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Sammanfattning 

Titel: Showrooming - En studie om vad som får konsumenter att engagera sig i detta 

shoppingbeteende. 

Författare: Elin Kelldén och Sophie Sandberg 

Handledare: Hans Andersson 

Nyckelord: Köpbeslutsprocessen, multichannel, konsumentbeteende, cross-channel 

freeriding, showrooming, loyalty, channel characteristics, product types. 

Problemställning: Konsumentbeteendet showrooming är ett hot mot den fysiska butikens 

kundlojalitet. För att företag med fysiska butiker ska kunna bemöta detta beteende i deras 

lojalitetsarbete behöver de veta vad som får konsumenter att engagera sig i detta beteende och 

varför. 

Syfte: Syftet med studien är att bidra till förståelsen för showrooming genom att undersöka 

hur olika kanalattribut och produkttyper driver ett urval svenska konsumenter till att engagera 

sig i showrooming.  

Forskningsfråga: 

• Vilka olika kanalattribut och produkttyper leder till att urvalet av konsumenter 

engagerar sig i showrooming? 

• Vilka kanalattribut respektive produkttyper har störst påverkan på deras engagemang i 

showrooming? 

Resultat: Urvalet engagerade sig i showrooming och deras beteende påverkades av 

kanalattribut och produktkategorier men på olika sätt. Vidare visade det sig att vissa av 

attributen och produktkategorierna inte alls ledde till att urvalet engagerade sig i 

showrooming. 

Kunskapsbidrag: Denna studie har bidragit med kunskap om friåkningsbeteendet 

showrooming genom att bidra med kunskap om vilka kanalattribut och produktkategorier 

som får konsumenter att engagera sig i detta shoppingbeteende och varför  
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Abstract 

Title: Showrooming - A study in what engages consumers in this shopping behaviour 

Authors: Elin Kelldén och Sophie Sandberg 

Advisor: Hans Andersson 

Keywords: Consumer decision making, multichannel, consumer behaviour, cross-channel 

freeriding, showrooming, loyalty, channel characteristics, product types. 

Problems: The consumer behaviour called showrooming is a threat towards the customer 

loyalty of the physical store. In order for these companies to great this behaviour in their 

loyalty work they need to know what leads to consumers engaging in this behaviour and why 

Purpose: The purpose of this study is to contribute to the understanding of showrooming 

through an investigation about how different channel attributes and product types leads a 

selection of Swedish consumers to engage in showrooming. 

Research question: 

• Which different channel attributes and product types leads to the selection of Swedish 

consumers engaging in showrooming? 

• Which channel attributes and product types have the biggest impact on the consumers 

engagement in showrooming? 

Result: The selection engaged in showrooming and their behaviour was affected by channel 

attributes and product categories, however, differently. Furthermore, it became visible that 

some channel attributes and product categories did not lead towards consumers engaging in 

showrooming. 

Knowledge contribution: This study has contributed with knowledge about the phenomena 

showrooming through contribution of what channel attributes and product categories leads 

towards consumers engaging in this consumer behaviour. 
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Inledning 

__________________________________________________________________________________ 

Inledningskapitlet börjar med en bakgrund till det beteende som den här uppsatsen studerar, 

nämligen showrooming. Detta för att förstå vad det innebär men också dess härkomst och 

utveckling. I problemdiskussionen som följer beskrivs varför showrooming är ett problem, 

anledningen till varför det är ett problem och för vem det är ett problem. Dessa två avsnitt 

mynnar sedan ut i ett syfte samt ett antal forskningsfrågor. 

__________________________________________________________________________________ 

Bakgrund: friåkning 

Konceptet friåkning är inte nytt, utan kommer från nationalekonomin och mer specifikt 

mikroekonomin (Van Baal & Dach, 2005; Berg, 2012). När en individ kan utnyttja en resurs 

men låta andra betala för utnyttjandet betyder det att personen friåker på andras 

betalningsvilja. Med andra ord kan personen utnyttja en resurs utan att betala för den. 

Personen blir därmed en så kallad friåkare eller fripassagerare (Berg, 2012). Friåkning kan 

enligt Berg (2012) uppstå för att det av olika skäl inte går att exkludera en person från att 

utnyttja vissa typer av resurser, exempelvis för att det skulle bli för dyrt. Dessa resurser kallas 

för kollektiva nyttigheter och är till exempel landets försvar, polis eller gatlyktor (Berg, 

2012). 

I detaljhandeln kan friåkning uppstå då företag med fysiska butiker inte kan ta betalt för 

enbart förköpsservicen (Van Baal & Dach, 2005), vilken inkluderar att se, röra och prova 

varor men också att jämföra priser och att rådfråga butikspersonal (Carlton & Chevalier, 

2001). Med andra ord är det inte säkert att de konsumenter som utnyttjar den fysiska butikens 

förköpsservice också väljer att köpa varan där. Köpet kan lika gärna utföras hos en 

konkurrent (Van Baal & Dach, 2005). Därmed kan de fysiska butikernas förköpsservice, 

enligt Van Baal och Dach (2005), ses som en kollektiv nyttighet. 

Inom detaljhandeln är friåkning ett shoppingbeteende (Heitz-Spahn, 2013), och med 

detaljhandel menas handel av varor från företag till konsument för personligt bruk (Coughlan 
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m.fl., 2006). Detaljhandeln kan vidare delas in i dagligvaru- och sällanköpsvaruhandel. Enligt 

Holmberg (2004) utgörs dagligvaruhandel av dagligvaror, exempelvis livsmedel, parfym, 

tobak, tidningar och blommor. Sällanköpsvaruhandeln å andra sidan är handel av allt utöver 

dagligvaror, vilket bland annat är kläder och skor, möbler och elektronik (Eskilsson & 

Fredriksson, 2010). Detaljhandel, oavsett om det rör sig om daglig- eller 

sällanköpsvaruhandel, kan äga rum på olika platser. Exempel på dessa platser är i fysisk 

butik, via torgstånd, postorder och i internetbutik (Neslin m.fl., 2006; Jonsson m.fl., 2015; 

Hagberg & Jonsson, 2016). Dessa kallas även för handelskanaler (Neslin m.fl., 2006; Jonsson 

m.fl., 2015; Hagberg & Jonsson, 2016). 

Det finns däremot olika varianter av friåkning inom detaljhandel. Den ena går ut på att 

konsumenten, efter att ha utnyttjat förköpsservicen hos ett företag, väljer att köpa varan hos 

ett annat företag. Det här friåkningsbeteendet tar inte hänsyn till antalet handelskanaler som 

används, det vill säga om konsumenten byter handelskanal eller inte när de uppvisar det här 

beteendet (Van Baal & Dach, 2005; Heitz- Spahn, 2013). När konsumenten väljer att både 

byta företag och handelskanal är det istället fråga om vad som kallas för cross-channel 

freeriding (Heitz-Spahn 2013; Chiu m.fl., 2011; Chou m.fl., 2016), vilket hädanefter kommer 

att kallas för korskanalsfriåkning 

Korskanalsfriåkning kan i sin tur delas in i två olika typer av beteenden; webrooming och 

showrooming (Chou m.fl., 2016; Rapp m.fl., 2015; Verhoef m.fl., 2015; Flavián m.fl., 2016). 

Då dessa begrepp används i svensk litteratur, samt att de saknar en svensk motsvarighet, 

kommer de engelska begreppen även fortsättningsvis att användas. Webrooming handlar om 

att en konsument utnyttjar förköpsservicen i handelskanalen internetbutik men köper varan 

hos en konkurrent och då i handelskanalen fysisk butik (Verhoef m.fl., 2015; Flavián m.fl., 

2016; Chou m.fl., 2016; Chiu m.fl., 2011; Blom, 2017). Showrooming innebär att 

konsumenten utnyttjar förköpsservicen i en fysisk butik men genomför köpet i en konkurrents 

internetbutik (Blom, 2016b; Verhoef m.fl., 2015; Rapp m.fl., 2015; Gensler m.fl., 2017; 

Jonsson m.fl., 2017).  
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Showrooming: hot mot kundlojaliteten 

Vid ett showroomingbeteende får fysiska butiker agera showrooms, utställningslokaler, åt 

internetbutiker (Gensler m.fl., 2017). Det innebär att konsumenten efter att ha provat, till 

exempel en tröja, i en fysisk butik, väljer att vända sig till en konkurrerande internetbutik för 

att genomföra sitt köp. En individ som över tid brukar handla i exempelvis en och samma 

fysiska butik definieras istället son en lojal kund (Söderlund, 2001; Holmberg, 2004; Ekström 

m.fl., 2017). Vi som författare drog därför slutsatsen att showrooming är ett hot mot de 

fysiska butikernas kundlojalitet. Showrooming förutsätter däremot att det finns minst en 

fysisk butik och internetbutik som erbjuder en likadan produkt (Van Baal & Dach, 2005). Av 

den anledningen drog vi även slutsatsen att exklusiva märkesvaror inte berörs av 

showrooming.  

Att en konsument väljer att shoppa på ett sådant sätt som kännetecknar showrooming betyder 

inte automatiskt att den kommer att göra det valet även i framtiden. Risken kan dock vara stor 

i och med den pågående digitala- och tekniska utvecklingen. Den digitala utvecklingen 

handlar, bland annat, om hur internet används vid handel mellan företag och konsument 

(Hagberg & Jonsson, 2016). Exempel på det är den trådlösa uppkopplingen och hur det gett 

konsumenter ständig åtkomst till internet och internetbutiker (Jonsson, 2015; Hagberg & 

Jonsson, 2016). Även tekniska verktyg så som datorer, surfplattor och mobiltelefoner har 

bidragit till detta (Jonsson m.fl., 2015; Hagberg & Jonsson, 2016; Blom, 2017). 

Produktinformation, priser samt möjligheten att genomföra köp är med andra ord inte längre 

bort än ett knapptryck (Jonsson m.fl., 2015).  

Utifrån ovan resonemang blir det tydligt att trådlös uppkoppling, internet och tekniska 

verktyg möjliggör för konsumenter att inte bara shoppa när som helst, utan även var som 

helst. Det gör det också lätt för konsumenter att engagera sig i showrooming och enligt Rapp 

m.fl. (2015) kommer showrooming att öka i utbredning. Ytterligare bevis på detta är att 

mobiltelefonen sägs komma att användas mer i samband med köp, även i de fysiska butikerna 

(Hagberg & Jonsson, 2016, Blom, 2017). Att slutföra ett köp hos en konkurrerande 

internetbutik efter att ha besökt en fysisk butik kommer därmed närmare, både i tid och rum 

(Van Baal & Dach, 2005; Jonsson m.fl., 2015; Hultman m.fl., 2017). Showrooming framstår 

därför som ett påtagligt hot mot fysiska butikers kundlojalitet. Vi som författare drog den 

sammantagna slutsatsen att det är viktigt att studera vad det är som får konsumenter att 
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shoppa på just detta sätt. Detta är dock inte outforskat. Det finns forskning om vad som driver 

konsumenter till friåkning men de fokuserar antingen på showrooming och webrooming 

(Heitz-Spahn, 2013; Chou m.fl., 2016) eller enbart webrooming (Chiu m.fl., 2011).  

