att någon rik 

forskning inte har gjorts kring hur Augmented Reality kan vara ett potentiellt 

kommunikationsverktyg för företag i framtiden.  Så vidare och utökade studier i detta området 

är möjligt. 
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Bilagor 

 

Bilaga A Intervjuguide 

Vi kommer att diskutera följande områden. 

Betydelsen av Augmented Reality  

 - Hur mycket tillväxtpotential finns det?  

 - hur mycket används det idag?  

 

Vilka användningsmöjligheter finns det  

- Utanför den egna datorn (så som smarttelefonen som är personlig)? 

- Vilka medier/platformer finns det? 

 

Förändring av servicelandskapet?   

-Förändrar Augmented Reality det traditionella och virtuella servicelandskapet?  

 

Målgrupper    

-Vilka kan påverkas mest av denna teknologin?  

 

Upplevelsen för kunden? kundvärde?  

-Kan Augmented Reality användas för att förstärka sinnen?  

 

Framtida utveckling  

-Kommer Augmented Reality bli allt vanligare?  

 

 