Samtidigt påstås forskningen om showrooming inte vara färdig (Rapp m.fl., 2015; Chou 

m.fl., 2016). Verhoef m.fl., 2015 och Gensler m.fl., 2017 är mer konkreta då de hävdar att det 

behövs fler studier som frågar konsumenter om vad som driver dem till showrooming. Här 

saknas helt forskning från Sverige. Hur konsumenter uppfattar en handelskanal i förhållande 

till andra kanaler påstås avgöra om de engagerar sig i showrooming eller inte (Gensler m.fl., 

2017). Med kanaler menas här fysisk butik och internetbutik. Dessa kanaler har kanalattribut, 

vilket är deras respektive för- och nackdelar. Dessa attribut påstås påverka konsumenters val 

av handelskanal vid shopping (Gensler m.fl., 2012; Wang m.fl., 2016; Neslin m.fl., 2006).  

Därutöver hävdas att konsumentbeteenden skiljer sig åt beroende på produktkategori, vilka i 

sin tur utgörs av produkttyper, exempelvis kläder och skor, elektronik och mat (Blom, 2017). 

Flera forskare och författare hävdar att det även är viktigt att ta hänsyn till produkttyp när 

konsumenters showroomingbeteende studeras (Blom, 2017; Heitz-Spahn, 2013; Chiu m.fl., 

2011; Van Baal & Dach, 2005). En av motiveringarna är att konsumenters val av 

handelskanal skiljer sig åt beroende på vilken produkt köpet gäller (Heitz-Spahn, 2013; Van 

Baal and Dach, 2005). Utifrån det resonemang som förts blir det tydligt att forskningen inte 

är färdig med friåkningsbeteendet showrooming och då mer konkret vad som får 

konsumenter att shoppa på detta sätt. Den här uppsatsen fokuserar därför på vad som driver 

svenska konsumenters eventuella showroomingbeteende med hänsyn till kanalattribut och 

produkttyper.  
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Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att bidra till förståelsen för showrooming genom att undersöka hur olika 

kanalattribut och produkttyper driver ett urval svenska konsumenter till att engagera sig i 

showrooming.  

 

• Vilka olika kanalattribut och produkttyper leder till att urvalet av konsumenter 

engagerar sig i showrooming? 

• Vilka kanalattribut respektive produkttyper har störst påverkan på deras engagemang i 

showrooming? 
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Disposition 

 

Inledning 

Först presenteras den här uppsatsens bakgrund vilken beskriver härkomsten och utvecklingen 

av showrooming, vilket är det friåkningsbeteende som den här uppsatsen studerar. I 

efterföljande problemdiskussion motiveras varför det här beteendet är intressant att studera. 

Avslutningsvis tydliggörs studiens syfte som sedan mynnar ut i ett antal frågeställningar.  

Teori  

I detta avsnitt presenteras och motiveras den tidigare forskning och litteratur som låg till 

grund för studien, vilket rör ämnen som konsumentbeteende, köpbeslutsprocess, 

multikanalhandel, showrooming, lojalitet, kanalattribut och produktkategorier. Den teoretiska 

referensramen mynnar ut i en analysmodell, vilken presenteras avslutningsvis.  

Metod  

För att få en förståelse för hur studien har genomförts presenteras sedan vald metodologi, 

vilket inkluderar studiens strategi, design och metod. Därefter förklaras hur studien gick 

tillväga innan, under och efter insamlandet av empiri. Avslutningsvis förklaras hur uppsatsen 

säkerställer en god kvalité. 

Empiri och Analys  

Det material som studien genom vald metod samlat in, presenteras och analyseras i detta 

avsnitt med hjälp av strukturen i den tidigare presenterade analysmodellen.  

Slutsats  

I detta avsnitt försöker vi komma fram till en slutsats genom att besvara forskningsfrågorna 

och i sin tur syftet. Vidare presenteras studiens kunskapsbidrag och avslutningsvis 

presenteras ett kort avsnitt om kritik kring studien samt förslag till framtida forskning. 

  



7 
 

 

Teoretisk referensram 

__________________________________________________________________________________ 

Inledningsvis placeras uppsatsen i dess övergripande forskningsområde, vilket är 

konsumentbeteendeforskningen då showrooming är ett konsumentbeteende. Vidare ser vi till 

köpbeslutsprocessen samt konsumenters beteende i en multikanalhandel. Detta mynnar ut i 

studiens huvudsakliga ämne, konsumentbeteendet showrooming, då detta äger rum under 

konsumenters köpbeslutsprocess och i en multikanalhandel. Då detta beteende kan ses som 

ett hot mot fysiska butikers kundlojalitet handlar följande avsnitt om kundlojalitet. För att 

förstå detta beteende och varför konsumenter väljer att engagera sig i det presenteras i det 

näst sista avsnittet ett antal faktorer som påverkar konsumenters showroomingbeteende. 

Avslutningsvis presenteras den analysmodell som den teoretiska referensramen mynnar ut i. 

________________________________________________________________________________ 

Konsumentbeteende  

I och med att showrooming är ett konsumentbeteende blir den här uppsatsens övergripande 

forskningsområde just konsumentbeteende. Schiffman och Kanuk (2007) beskriver detta 

forskningsområde som en utvidgning av marknadsföringsforskningen. Ekström m.fl. (2017) å 

andra sidan beskriver det som ett område inom marknadsföringsforskningen. Schiffman och 

Kanuk (2007) fortsätter med att beskriva detta forskningsområde som studier kring 

konsumenter och mer specifikt: 

…what they buy, why they buy it, when they buy it, where they buy it, how often they 

buy it, how often they use it, how they evaluate it after the purchase, the impact of 

such evaluations on future purchases, and how they dispose of it.  

(Schiffman, 2007:4) 

Solomon (2007) är av liknande åsikt då han förklarar att detta forskningsområde generellt 

handlar om hur människor interagerar med marknaden. Utifrån dessa beskrivningar drog vi 

slutsatsen att människors interaktion med marknaden i samband med köp är av värde inte 

bara för företags marknadsföringsaktiviteter. Det borde vara av värde också för företag i stort, 
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likväl som för till exempel statliga myndigheter och därför anser vi att konsumentbeteende 

borde kunna ses som både en del av och som en utvidgning av marknadsföringsforskningen.  

I interaktion inkluderar Solomon (2007) inte enbart den transaktion som sker mellan 

konsument och företag, utan också det samspel en konsument har med marknaden innan och 

efter ett köp. Så har det dock inte alltid varit. Enligt Solomon (2007) fokuserade 

konsumentbeteendeforskningen tidigare mest på själva transaktionen och då användes istället 

begreppet köpbeteende. När forskningen övergick till att se konsumentbeteende som en 

process tog den även hänsyn till konsumenters beteende innan och efter ett köp. Att se 

konsumentbeteende som en process får medhåll från Schiffman och Kanuk (2007) med tanke 

på att de definierar begreppet konsumentbeteende på följande sätt: 

The term consumer behavior is defined as the behavior that consumers display in 

searching for, purchasing, using, evaluating, and disposing of products and services 

that they expect will satisfy their needs.  

(Schiffman & Kanuk, 2007:3) 

Även Ekström (2015) håller med om att konsumentbeteende inte bara handlar om själva 

transaktionen, utan också om konsumenters beteende innan och efter ett köp. Hon har 

däremot valt att lyfta fram följande definition:  

The dynamic interaction of affect and cognition, behaviour, and the environment by 

which human beings conduct the exchange aspect of their lives. 

(American Marketing Association Dictionary) 

En definition av begreppet konsumentbeteende som även Ekström m.fl. (2017) 

rekommenderar, men de har en annan motivering. Enligt dem är det en bra beskrivning av 

begreppet då den illustrerar att konsumentbeteendeforskningen inte bara handlar om 

konsumenters beteende, utan även om deras känslor, tankar och omgivning. Ekström m.fl. 

(2017) skiljer sig därmed från de andra forskarna som presenterat, eftersom deras definitioner 

främst handlar om beteende.  

Ekström m.fl. (2017) får däremot stöd från Söderlund (2001) då han hävdar att 

konsumentbeteende består av två delar, den fysiska och den mentala. Den fysiska är 

konsumentens beteende och beskrivs som något fysiskt då ett beteende kan observeras av 
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andra. Den mentala delen å andra sidan syns inte av andra då den består av det som försiggår 

i konsumentens huvud. Det skulle kunna vara vad Ekström m.fl. (2017) beskriver som 

känslor och tankar. Båda dimensionerna är relevanta för den här uppsatsen även om den 

mentala delen ligger i fokus i och med att vi studerar vad som får konsumenter att engagera 

sig i showrooming. Detta blir tydligare i avsnitten om uppsatsens metodval. 

Vidare kan konsumentbeteende handla om konsumenten som enskild individ eller om 

konsumenten som organisation eller grupp (Schiffman och Kanuk, 2007; Solomon, 2007). 

Med organisation menar Schiffman och Kanuk (2007) till exempel företag, myndighet, skola 

eller sjukhus. Då konsumentbeteendet showrooming är något som individer och inte 

organisationer uppvisar är konsumenten som individ i fokus i den här uppsatsen. En sådan 

konsument beskrivs av Solomon (2015) som en person som på grund av ett behov eller en 

önskan väljer att köpa en produkt eller en tjänst för att sedan också konsumera den. I sin 

beskrivning av en konsument inkluderas även vad en individ gör innan ett köp. Den som 

köper produkten behöver enligt honom däremot inte vara den som också använder den 

(Solomon, 2015). Ekström m.fl. (2015) förklarar att en individ kan köpa en vara eller tjänst 

som sedan används av till exempel en familjemedlem, eller som ges bort i present.  

Solomons (2015) beskrivning av en konsument kan ses som bred, då en konsument enligt 

Holmberg (2004) och Ekström m.fl. (2017) också kan definieras som den som enbart 

använder produkten eller tjänsten. En definition som kommer av att konsument på latin 

betyder förbruka (Holmberg, 2004; Ekström m.fl., 2017). Begreppet kund i sin tur beskrivs 

av Holmberg (2004) som den konsument som genomför en transaktion hos ett företag. 

Shoppingbeteendet showrooming inkluderar inte bara hur individer beter sig vid själva köpet, 

transaktionen, utan även till viss del även innan ett köp. Därför har både begreppet kund och 

konsument använts, men i fråga om konsument var den bredare definitionen mer lämplig.   

Enligt Schiffman och Kanuk (2007) samt Ekström m.fl. (2017) är vi alla konsumenter då vi 

alla regelbundet köper varor och tjänster (Schiffman och Kanuk, 2007). Hur köpen görs och 

varför förändras däremot titt som tätt enligt Ekström m.fl. (2017) och av den anledningen 

beskriver de konsumentbeteende som något föränderligt. De får stöd av en rad andra forskare 

och författare. I ett flertal artiklar och böcker hävdas att företag fortlöpande ska försöka 

förbättra sin förståelse för hur och varför konsumenter gör inköp (Hagberg & Jonsson m.fl 
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2016; Jonsson m.fl 2015; Bloch & Elmgart, 2017). Enligt Schiffman och Kanuk (2007) bör 

det göras för att kundförståelse är a och o om företag vill lyckas skapa konkurrenskraft.  

Forskning kan bidra med förståelse för konsumenters beteende på många olika sätt men 

enligt Ekström m.fl. (2017) rör all konsumentbeteendeforskning generellt antingen det 

teoretiska fältet psykologi och beslut eller det teoretiska fältet konsumtionskultur och 

konsumtionspraktik. Det första fältet handlar i stora drag om konsumenters köpbeslut och vad 

som får dem att fatta dessa beslut (Ekström m.fl., 2017). Hit hör ämnen såsom vanor, 

lojalitet, attityder och värderingar (Ekström m.fl., 2017). Vad gäller det andra fältet är det inte 

individen utan det kulturella och sociala sammanhanget som är i fokus. Mer specifikt studerar 

detta fält konsumenters identitets- och relationsskapande i sådana sammanhang (Ekström 

m.fl., 2017). Den här uppsatsen studerar som bekant vad som får konsumenter att engagera 

sig i shoppingbeteendet showrooming. Det vill säga vad som får dem att ta just dessa 

shoppingbeslut. Av den anledningen berör den här uppsatsen enbart det teoretiska fältet 

psykologi och beslut.  

Detta fält utgörs i sin tur av vad som kallas för konsumentens köpbeslutsprocess och 

konsumtionsprocess (Ekström m.fl., 2017). Köpbeslutsprocessen handlar om konsumenters 

beslut och handlingar innan, under och efter ett köp. Konsumtionsprocessen å andra sidan 

illustrerar konsumenters konsumtion av en vara och tjänst (Ekström m.fl., 2017).  Då 

showrooming inte berör vad en konsument gör efter ett köp, inkluderar det inte konsumtionen 

av en vara eller tjänst. Av den anledningen är det enbart köpbeslutsprocessen som är av 

betydelse för den här uppsatsen. Vidare fick det den här uppsatsen att se en konsument som 

en individ som inleder köpbeslutsprocessen, oavsett om den sedan konsumerar produkten 

eller inte. I nästa avsnitt kommer en närmare genomgång av köpbeslutsprocessen.  

Köpbeslutsprocessen 

Köpbeslutsprocessen är en allmän modell över hur konsumenter agerar innan, under och efter 

ett köp av en produkt eller tjänst (Ekström m.fl., 2017). Enligt Ekström m.fl. (2017) är många 

konsumentbeteenden relaterade till köpbeslutsprocessen. Showrooming är inget undantag 

(Van Baal & Dach, 2005; Verhoef m.fl., 2007; Heitz-Spahn, 2013). För att kunna få en 

förståelse för ett showroomingbeteende behövs först en förståelse kring köpbeslutsprocessen 

och därför beskrivs den innan shoppingbeteendet showrooming.  
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Köpbeslutsprocessen utgörs av fem steg, och de är, behovsupptäckt, informationssökning, 

utvärdering av alternativ, köpbeslut och efterköpsbeteende (Kotler & Armstrong, 2012; 

Solomon, 2015; Ekström m.fl., 2017). Det är alltså dessa fem steg som en konsument går 

igenom i samband med köp av en vara eller tjänst. Konsumenter genomgår den här processen 

för att tillfredsställa sina behov och önskningar (Schiffman & Kanuk, 2007; Solomon, 2007).  

Behovsupptäckt handlar om att konsumenten inser att den har ett behov eller problem som 

den önskar lösa. Detta kan triggas av ett internt eller externt stimuli (Kotler & Armstrong, 

2012). Det interna stimulit handlar om att konsumenten finner ett behov i sin vardag som 

anses vara normalt, exempelvis hunger, medan det externa stimulit handlar om att 

konsumenten blir påverkad av någonting utifrån som skapar ett behov, exempelvis 

uppgradering till en ny bil (Kotler & Armstrong, 2012; Ekström m.fl., 2017). 

Informationssökandet är nästa steg i köpbeslutsprocessen och går ut på att konsumenten 

försöker lösa det behov eller problem som uppstått genom att börja söka efter information 

(Kotler & Armstrong, 2012; Solomon, 2015).  Enligt Solomon (2015) söker konsumenten 

oftast mer information när den upplever att det är nödvändigt för att kunna genomföra köpet 

och/eller när den upplever att köpet är viktigt. Hur mycket information konsumenten söker 

beror också på hur tillgänglig den är för konsumenten (Solomon, 2015). Var konsumenten 

söker efter information skiljer sig åt beroende på behov eller problem. Potentiella sökkällor är 

personliga källor, till exempel vän eller familjemedlem, kommersiella källor, såsom tv-

reklam, eller publika källor. Även erfarenhet från att ha provat en produkt räknas som en 

informationskälla (Kotler & Armstrong, 2012; Ekström m.fl., 2017). Ytterligare sökkällor är 

enligt Solomon (2015) de internetsidor som erbjuder prisjämförelser, till exempel prisjakt.  

När konsumenten upplever att den hittat tillräckligt med information går den vidare till steg 

tre i processen, utvärdering av alternativ. I detta steg väljer konsumenten mellan olika 

alternativ, till exempel olika märken (Kotler & Armstrong, 2012). Känner konsumenten att 

den av olika anledningar inte kan genomföra utvärderingen själv kan den be utomstående 

personer om råd, till exempel vänner, familj eller butikspersonal (Ekström m.fl., 2017). När 

de genomför utvärderingen kan de enligt Ekström m.fl. (2017) basera den på alltifrån 

intuition till kalkyler (Ekström m.fl., 2017). Detta steg tar också hänsyn till vad det är som 

gör att konsumenten föredrar ett visst alternativ framför andra (Kotler & Armstrong, 2012).   
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Fjärde steget i processen är själva köpbeslutet, transaktionen, vilken baseras på den 

utvärdering som konsumenten genomfört i steg tre (Kotler & Armstrong, 2012; Solomon, 

2015; Ekström m.fl., 2017). Men även om konsumenten är nöjd med den utvärdering som 

genomförts i steg tre kan den komma att påverkas under detta steg av att ny information 

dyker upp, till exempel en ny rekommendation från någon utomstående eller sänkt pris hos en 

konkurrent. Det kan resultera i att konsumenten ändrar åsikt (Ekström m.fl., 2017). 

Det sista steget i köpbeslutsprocessen handlar om konsumentens efterköpsbeteende (Kotler & 

Armstrong, 2012; Solomon, 2015), vilket rör hur konsumentens upplever den produkt de 

köpt, och om upplevelsen kommer leda till framtida köp. Är konsumenten nöjd med varan 

ökar sannolikheten för återbesök och att produkten köps igen och vice versa (Kotler & 

Armstrong, 2012; Solomon, 2015; Ekström m.fl., 2017), se även avsnittet “Lojalitet” för en 

vidareutveckling av resonemanget om kundnöjdhet och återköp.  

Studier av köpbeslutsprocessen ser ofta konsumenten som rationell (Ekström m.fl., 2017). 

Med det menas att den söker information och utvärderar olika alternativ i hopp om att få ut 

mest möjliga av sitt köp, till lägst kostnad. Däremot är vi precis som Ekström m.fl. (2017) av 

åsikten att konsumenter inte alltid är rationella. Det vill säga att de inte alltid söker 

information och utvärderar olika alternativ innan de genomför sina köp. Vi som författare 

drar slutsatsen att det till exempel gäller spontanköp. Ekström m.fl. (2017) hävdar också att 

konsumenter inte heller alltid försöker få ut mest möjliga av sitt köp, ibland är det vana, rutin 

eller känslor som styr (Ekström m.fl., 2017). Som tidigare nämnts, och som även kommer att 

märkas längre fram, är köpbeslutsprocessen en stor del av konsumentbeteendet showrooming. 

Av den anledningen behöver den här uppsatsen betrakta konsumenten som rationell, även om 

vi förstår att den inte alltid är det.  

Den här uppsatsen har vidare valt att enbart fokusera på de tre mittersta stegen i 

köpbeslutsprocessen, det vill säga, informationssökning, utvärdering av alternativ samt 

köpbeslut. Det är således enbart dessa tre steg som är av intresse när vi fortsättningsvis 

skriver om köpbeslutsprocessen. Det beror på att det enbart är dessa steg som är relaterade till 

ett showroomingbeteende. Hur det kommer sig förklaras i nästa avsnitt.  
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Konsumenters beteende i en multikanaldetaljhandel  

Som tidigare förklarats engagerar sig konsumenter i shoppingbeteendet showrooming under 

sin köpbeslutsprocess och när de gör det använder de flera handelskanaler. För att kunna 

förstå showrooming behövs därför också först en förståelse för vad det innebär att 

konsumenter använder flera handelskanaler. Därför börjar det här avsnittet med vad som 

kallas för multikanalhandel. Därefter är vi redo att gå närmare in på det shoppingbeteende 

som den här uppsatsen studerar, det vill säga showrooming. Mer specifikt vad ett 

showroomingbeteende är och hur detta beteende hör ihop med köpbeslutsprocessen och 

användningen av flera handelskanaler.  

Multikanalbeteende - konsumenters användning av flera handelskanaler  

En handelskanal är den fysiska eller digitala plats där konsument och företag interagerar med 

varandra (Neslin m.fl., 2006). Exempel på handelskanaler är fysiska handelsplatser såsom 

torgstånd, postorder eller fysisk butik (Neslin m.fl., 2006; Jonsson m.fl., 2015; Hagberg & 

Jonsson, 2016). Med fysisk butik gör vi i den här uppsatsen ingen skillnad mellan olika typer, 

det vill säga om den till exempel finns på landsbygden eller i ett köpcentrum. En 

handelskanal kan också vara en digital handelsplats och exempel på det är en internetbutik 

(Neslin m.fl., 2006; Jonsson m.fl., 2015; Hagberg & Jonsson, 2016).  

När konsument och företag interagerar i flera handelskanaler i samband med köp kallas det 

för multikanalhandel (Zhang m.fl., 2010). Det betyder att ett företag kan sälja sina varor eller 

tjänster till en konsument från flera olika platser (Zhang m.fl., 2010) och att konsumenten i 

sin tur kan köpa varor och tjänster från flertalet platser (Bodhani, 2012). Hultman m.fl. 

(2017) i sin tur uttrycker att multikanalhandel handlar om mer än det faktiska köpet. Enligt 

oss som författare kan interaktionen i en handelskanal därmed även inkludera 

kommunikation. Till exempel hjälp och rådgivning innan och efter ett köp. Tillgången till och 

användningen av flera handelskanaler har lett till att detaljhandeln beskrivs vara av formen 

multikanal (Jonsson m.fl., 2015; Hagberg & Jonsson, 2016; Hultman m.fl., 2017; Blom, 

2017).  

Att detaljhandeln utgörs av flera handelskanaler gör det möjligt för konsumenter att handla 

när, var och hur som helst (Jonsson m.fl., 2015; Hultman m.fl., 2017). En konsument som 

använder flera handelskanaler i samband med köp kallas därmed för multikanalkonsument 
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(Jonsson m.fl., 2015; Blom, 2017). En som enbart använder en handelskanal kallas istället för 

singelkanalkonsument (Neslin m.fl., 2006). Enligt Eskilsson och Fredriksson (2010) samt 

Hultman m.fl. (2017) är internetbutiken ett bra komplement till den fysiska butiken i och med 

att många fysiska butiker finns i köpcentrum eller stormarknader utanför innerstan. Samtidigt 

förklarar Blom (2017) att konsumenter inte alltid föredrar internetbutiken då den fortfarande 

upplevs som viktig för konsumenter. Liknande resonemang för Hultman m.fl. (2017) då de 

påstår att konsumenter vill använda olika handelskanaler för att de är bra på olika sätt. Enligt 

dem beror det på att internetbutikens fördelar kompenserar den fysiska butikens nackdelar, 

och tvärtom (Hultman m.fl., 2017). Att de båda handelskanalerna är viktiga får stöd av Chiu 

m.fl. (2011) och Jonsson m.fl. (2015). De hävdar att konsumenter vill använda flera 

handelskanaler när de shoppar, både samtidigt och växelvis. Med det sagt drar vi slutsatsen 

att en och samma konsument kan vara både en multi- och singelkanalkonsument. Även om 

Jonsson m.fl. (2015) hävdar att konsumenter i allt högre utsträckning kommer att bli 

multikanalkonsumenter.  

Konsumenters engagemang i multikanalhandel har enligt Jonsson m.fl. (2015) förändrat 

köpbeslutsprocessen. Med det menar Jonsson m.fl. (2015) att det inte längre finns en process, 

utan flera olika, beroende på vilka handelskanaler som används och hur. Hultman m.fl. 

(2017) för ett liknande resonemang. De hävdar att den förändrats för att konsumenter kan 

starta köpbeslutsprocessen innan de besöker den fysiska butiken och fortsätta den efter 

besöket (Hultman m.fl., 2017). Det är inte bara tillgången till flera handelskanaler som ligger 

bakom detta, utan även tillgång till uppkoppling mot internet (Blom, 2015; Hultman m.fl., 

2017). Trådlös uppkoppling gör nämligen att konsumenter nästintill alltid har tillgång till 

internet och i sin tur internetbutiker (Jonsson, 2015; Hagberg & Jonsson, 2016).  

Det är inte bara internet och uppkoppling som gör att det idag finns många olika 

köpprocesser. Ytterligare en anledning är att konsumenter mognat digitalt (Jonsson m.fl., 

2015). Med det menas att konsumenter vid shopping generellt upplever det som naturligt att 

söka efter information, utvärdera olika alternativ och att genomföra transaktioner på internet 

(Hultman m.fl., 2017), vilket tidigare beskrevs är steg i köpbeslutsprocessen. Ett resultat av 

detta är att konsumenten ofta vet mycket om de produkter och tjänster den funderar på att 

köpa, ibland till och med mer än butikspersonalen, vilket kan göra det svårt att påverka 

kunden till att genomföra köpet i den fysiska butiken (Hultman m.fl., 2017). 
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Vidare har konsumenter nästan alltid tillgång till internet och internetbutiker tack vare mobila 

enheter (Bodhani, 2012). Vilka också kallas för tekniska verktyg och utgörs av datorer, 

surfplattor och mobiltelefoner (Jonsson 2015; Hagberg & Jonsson, 2016; Blom, 2017). En 

konsument kan använda ett eller samtliga tekniska verktyg under köpbeslutsprocessen och 

beslutet baseras på syftet med shoppingen (Hultman m.fl., 2017). Mobiltelefonen är däremot 

det tekniska verktyg som fått mest uppmärksamhet på senare tid. Vilket inte är så svårt att 

förstå med tanke på att mobiltelefonen är så gott som fastklistrad på oss alla hela tiden. 

Resultatet av detta är enligt Jonsson m.fl. (2015) att både informationssökning och köp, vilka 

är steg i köpbeslutsprocessen, finns ett knapptryck bort. Det gäller även i de fysiska butikerna 

(Bodhani, 2012; Hagberg & Jonsson, 2017) och enligt Hagberg och Jonsson (2016) används 

mobiltelefonen numera både innan, under och efter ett köp. Jonsson m.fl. (2015) hävdar att 

konsumenter vill använda internet och tekniska verktyg allt mer i sin köpbeslutsprocess. 

Utifrån detta drar vi slutsatsen att de tekniska verktygen bidrar till att konsumenter kan 

handla när, var och hur de vill.  

Ovan resonemang visar att köpbeslutsprocessen kan genomföras på olika platser, även under 

ett och samma köp, tack vare tillgång till flera handelskanaler, internet, uppkoppling och 

tekniska verktyg. Enligt ett flertal forskare och författare har det resulterat i nya typer av 

köpbeslutsprocesser och i sin tur nya shoppingbeteenden, vilket beskrivs som en utmaning 

för detaljhandelsföretag (Jonsson m.fl., 2015; Verhoef m.fl., 2015; Hagberg & Jonsson, 2016; 

Hultman m.fl., 2017). Exempel på ett relativt nytt shoppingbeteende är det som den här 

uppsatsen studerar, det vill säga showrooming. Detta beteende beskrivs i nästa avsnitt.  

Konsumentbeteendet showrooming 

Ett vanligt förekommande konsumentbeteende i detaljhandelsformen multikanal är 

showrooming (Heitz-Spahn, 2013; Rapp m.fl., 2015; Gensler m.fl., 2017). När konsumenter 

har ett showroomingbeteende söker den först information i en fysisk butik för att sedan byta 

handelskanal, till en internetbutik, där köpet genomförs (Blom, 2016b; Rapp m.fl., 2015; 

Gensler m.fl., 2017). Jonsson m.fl. (2017) är av samma åsikt. De skriver nämligen att “...i fall 

där olika kanaler blandas i ett och samma köp, till exempel när konsumenter letar och provar 

i en fysisk butik för att sedan handla via internet…” är det fråga om showrooming (Jonsson 

m.fl., 2017:24). Det illustrerar att konsumenter använder flera handelskanaler vid 

shoppingbeteendet showrooming. Vidare framkommer att konsumenter som har ett 
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showroomingbeteende enbart använder sig av fysisk butik och internetbutik. Fortsättningsvis 

är det därför dessa två handelskanaler av de som tidigare nämnts som ligger i fokus.  

I handelskanalen fysisk butik sker mötet mellan butikspersonal och konsument i en butik som 

företaget själv äger (Eskilsson & Fredriksson, 2010). I en internetbutik, å andra sidan, säljs 

varorna över internet och kunden får sedan varan levererad hem, till ett utlämningsställe, en 

butik eller ett lager (Blom, 2015). Viktigt att poängtera är att om en konsument anammar ett 

showroomingbeteende hos ett och samma företag, är det inte fråga om showrooming. Det vill 

säga när konsumenten under sin köpbeslutsprocess använder handelskanalerna fysisk butik 

och internetbutik, men hos ett och samma företag (Van Baal & Dach, 2005). Utan det är när 

en konsument söker information i ett företags fysiska butik, men handlar varan hos ett 

konkurrerande företag och då i dess internetbutik som en konsument engagerar sig i 

showrooming (Rapp m.fl., 2015; Gensler m.fl., 2017). För att skilja på detta kallar Gensler 

m.fl. (2017) det förstnämnda för showrooming och det andra för konkurrensbetonad 

showrooming. I den här uppsatsen använder vi enbart begreppet showrooming men det är den 

senare beskrivningen av showrooming vi syftar på.  

Vidare är showrooming relaterat till konsumenters köpbeslutsprocess för att de engagerar sig 

i detta beteende under den här processen (Van Baal & Dach, 2005; Verhoef m.fl., 2007; 

Heitz-Spahn, 2013). Det illustreras väl av det tillvägagångssätt en konsument har vid ett 

showroomingbeteende. Detta då en konsument som engagerar sig i showrooming väljer att 

genomföra det första steget, informationssökningen, i den fysiska butiken. Den går sedan 

vidare till det andra steget, utvärdering av produkt. I den litteratur vi funnit framkommer inte 

i vilken handelskanal detta steg genomförs. Vi drar därför slutsatsen att konsumenten kan 

välja att genomföra sin utvärdering i samma handelskanal som informationssökningen eller 

så väljer konsumenten att redan här byta handelskanal, i detta fall då till internetbutiken. Det 

avslutande steget, köpbeslutet, tas sedan i internetbutiken. För att en konsument ska ha 

engagerat sig i showrooming är det alltså viktigt att han eller hon har bytt från 

handelskanalen fysisk butik, till handelskanalen internetbutik, mellan steget 

informationssökning och köpbeslut. I vilken handelskanal steget utvärderingen av produkt 

sker verkar däremot inte ha någon påverkan på om konsumenten engagerar sig i 

showrooming eller inte. Även om det kan tänkas rimligt att konsumenten är mer mottaglig för 

showrooming om den bytt handelskanal redan i utvärderingssteget. Hur shoppingbeteendet 
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showrooming är relaterat till köpbeslutsprocessen, handelskanalerna fysisk butik och 

internetbutik samt tekniska verktyg illustreras väl av följande citat.  

En konsument som provar ett par lågskor i en fysisk butik, och som är beredd att 

vänta på leveransen, kan efter en sökning på sin mobiltelefon istället bestämma sig 

för att slutföra köpet i mobilen från en brittisk sajt.  

(Blom 2015:30)  

Ser vi till tidigare forskning av showrooming finns det en tidig studie genomförd av Van Baal 

och Dach i Tyskland. Den publicerades år 2005 och studerar korskanalsfriåkning och därmed 

både shoppingbeteendet showrooming och webrooming. Mer specifikt undersöker de 

förhållandet mellan produktegenskaper och korskanalsfriåkning. De kommer fram till att 

produktegenskaper påverkar konsumenters engagemang i showrooming och webrooming. 

Ytterligare en studie av korskanalsfriåkning är den gjord av Heitz-Spahn år 2013. Den 

genomfördes i Frankrike och studerar showrooming med hänsyn till sociodemografiska 

faktorer samt produktkategori. Deras slutsats är att sannolikheten för korskanalsfriåkning 

skiljer sig åt mellan produkter men inte mellan sociodemografiska faktorer. Även Chiu m.fl. 

(2011) och Chou m.fl. (2016) har publicerat akademisk forskning om korskanalsfriåkning. 

Chiu m.fl. (2011) fokuserar däremot främst på shoppingbeteendet webrooming.  

Precis som Gensler m.fl. (2017) hävdar, fann vi vid genomgång av akademisk forskning att 

det gjorts få empiriska studier av enbart showrooming. Samtidigt hävdas att det är viktigt för 

detaljhandelsföretag att förstå detta beteende. Dels för att det är vanligt hos konsumenter 

(Gensler m.fl., 2017; Rapp m.fl., 2015, Heitz-Spahn, 2013), dels för att det beskrivs som en 

av de negativa aspekterna med detaljhandelsformen multikanal (Heitz-Spahn, 2013; Chiu 

m.fl., 2011; Rapp m.fl.,2015). De två empiriska studier vi hittat är båda genomförda i USA.  

Den ena är genomförd av Rapp m.fl. (2015) och undersöker effekterna av shoppingbeteendet 

showrooming på butikspersonal. I stora drag är deras slutsats att showrooming minskar 

butikspersonalens vilja att ge service. Vidare har de hävdat att showrooming är ett ökande 

beteende och att framtida forskning bör studera vad som får konsumenter att engagera sig i 

detta beteende (Rapp m.fl., 2015). Även Verhoef m.fl. (2015) och Gensler m.fl. (2017) har 

rekommenderat detta. Studien genomförd av Gensler m.fl. (2017) är den andra av de två vi 

hittat och den publicerades så sent som i år. De utreder vilka kanalattribut som får 
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konsumenter att engagera sig i showrooming. Kanalattribut är enligt dem den fysiska 

butikens och internetbutikens för- och nackdelar. Även om de inte undersöker dessa, så 

hävdar de också att det finns andra faktorer som kan påverka showrooming, till exempel 

produktkategori (Gensler m.fl., 2017). De kommer fram till att kanalattribut påverkar och att 

det är konsumenters uppfattning av kanalerna i förhållande till varandra som avgör om de 

engagerar sig i showrooming eller inte (Gensler m.fl., 2017).  

Konsumenters lojalitet  

För att förstå konsumentbeteende menar Ekström m.fl. (2017) att lojalitet behöver förstås, då 

det är en viktig del av konsumentbeteenden. Eftersom showrooming är ett 

konsumentbeteende tar den här uppsatsen hänsyn till lojalitet. Lojalitet inkluderas även för att 

vi i problemdiskussionen beskrev showrooming som ett hot mot fysiska butikers 

kundlojalitet. Dessa anledningar gör det betydelsefullt att definiera vad lojalitet är och varför 

det är eftersträvansvärt. På så sätt kan vi tydliggöra vad showrooming mer konkret hotar när 

det hotar de fysiska butikernas kundlojalitet. 

Lojalitet till butiker  

Begreppet lojalitet berörs enligt Holmberg (2004) inte bara inom forskning om 

företagsekonomi, utan även inom filosofi, historia, juridik och statskunskap. I det här fallet är 

det fråga om företagsekonomi och mer specifikt kunders lojalitet. Därför är vi intresserade av 

vad som kallas för kundlojalitet och därmed utesluts vad Holmberg (2004) beskrivs som 

lojalitet gentemot till exempel familj eller vänner. Enligt ett antal författare har forskning och 

litteratur inte kunnat enas om vad kundlojalitet är, däremot har den enats om att lojala kunder 

regelbundet köper från ett och samma objekt (Ekström m.fl., 2017; Ekström, 2015; 

Söderlund, 2001). Exempel på objekt är butik, varumärke, geografiskt område eller individ. 

En individ är i sin tur till exempel en butiksanställd eller en annan konsument (Söderlund, 

2001; Parment och Söderlund, 2010). En konsument behöver däremot inte vara lojal mot 

enbart ett objekt åt gången (Söderlund, 2001).  

Eftersom den här uppsatsen berör hur showrooming hotar den fysiska butikens kundlojalitet 

är det objektet butik som är intressant. Därför fokuserar det här avsnittet på kundlojalitet till 

en fysisk butik. Däremot studeras inte en viss fysisk butik och därför förs ett allmänt 

resonemang om detta. Precis som Holmberg (2004) anser vi det dock viktigt att lyfta fram att 
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kundlojalitet till en fysisk butik också kan påverkas av sammanhanget. Det vill säga att 

kundlojalitet inte nödvändigtvis behöver vara “...specifikt för butiker i stort, utan kanske 

också specifikt för varje kombination av konsumenter och varumärken eller butiker som 

studeras” (Holmberg, 2004:9). Det styrks av den undersökning som Knox och Denison 

(2000) genomfört. Enligt den är kunder mest lojala mot butiker med fritidsprodukter, därefter 

kommer klädaffärer och sist matvarubutiker. Deras slutsats är att konsumenters lojalitet 

varierar mellan olika detaljhandelsbranscher (Knox & Denison, 2000). Av detta drar vi 

slutsatsen att konsumenters lojalitet även kan skilja sig mellan sällanköps- och 

dagligvaruhandeln.  

Eftersom att det är objektet fysisk butik och inte objektet varumärke som är intressant för den 

här uppsatsen drog vi också slutsatsen att konsumenten kan köpa flera olika varumärken från 

den fysiska butiken utan att för den sakens skull vara illojal. Det viktiga är med andra ord att 

konsumenten återkommande handlar av den fysiska butiken och inte av en konkurrerande 

internetbutik. Vid genomgången av litteratur upptäckte vi att begreppet företag används även 

vid kundlojalitet gentemot en fysisk butik (Se t ex Söderlund, 2003; Holmberg, 2004; 

Ekström, 2015; Ekström m.fl., 2017). En förklaring skulle kunna vara att många forskare 

enligt Holmberg (2004) anser att de definitioner som finns av kundlojalitet gäller alla olika 

typer av objekt. Det skulle enligt oss även kunna förklaras av att det ofta är företag som äger 

de fysiska butikerna. Dessa är anledningarna till varför vi även valde att använda den 

litteratur vi fann om företag och kundlojalitet.  

Inledningsvis konstaterades att en lojal konsument alltid köper från en och samma fysiska 

butik. Det påstås dock inte vara hela sanningen. En konsument kan vara lojal i termer av att 

den är nöjd med butiken men ändå handla från konkurrenter, bara för att den tycker att det är 

kul att testa nytt (Ekström m.fl., 2017). Därutöver behöver konsumenten även ha ett högt 

engagemang, annars är konsumentens lojalitet inte sann (Söderlund, 2001; Ekström, 2015; 

Ekström m.fl., 2017). Högt engagemang innebär att konsumenten uppfattar sig själv som 

lojal, vilket den tyvärr inte alltid gör (Ekström m.fl., 2017). Den kan lika gärna ha ett lågt 

engagemang, vilket leder till falsk lojalitet (Assael, 1995; Ekström m.fl., 2017). Exempel på 

en köpsituation där konsumenten uppvisar falsk lojalitet är enligt Ekström m.fl. (2017) 

slentrianköp. Köpet upprepas men saknar engagemang. Ett högt engagemang är enligt Day 

(1969) viktigt då det gör den mindre villig att genomföra sitt köp hos någon annan.  
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För att företag ska kunna skilja på sann och falsk lojalitet behöver de ta hänsyn till både 

beteendemässig- och mental lojalitet (Dick & Basu, 1994; Söderlund, 2001; Ekström m.fl., 

2017). Beteendemässig lojalitet handlar om konsumentens observerbara handlingar gentemot 

ett objekt över tid. Mental lojalitet handlar istället om det som försiggår i konsumentens 

huvud, det vill säga dess tankar, känslor och attityder (Day, 1969; Dick & Basu, 1994). Av 

den anledningen beskriver Söderlund (2001:30) kundlojalitet som ett “tvådimensionellt 

fenomen”. Vi utvecklar därmed den beskrivning som tidigare gavs av kundlojalitet. Det vill 

säga, från att se kundlojalitet som kunder som regelbundet köper från ett och samma objekt 

till nedan definition:  

Kundlojalitet kan alltså ses som kundens viljebaserade förhållande över tiden - i den 

fysiska och den mentala världen - till ett objekt på en marknad. 

        (Söderlund, 2003:30) 

Relevant i detta sammanhang blir att fråga varför fysiska butiker vill ha lojala kunder. Enligt 

Holmberg (2004) finns det inte en ensam anledning till varför företag vill uppnå kundlojalitet. 

En vanlig anledning är att lojala kunder påstås vara mer lönsamma (Holmberg, 2004; 

Ekström m.fl., 2017). Denison och Knox (1994) tror på detta och förklarar att sambandet 

beror på att de shoppar för mer i butiken. Aaker (1996) håller med men hävdar att det beror 

på att det är billigare att ge service till lojala kunder. Enligt Reinartz och Kumar (2002) finns 

sambandet men det är inte ett övertygande sådant. Oliver (1997) ställer sig dock kritisk. Han 

anser att lojalitet inte nödvändigtvis innebär lönsamhet. Holmberg (2004) och Ekström m.fl. 

(2017) håller med och motiveringen är att det är ett alldeles för enkelt antagande på ett 

svårbeskrivet koncept.  

Alderson (1959) i sin tur likställer lojala kunder med individer som uppfattar företaget som 

unikt. Resultatet blir att kunderna inte vill handla hos någon konkurrent, vilket i sin tur leder 

till konkurrenskraft, och det är därför som företag enligt Alderson (1959) vill ha lojala 

kunder. Enligt Dick och Basu (1994) kommer konkurrenskraften också av att en lojal kund 

inte påverkas av priset på samma sätt och att de vill tala gott om alltifrån butikens produkter 

till dess service. Hagberg och Jonsson (2016) lyfter fram något intressant relaterat till 

konsumenters rekommendationer. De ställer frågan huruvida en lojal kund överhuvudtaget 

måste köpa något, eller om det räcker med att den bara delar bilder och positiva åsikter i 
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sociala medier (Hagberg & Jonsson, 2016). En fråga som borde vara högst relevant med 

tanke på den pågående digitala- och tekniska utvecklingen.   

Trots att det inte finns en enighet kring varken vad kundlojalitet är eller varför det bör uppnås 

försöker många företag enligt Ekström m.fl. (2017) öka den sanna lojaliteten. Många gånger 

för att det beskrivs som nödvändigt för att kunna vara konkurrenskraftig (Ekström m.fl., 

2017). En annan anledning skulle kunna vara den presenterad av Ailawadi m.fl. (2001) och 

som lyder att lojala kunder är mindre villiga att engagera sig i showrooming. Oavsett 

anledning kan kundlojaliteten ökas genom att företaget förbättrar sin relation till sina 

konsumenter (Jonsson 2015; Hagberg & Jonsson, 2016). Innan företag kan öka 

kundlojaliteten, måste de däremot undersöka nuläget enligt Ekström m.fl. (2017). Med det 

menas att företag med hjälp av information från till exempel kundklubbssystem mäter 

nuvarande kundlojalitet (Ekström m.fl., 2017). Vilket vi som författare antar är möjligt tack 

vare vad Hagberg och Jonsson (2016) samt Jonsson m.fl. (2017) kallar för digitala spår, vilka 

i sin tur kommer av att konsumenter lämnar digitala avtryck i form av siffror (Hagberg och 

Jonsson, 2016; Jonsson m.fl., 2017).  

Att enbart förlita sig på de digitala spåren har dock mött kritik. De beskrivs av Jonsson m.fl. 

(2015) och Hagberg och Jonsson (2016) som riskabelt då det inte säger något om det som 

försiggår i konsumentens huvud, det vill säga vad den tycker och tänker kring sin shopping. 

Hagberg och Jonsson (2016) baserar kritiken på att företag står inför en utmaning vad gäller 

hur de ska kunna förbättra relationen till sina kunder och i sin tur kundlojaliteten. Vidare 

förklarar de att det inte längre är tillräckligt för företag att ha kunskap om 

relationsmarknadsföring Enligt Jonsson m.fl. (2015) beror det på ändrade shoppingbeteenden, 

till exempel att de blivit fler. Men också på att villkoren för hur en relation skapas har ändrats 

i och med fler handelskanaler samt digital- och teknisk utveckling (Hagberg & Jonsson, 

2016; Hultman m.fl., 2017).  

Även ökad medvetenhet hos konsumenterna spelar in, vilken kommer av den stora mängd 

information de idag har tillgång till (Hagberg & Jonsson, 2016: Jonsson m.fl. 2015, Hultman 

m.fl., 2017). Ett mer konkret exempel på utmaningen är att konsumenter idag har helt andra 

förväntningar på butikspersonalens service (Hultman m.fl., 2017). För att kunna bemöta detta 

måste företag enligt Hagberg och Jonsson (2016) ta till sig ny kunskap om kundrelationer och 

kundlojalitet men siffror är enligt dem inte tillräckligt. Företag behöver i mycket större 
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utsträckning förstå hur deras behov och problem faktiskt ser ut, vilket de påstås kunna lyckas 

med om de frågar dem mer om deras verklighet (Hagberg & Jonsson, 2016; Bloch & 

Elmgart, 2017). Vilket vi drar slutsatsen är olika svårt beroende på storleken på företaget.  

Vad får konsumenter att engagera sig i beteendet 

showrooming?  

 

För att kunna skapa starkare relation till kunderna, och därigenom öka kundlojaliteten, 

konstaterades i förra avsnittet att företag behöver förstå konsumenters beteenden bättre. 

Vilket beskrevs kräva att företag lyssnar till konsumenterna. Av den anledningen försöker vi i 

det här avsnittet lyfta fram litteratur som skulle kunna förklara varför konsumenter engagerar 

sig i showrooming. I litteraturen har vi hittat två saker, kanalattribut och produktkategori.  

Kanalattribut  

Som tidigare nämnts engagerar sig konsumenter i shoppingbeteendet showrooming under 

deras köpbeslutsprocess och när de gör det använder de flera handelskanaler. Vad som 

påverkar konsumenters val av handelskanal skulle därmed kunna bidra till en förståelse för 

varför konsumenter engagerar sig i showrooming. Vad som styrker detta är att kanalattribut 

påstås påverka konsumenters val av handelskanal under köpbeslutsprocessen (Gensler m.fl., 

2012; Wang m.fl., 2016; Neslin m.fl., 2006). Gensler m.fl. (2017) i sin tur hävdar att det är 

hur konsumenter uppfattar en kanal i förhållande till andra kanaler som avgör om de 

engagerar sig i showrooming eller inte. Det ger oss ytterligare motiv till att inkludera 

kanalattribut.  

Den fysiska butiken 

Detta avsnitt handlar om de kanalattribut som kan härledas till handelskanalen fysisk butik. 

Dessa kommer att kategoriseras efter för- och nackdelar, vilket då är gentemot 

handelskanalen internetbutik. En påtaglig fördel är att denna handelskanal erbjuder 

konsumenter möjligheten att känna och prova en produkt (Nault & Rahman, 2011; Hultman 

m.fl., 2017; Blom, 2017). Vidare erbjuder den fysiska butiken konsumenter personlig service 

av butikspersonal (Carlton & Chevalier, 2001; Verhoef m.fl., 2007; Blom, 2017). Detta hör 

också ihop med det Flavián m.fl. (2016) säger om att mängden information på internet kan 

göra konsumenter osäkra och att de därför föredrar den fysiska butikens personliga service. 
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En annan fördel med den fysiska butiken är att konsumenter kan få varan direkt (Gensler 

m.fl., 2017; Blom, 2017), vilket Gensler m.fl. (2017) hävdar blir extra viktigt när 

konsumenter behöver en vara snabbt. 

Den fysiska butiken har dock vissa nackdelar menar Larsson (2011) och Hultman m.fl. 

(2017) och dessa är relaterade till butikens begränsningar vad gäller både sortiment och 

öppettider. Personalens tillgänglighet samt den information som de besitter kan också vara en 

nackdel om konsumenterna uppfattar dem som dåliga (Hultman m.fl., 2017). Konsumenter 

kan också uppfatta en butiks geografiska placering som en nackdel. Det vill säga att 

konsumenten väljer att inte handla i en fysisk butik om den anses ligga för långt bort 

(Larsson, 2011) 

Internetbutiken 

Vad gäller handelskanalen internetbutik finns det även här för- och nackdelar, dock anses 

fördelarna vara fler till antalet (Solomon, 2015). Flexibilitet och bekvämlighet är två av dess 

fördelar. Detta eftersom konsumenten tack vare internet har möjlighet att handla från sitt eget 

hem 24 timmar om dygnet samt få produkten levererad hem (Solomon, 2015). Blom 

presenterar (2015) en liknande syn, där enkelhet, bekvämlighet och tillgänglighet är några av 

de faktorer som i störst utsträckning leder till att de genomför sina köp via en internetbutik 

istället för i en fysisk butik. Med tillgänglighet menas att “[...] webbutikerna ger tillgång till 

produkter som inte går att hitta i fysiska butiker i närheten.” (Blom, 2017:39).  

 Många konsumenter söker information om produkter via internet eftersom det anses vara en 

stor källa till information. Vilket är positivt då information hjälper konsumenter att söka, 

utvärdera och välja produkter (Häubl & Trifts, 2000). Att information om en produkts 

utförande och pris kan nås på ett par sekunder oavsett var konsumenten är anses också vara 

en fördel (Solomon, 2015). Enligt den rapport som publicerades under 2014 hade prisets 

betydelse minskat, men under 2016 framställdes pris som en av de tre saker som påverkar 

konsumenter mest vid val av handelskanal (Blom, 2015, 2017). Gensler m.fl. (2017) i sin tur 

hävdar att ett lägre pris, samt bättre produktkvalitet, i en internetbutik gör att konsumenter 

föredrar den handelskanalen.  
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Solomon (2015) hävdar också det finns ett antal nackdelar med handelskanalen internet. 

Dessa är relaterade till den fysiska produkten eftersom konsumenten inte har möjlighet att 

känna eller prova den via datorn, men även till färg och storlek då dessa inte alltid ser ut som 

i verkligheten. Dholakia m.fl. (2010) menar att konsumenter när de vill känna på en produkt 

innan de ska köpa den väljer att genomföra köpet i en fysisk butik. Samma sak gäller om de 

förknippar shopping på internet med en sökkostnad. Med sökkostnad menas den tid och 

ansträngning som konsumenten upplever (Gensler m.fl., 2017), vilket enligt Solomon (2015) 

kan handla om onödiga fraktkostnader och att det är krångligt och dyrt med returer. Något 

som konsumenten som handlar i fysisk butik undviker. Ytterligare en nackdel med 

internetbutiker är konsumenter inte kan få varan direkt (Gensler m.fl., 2017; Blom, 2017).  

Produktrelaterade faktorer 

Förutom kanalattribut tar denna studie även hänsyn till produktrelaterade faktorer, vilket i det 

här fallet är olika produktkategorier. De i sin tur utgörs av olika produkttyper, exempelvis 

kläder och skor, elektronik, mat och så vidare. Anledningen är att “konsumenters beteende 

kan skilja sig mellan olika varukategorier” (Blom, 2017:3). Flera forskare och författare 

hävdar även att det är viktigt att ta hänsyn till produkttyp när konsumenters 

friåkningsbeteende studeras (Blom, 2017; Heitz-Spahn, 2013; Chiu m.fl., 2011; Van Baal & 

Dach, 2005). En av motiveringarna är att konsumenters val av handelskanal skiljer sig åt 

beroende på vilken produkt köpet gäller (Heitz-Spahn, 2013; Van Baal and Dach, 2005).  

Produkttyp är inte bara relaterat till handelskanaler, utan även till köpbeslutsprocessen. Olika 

produkter kräver nämligen olika mängd efterforskning (Bauer, Sauer & Becker, 2006). 

Vidare hävdas att showrooming skiljer sig åt mellan olika produkttyper (Heitz-Spahn, 2013; 

Rapp m.fl., 2015; Blom, 2017). Av ovan förda resonemang framstår det som viktigt att ta 

hänsyn till både produktkategori och produkttyp när konsumentbeteenden studeras och därför 

kommer detta att tas upp nedan.  
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Produktkategori  

För att få en förståelse för konsumenters beteende vid köp av olika produkter har vi valt att 

utgå från Kotler och Armstrongs (2012) uppdelning av produkter och tjänster. De delar upp 

olika produkttyper i produktkategorier, vilket innebär att en produktkategori innehåller flera 

olika produkttyper. Anledningen till att den här uppdelningen valdes är för att den delar upp 

produkter utifrån hur konsumenter köper dem samt att showrooming är ett shoppingbeteende. 

Kategorierna är convenience products, shopping products, speciality products och unsought 

products (Kotler & Armstrong, 2012) vilka översatt blir bekvämlighetsprodukter, 

shoppingprodukter, specialprodukter och osökta produkter.  

Den första kategorin, bekvämlighetsprodukter, utgörs enligt Kotler och Armstrong (2012) av 

produkter som köps ofta, är lätta att få tag på och som har ett lågt pris. Av den anledningen 

anser konsumenter att de inte behöver jämföra eller anstränga sig vid köp. Exempel på sådana 

produkter är tvättmedel, godis, tidningar och mat (Kotler & Armstrong, 2012).  

Kategori två, shoppingprodukter, köps mindre sällan. Vidare beskrivs de ha ett högre pris än 

föregående produkttyp, även om priset inte uppfattas som högt (Kotler och Armstrong, 2012). 

Vid köp görs enligt dem jämförelser vad gäller exempelvis kvalitet, pris och utseende och det 

uppfattas av konsumenter som ansträngande och tidskrävande. För att hjälpa konsumenter i 

sina jämförelser erbjuds personlig service i samband med köp och typiska produkter som 

köps är möbler, kläder, tv-apparater och hotell- och flygtjänster (Kotler & Armstrong, 2012).  

Specialprodukter är den näst sista produktkategorin och rör varumärkesprodukter. Det rör sig 

enligt Kotler och Armstrong (2012) om märkesbilar och kläder, dyr teknik och medicinsk- 

eller juridisk hjälp. Dessa produkter och tjänster uppfattas enligt dem av konsumenter som 

unika och därför genomförs allt som oftast inga jämförelser. Produktens unikhet betyder 

också att konsumenter är villiga att lägga mer tid i form av att exempelvis avstånd för att 

kunna köpa produkten. Konsumenter uppfattar det däremot inte som ansträngande enligt 

Kotler och Armstrong (2012), vilket illustreras av det här citatet:  

A Lamborghini automobile, for example, is a specialty product because buyers are 

usually willing to travel great distances to buy one  

(Kotler & Armstrong, 2012:227) 
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Osökta produkter är den sista kategorin och exempel på sådana produkter och tjänster är 

livförsäkring och begravningstjänster (Kotler & Armstrong, 2012). Enligt dem har dessa ofta 

olika pris och kräver mycket personlig service. Kännetecknet för denna kategori är att 

konsumenten antingen inte vet att de finns, eller så köps de väldigt sällan (Kotler & 

Armstrong, 2012). 

Analysmodell 

Utifrån den teoretiska referensramen och den figur som finns i Gensler m.fl. (2017) skapade 

vi en analysmodell, se modell 1, med fokus på vad det är som får konsumenter att välja 

shoppingbeteendet showrooming. Tanken med en var att illustrera de påverkansfaktorer vi 

identifierat i akademisk forskning och övrig litteratur. De faktorer vi identifierat kan 

kategoriseras under vad som kallas för kanalattribut och produktrelaterade faktorer. 

Faktorerna som tillhör kategorin kanalattribut är handelskanalerna fysisk butik och 

internetbutiks respektive för- och nackdelar. Vad gäller kategorin produktkategori utgörs 

faktorerna av just olika produktkategorier, vilka är bekvämlighetsprodukter, 

shoppingprodukter, specialprodukter och osökta produkter. De i sin tur utgörs av olika typer 

produkttyper. Analysmodellen kom också att användas för att längre fram i uppsatsen 

strukturera empiri- och analysavsnittet.  
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Modell 1: Analysmodell 
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Metodologi 

__________________________________________________________________________________ 

I följande kapitel kommer de metodologiska valen att presenteras och motiveras. Avsnittet 

inleds med forskningsstrategi, forskningsdesign och forskningsmetod. Därefter följer en mer 

detaljerad beskrivning av vad som gjordes innan, under och efter insamlandet av det 

empiriska materialet. Avslutningsvis förklaras hur studien och uppsatsen förhållit sig till etik- 

och kvalitetskriterier.  

__________________________________________________________________________________ 

Forskningsstrategi  

Vid genomgången av forskning och litteratur till den teoretiska referensramen blev det tydligt 

att det både efterfrågas och rekommenderas att konsumentbeteenden och däribland 

showrooming studeras genom ett konsumentperspektiv. Detta för att kunna få insikt i 

konsumenters beteende och hur företag bäst kan bemöta dessa. Därför var uppfattningar i 

form av ord den typ av empiriskt material som vi ville samla in. Med uppfattningar menar vi 

till exempel tankar, åsikter, känslor, attityder och så vidare. Därmed blev den kvalitativa 

forskningsstrategin lämplig (Bryman & Bell, 2013). Vad som vidare motiverade en sådan 

forskningsstrategi var att studien syftade till att få en ökad förståelse för ett fenomen 

(Justesen & Mik-Meyer, 2011), det vill säga friåkningsbeteendet showrooming. Vi ville alltså 

samla in konsumenters uppfattningar om detta fenomen. Värt att notera här är att 

konsumenternas uppfattningar inte var målet för studien. De var istället medlet för att få en 

ökad förståelse för konsumenters showroomingbeteende samt vad som får dem att engagera 

sig i detta beteende.  

Forskningsdesign 

Eftersom den här uppsatsens studie samlat in empiriskt material från ett urval av svenska 

multikanalkonsumenter, det vill säga, från “mer än ett fall” (Bryman & Bell, 2013:77) var det 

fråga om en tvärsnittsdesign (Bryman & Bell, 2013). Det bekräftades även av att studien 

genomfördes vid “en viss tidpunkt” (Bryman och Bell, 2013:77) och att den försökte 

“upptäcka olika slags sambandsmönster” (Bryman & Bell, 2013:77) bland de uppfattningar 
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som konsumenterna delade med sig av. För att kunna hitta olika slags sambandsmönster 

genomfördes jämförelser av konsumenternas uppfattningar, vilket i sin tur gjorde att studien 

även levde upp till vad Bryman och Bell (2013) kallar för komparativa design. Att hitta 

sambandsmönster var viktigt för att kunna avgöra om det fanns några skillnader vad gäller 

vilka kanalattribut och produktkategorier som får konsumenterna att engagera sig i 

showrooming samt varför.  

Vad som gav dessa forskningsdesigner ytterligare relevans för uppsatsen var att de hjälpte 

studien att leva upp till en kvalitativ forskningsstrategi. Genom variation i, och jämförelse av, 

det empiriska materialet kunde studien samla in och analysera uppfattningar i form av ord. På 

så sätt kunde studien använda konsumenternas uppfattningar som ett medel för att få en ökad 

förståelse kring showrooming som konsumentbeteende hos ett urval av svenska konsumenter 

samt vad som leder dem till att engagera sig i detta beteende.  

Forskningsmetod 

Valet av fokusgruppsintervju som forskningsmetod grundar sig på flera olika anledningar. 

För det första beskrivs metoden som lämplig med tanke på vald forskningsstrategi och 

forskningsdesign (Justesen och Mik-Meyer, 2011). För det andra fann vi det naturligt att välja 

en metod där vi kunde komma i kontakt med svenska konsumenter på något sätt, eftersom vi 

som bekant ville komma åt deras uppfattningar. Här fann vi att vi skulle kunna välja antingen 

fokusgruppsintervjuer, enskilda intervjuer eller enkätundersökningar (Wibeck, 2010; Bryman 

& Bell, 2013). Vi ville samtidigt i största möjliga mån komma åt äkta uppfattningar och 

frågan var därmed vilken av dessa metoder som lämpade sig bäst för det? Enligt Frey och 

Fontana (1993) är det samtalet mellan deltagarna, snarare än samtalet mellan deltagare och 

intervjuare som ska stå i fokus vad gäller fokusgruppsintervjun. Det i sin tur sägs minska 

forskarens subjektivitet (Frey & Fontana). Genom att intervjuarens inblandning minskas i en 

fokusgruppsintervju, drog vi slutsatsen att fokusgrupssessionerna skulle ge oss möjligheten 

att närma oss ett verkligt samtal. Inte bara vad gäller samtalet mellan oss och respondenterna, 

utan också respondenterna sinsemellan. Något vi tänkte kunde främja uppkomsten av just 

äkta uppfattningar. Därmed gavs vi möjligheten att fråga svenska konsumenter om deras 

uppfattningar, utan att för den sakens skull bli för styrande i uppkomsten av det empiriska 

materialet. Fokusgruppsintervjun betraktades därmed som både en intressant och lämplig 

metod.  
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Men vi ville inte enbart komma åt äkta uppfattningar, utan även olika uppfattningar i och med 

att vi önskade göra jämförelser så att vi kunde hitta sambandsmönster. Wibeck (2010) hävdar 

att fokusgruppsintervjuer är en lämplig metod då målet är att samla in rikligt med material. Vi 

var av uppfattningen att desto mer material, desto större blir sannolikheten att komma åt olika 

typer av uppfattningar, det vill säga olika typer av åsikter, tankar, känslor och attityder. Vilket 

i sin tur skulle ge en mer nyanserad och detaljerad bild över vad det är som får svenska 

konsumenter att engagera sig i detta beteende. Men det skulle lika gärna kunna resultera i en 

massa empiriskt material om en och samma uppfattning, vilket gjorde oss osäkra på 

metodvalet. Det fanns alltså en risk att vi skulle stå där med en mängd empiriskt material som 

vi sen inte skulle kunna säga något alls om. Efter en stunds eftertanke slog det oss att det i sig 

hade varit ett sambandsmönster och därför valde vi att ge metoden en chans. Även om det 

inte var någon garanti blev vi stärkta i vårt metodval för att fokusgruppsintervjuer enligt 

Bryman och Bell (2013) lämpar sig väl för att komma åt äkta samt olika uppfattningar. Det 

illustreras av citatet nedan.  

En individ kan svara på ett visst sätt i en fokusgrupp, men då han eller hon hör vad de 

andra har att säga kan svaret modifieras och utökas. Personen i fråga kan också 

hålla med om något han eller hon inte skulle ha tänkt på utan att få höra de andras 

uppfattningar.  

(Bryman & Bell, 2013:509) 

Morgan (1997) i sin tur är av liknande åsikt då han hävdar att konsumenter själva inte alltid 

vet hur de agerar eller varför men i samtal med andra kan det dyka upp förklaringar som 

känns både bekanta och obekanta och som helt plötsligt gör det möjligt att beskriva sitt egna 

beteende. Detta gäller enligt Morgan (1997) framförallt svårbeskrivna beteenden, vilket vi 

och litteratur uppfattar showrooming som. Wibeck (2010) bekräftar detta ytterligare genom 

att hävda att metoden främjar att deltagarnas åsikter kommer fram och utvecklas.  

Det var just det här, det vill säga att respondenterna kunde hjälpa varandra att beskriva sina 

uppfattningar, som gjorde oss nyfikna på den här metoden. När vi började reflektera över äkta 

uppfattningar, insåg vi nämligen att även om konsumenterna är medvetna om sina beteenden, 

är det inte alltid lätt att sätta ord på dem. Än svårare blir det om konsumenterna har ett 

beteende men som de inte är medvetna om att de har. Vi såg fokusgruppsintervjuer som en 

lösning på detta. Genom att välja fokusgruppsintervjun som forskningsmetod gav vi nämligen 
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utrymme för uppfattningar att uppkomma och/eller förändras utifrån vad resterande deltagare 

uttryckte, vilket inte hade varit möjligt på samma sätt vid varken enskilda intervjuer eller 

enkätundersökningar. Vi var av uppfattningen att det i sin tur kunde främja uppkomsten av 

just äkta uppfattningar.  

Av det resonemang som förts blir det också precis som Wibeck (2010), Bryman och Bell 

(2013) samt Morgan (1996) hävdar tydligt att interaktionen fyller en central roll vad gäller 

fokusgruppsintervjuer. Vad gäller den här studien har vi däremot valt att primärt fokusera på 

innehållet i det som sägs, det vill säga vad deltagarna säger om showrooming snarare än 

interaktionen, det vill säga hur deltagarna samtalar med varandra kring detta 

shoppingbeteende och vad det är som får dem att engagera sig i det (Wibeck, 2010).  

Förberedelser inför genomförandet av fokusgruppsintervjuerna  

Litteraturgenomgång 

Den här uppsatsen inleddes med en litteraturgenomgång för att hitta ett forskningsämne. Av 

olika anledningar ändrades ämnet under processens gång men det slutliga ämnet blev 

friåkningsbeteendet showrooming, vilket är ett konsumentbeteende och mer specifikt ett 

shoppingbeteende. Litteraturgenomgången användes också för att bygga upp ett, för valt 

ämne, lämpligt teoretiskt ramverk. Detta var ett pågående arbete under större delen av 

uppsatstiden och de sökord som användes var främst köpbeslutsprocessen, multichannel, 

konsumentbeteende, cross-channel freeriding, showrooming, loyalty, channel characteristics, 

product types.  

Sökandet efter litteratur genomfördes i Web of Science då det är en databas som erbjuder 

vetenskapliga artiklar som är refereegranskade. På så sätt kunde vi som författare använda 

litteratur av tillräcklig kvalitet för den här uppsatsens forskningsnivå. De vetenskapliga 

artiklar som var relevanta för forskningsämnet var dock uteslutande från annan härkomst än 

Sverige. I och med att den här uppsatsen studerar svenska konsumenters 

showroomingbeteende ansåg vi som författare att det var av värde att också inkludera svensk 

litteratur. Svensk litteratur av hög kvalitet gick att finna i form av böcker. Dessa berörde 

konsumentbeteendeforskningen i största allmänhet, men också konsumentbeteende med 

hänsyn till detaljhandelsformen multikanal samt digital- och teknisk utveckling. Dock i 

ytterst liten utsträckning showrooming som konsumentbeteende. För att få tillräcklig 
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information om showrooming som konsumentbeteende utifrån ett svenskt perspektiv 

inkluderades därför även icke-akademisk litteratur i form av olika rapporter.   

Vidare användes litteraturgenomgången också för att hitta ett lämpligt metodval och det 

gjordes parallellt med sökandet efter forskningsämne och teoretiskt ramverk. Relevant 

tidigare forskning i ämnet showrooming använde sig främst av kvantitativa metoder (se Chiu 

m.fl. 2011; Heitz-Spahn, 2013 och Rapp, 2015). Det styrkte således ytterligare vårt val att 

använda oss av fokusgruppsintervjun som forskningsmetod. Såg vi vidare till 

konsumentbeteendeforskningen och dess teoretiska fält psykologi och beslut så har tidigare 

forskning enligt Ekström m.fl. (2017) främst varit kvantitativ vilket återigen styrker vårt val 

av att genomföra den här studien med en kvalitativ forskningsmetod. Därmed kom den här 

studien att differentiera sig från tidigare studier gjorda om konsumentbeteendet 

showrooming. Därutöver var litteraturgenomgången också till hjälp vad gäller val av 

intervjufrågor.   

Val av antal fokusgrupper och antalet gruppmedlemmar  
 

Förberedelserna inför genomförandet av fokusgruppsintervjuerna innefattade beslut om hur 

många fokusgruppsintervjuer som skulle genomföras samt varje grupps storlek. Då studien 

inte syftade till att uttala sig om svenska konsumenter som population, utan ett urval, behövde 

studien av naturliga skäl inte innefatta ett större antal grupper, eller ett stort antal deltagare. 

För att kunna få fram sambandsmönster i det empiriska materialet behövdes dock enligt 

Bryman och Bell (2013) och Wibeck (2010) fler än en fokusgruppsintervju genomföras. En 

övre gräns för antalet grupper bestämdes däremot aldrig i förväg. Antalet grupper baserades 

istället på uppkomsten av empiriskt material. Enligt Bryman och Bell (2013) är det ett 

fördelaktigt tillvägagångssätt för fokusgruppsintervjuer då det ökar chansen för att det 

empiriska materialet blir tillräckligt för att besvara forskningsfrågorna och syftet. Med en 

sådan urvalsstrategi tillät vi det empiriska materialet att få styra antalet fokusgruppsintervjuer 

istället för tvärtom.  

Vad gäller den enskilda gruppens storlek påstås mindre grupper vara fördelaktiga (Bryman & 

Bell, 2013; Wibeck, 2010; Morgan, 1998b). Bryman och Bell (2013) hävdar att det ökar 

respondenternas engagemang i samtalen medan Wibeck (2010) i sin tur förklarar att det 

främjar studiens möjlighet att få reda på mycket om enskilda ämnen. I och med att studien 
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ville samla in olika, men äkta, uppfattningar och det genom interaktion framstod det därmed 

som lämpligt att varje enskild grupp var av mindre karaktär.  

Däremot framkommer inte i antal vad som räknas som en mindre grupp utan vi som författare 

fick dra vår egen slutsats. Utifrån att Bryman och Bell (2013) beskrev åtta deltagare som 

många och Wibeck (2010) sex stycken som ett maxantal bestämdes antalet deltagare till tre 

stycken per fokusgrupp. Vidare styrks det vara ett lämpligt antal eftersom Svedberg (1992) 

uttrycker att ett sådant antal ger deltagarna utrymme för att delge sina åsikter, vilket borde 

vara fördelaktigt för både uppkomsten av äkta men olika uppfattningar, samt interaktion. 

Dock fanns det hela tiden en osäkerhet kring antalet gruppmedlemmar då Wibeck (2010) i sin 

tur hävdar att det inte fick vara lägre än fyra stycken. Vi kunde dock inte finna en motivering 

till detta uttalande och vi valde därför att gå på Svedbergs (1992) linje.  

Val av fokusgruppsdeltagare 

När antal grupper och dess storlek bestämts kom nästa beslut. Hur skulle vi välja ut 

deltagarna? Enligt Wibeck (2010) ska det vid fokusgrupper göras enligt ett så kallat 

strategiskt urval. Ett sådant urval går ut på att deltagarna väljs ut i enlighet med studiens mål.  

För fokusgruppsintervjuer är det att få ökad insikt och förståelse genom att på djupet studera 

vad ett mindre antal människor har att säga i en viss fråga (Wibeck, 2010). Den här studien 

ville få en förståelse för svenska konsumenters showroomingbeteende. För att lyckas göra det 

på djupet valde vi som tidigare beskrivits att intervjua flera svenska konsumenter i grupp, och 

det om vad som får dem att engagera sig i ett sådant beteende. Men hur skulle det gå till?   

För att urvalet skulle kunna ha något att säga om detta var det nödvändigt att de hade 

erfarenhet av multikanalhandel samt att de ville dela med sig av denna. Genom att fråga runt 

bland andra studenter, kollegor samt familj och vänner upptäckte vi snabbt att användning av 

flera handelskanaler i samband med köp var vanligt. Erfarenhet av multikanalhandel framstod 

därmed inte som något bekymmer vilket också skulle betyda att det var många konsumenter 

skulle kunna relatera till showrooming som shoppingbeteende. Däremot funderade vi över 

om urvalet verkligen skulle vilja dela med sig av sina uppfattningar, och det i grupp. Det vill 

säga, skulle konsumenterna dela med sig av vad de faktiskt tycker och tänker samt våga hålla 

med eller säga emot de övriga deltagarna. Om inte, skulle varken en gynnsam interaktion 

eller äkta uppfattningar kunna uppstå, vilket tidigare beskrevs som avgörande för att lyckas få 
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reda på vad som får urvalet att faktiskt engagera sig i showrooming. Detta fick oss att undra 

om deltagarna får känna varandra eller inte.   

Vi sökte efter svar i litteratur om fokusgruppsintervjuer och fann att det finns många fördelar 

med att låta deltagarna känna varandra. När deltagarna känner varandra, exempelvis genom 

att de är familjemedlemmar, vänner eller kollegor, utgör de vad Wibeck (2010) kallar för 

redan existerande grupper. Av det följer i stora drag att deltagarna blir positivt inställda till att 

engagera sig i en fokusgruppssession och att de inte är rädda för att uttrycka sig (Wibeck, 

2010). Wibeck (2010) samt Kitzinger (1994) trycker vidare på att deltagare som känner 

varandra gör att fokusgruppssituationen kan komma mycket nära den vardagliga 

interaktionen och samtalet. Att låta deltagarna känna varandra framstod därmed som 

fördelaktigt dels för interaktionen, dels för uppkomsten av äkta men varierande uppfattningar.  

Vidare underlättar det också rekryteringen, vilket enligt Wibeck (2010) är en av de större 

utmaningarna med fokusgruppsintervjun som metod. Vi tror det beror på att deltagare ställer 

sig mer positiva till att delta i en gruppdiskussion om de andra deltagarna redan är kända för 

personen i fråga. Så som med allt annat finns det även nackdelar med att välja deltagare som 

känner varandra sedan innan. Den sammanlagda bedömningen är däremot att fördelarna 

väger över nackdelarna (Wibeck, 2010) och därmed framstod det som enbart positivt att låta 

deltagarna känna varandra.  

Nästa fundering som uppkom var om även vi som forskare fick känna deltagarna? Enligt 

Kreuger (1994) bör inte deltagare och moderator känna varandra. Anledningen är att 

deltagarna kan påverkas om de till exempel associerar moderatorn med någon specifik åsikt 

(Wibeck, 2010) och det skulle således hota uppkomsten av äkta och olika uppfattningar. I och 

med att vi som författare inte kände varandra sedan innan, var också den ena författarens 

nära, kära och bekanta okända för den andre författaren. För att undvika vad Kreuger (1994) 

säger var vi moderator för de fokusgruppsintervjuer där det inte fanns något tidigare 

förhållande mellan författare och deltagare.   

I och med att författarna hade anknytning till deltagarna kunde vi samtidigt minimera den risk 

som Wibeck (2010) hävdar är vanlig vad gäller rekrytering av deltagare, det vill säga att de 

inte dyker upp. De förstår sin betydelse för studien utan att behöva övertygas (Wibeck, 2010). 

Det utesluter däremot inte att någon av deltagarna skulle bli sjuk eller liknande, men skulle 
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det ske, skulle det troligtvis finnas en annan förståelse för att tiden behöver ändras eller 

liknande, vilket således gör det enklare att hantera när det redan finns en relation mellan 

författare och deltagare.  

Var kommer vi då att studera det här beteendet kvarstår och svaret är på den svenska 

konsumentmarknaden. Ett val vi baserade på ett uttalande Ekström m.fl. (2017) gjort om 

kulturella skillnader och köpprocessen. Uttalandet uttrycker att köpmönster påverkas av ett 

lands kultur och då länder skiljer sig åt när det kommer till kultur, skiljer de sig också åt vad 

gäller köp (Ekström m.fl. 2017). Tidigare forskning om showrooming (se t ex Van Baal & 

Dach, 2005; Heitz-Spahn, 2013; Rapp m.fl., 2015; Gensler m.fl., 2017) har genomförts i 

andra länder än Sverige och med hänsyn till uttalandet av Ekström m.fl. (2017) går den 

forskningen inte att applicera på den svenska konsumentmarknaden rakt av. Trots att det inte 

påträffats i tidigare akademisk forskning hävdar annan typ av litteratur att detta beteende 

förekommer bland svenska konsumenter (se t ex Blom, 2017; Hagberg och Jonsson, 2016; 

Hultman m.fl., 2017). Utifrån detta resonemang anser vi som författare att det är lämpligt att 

studera showrooming på den svenska konsumentmarknaden. Mer specifikt vad som får 

svenska konsumenter att engagera sig i detta beteende i en svensk detaljhandel.   

Sammanställning 

Ytterligare aspekter att ta hänsyn till vid val av deltagare till fokusgruppsintervjuer är enligt 

Wibeck (2010) huruvida fokusgrupperna ska vara homogena eller heterogena. Det 

förstnämnda handlar om att deltagarna ska vara av samma ålder och snarlik socioekonomisk 

bakgrund. Det påstås skapa samhörighet mellan deltagarna (Wibeck, 2010) vilket i sin tur ska 

göra att de känner sig trygga med att svara ärligt (Jarret, 1993; Wibeck, 2010), vilket sågs 

som gynnsamt med tanke på hur viktigt interaktion och äkta uppfattningar var. En heterogen 

grupp däremot är en grupp där deltagarna skiljer sig åt, men de nämner inte hur de ska skilja 

sig åt. Att de skiljer sig åt påstås positivt då det ger fokusgruppen en sammansättning av 

individer med olika infallsvinklar (Kitzinger, 1994), vilket sågs som fördelaktigt för 

uppkomsten av varierande uppfattningar.  

Eftersom att studien syftade till att samla in äkta uppfattningar tog vi hänsyn till homogenitet, 

men enbart vad gäller den stad de bodde i. Anledningen var att deltagarna i och med att de 

tilläts känna varandra redan kunde antas ha en stark samhörighet. Av den anledningen lade vi 



36 
 

mer fokus på att skapa förutsättningar för att gruppen skulle bli heterogen, det vill säga att 

olika uppfattningar tilläts komma fram. I och med att det inte framkom på vilket sätt 

deltagarna ska skilja sig åt fick vi komma fram till en egen slutsats. Utifrån resonemanget om 

homogenitet antog vi att de bör skilja sig åt vad gäller ålder samt kön och sysselsättning. Av 

den anledningen har fokusgrupperna utgjorts av liknande boplats men olika åldrar, kön och 

sysselsättningar.  

Här nedan illustreras en sammanställning av antalet genomförda fokusgrupper, antal 

deltagare i respektive fokusgrupp samt fördelning vad gäller kön, ålder, sysselsättning samt 

boplats.  

Tabell 1: Sammanställning av deltagare 

 Fiktivt 

namn 

Kön Ålder Sysselsättning Boplats 

Fokusgrupp 1 

13/4 - 2017 

David 

Karl 

Eva 

Man 

Man 

Kvinna 

26 

52 

49 

Jobbar 

Jobbar 

Jobbar 

Linköping 

Linköping 

Linköping 

Fokusgrupp 2  

15/4 - 2017 

Martin 

Gabriel 

Linnea 

Man 

Man 

Kvinna 

19 

23 

17 

Studerar och jobbar 

Jobbar 

Studerar och jobbar 

Norrköping 

Norrköping 

Norrköping 

Fokusgrupp 3  

19/4 - 2017 

Rasmus 

Johan 

Filippa 

Man 

Man 

Kvinna 

26 

30 

26 

Jobbar 

Jobbar 

Jobbar 

Stockholm 

Uppsala 

Uppsala 

 

Utifrån tabellen ovan anser vi det värt att notera att det inte var jämn fördelning mellan män 

och kvinnor. Att det bör noteras beror enligt oss på att det finns fördomar om att män är 

mindre intresserade av shopping och därmed kan tänkas vara mindre benägna att engagera sig 

i showrooming. En aspekt värd att ha i åtanke när analysavsnitt läses. Vidare var det inte 

heller jämn fördelning mellan antalet som arbetar respektive studerar. I och med att 

socioekonomiska förhållanden påverkar hur konsumenter shoppar är det också värt att ha i 

åtanke. Därutöver utgjordes studien enbart av två äldre vuxna deltagare, vilket också kan ha 
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påverkat utfallet, likväl som det faktum att Norrköping, Linköping och Uppsala kan antas 

vara relativt lika varandra som städer, medan Stockholm borde skilja sig från dem. Då vi ville 

ha ett differentierat urval samt valde våra deltagare utifrån ett strategiskt urval var det svårt 

att skapa en jämn fördelning av skillnader. Dock är förhoppningen att det efter det här 

avsnittet ska finnas en medvetenhet om dessa brister när analysavsnittet läses.  

Moderatorns roll 
 

I förberedelsefasen är det enligt Wibeck (2010) också viktigt att bestämma hur involverad 

moderatorn ska vara under fokusgruppssessionerna, det påverkar nämligen dess struktur. Att 

moderatorns involvering påverkar strukturen betyder att moderatorn påverkar vad deltagarna 

samtalar om och hur de samtalar med varandra (Wibeck, 2010). Vad deltagarna samtalar om 

innefattar hur styrande moderatorn är vad gäller vilka ämnen och frågor som tillåts diskuteras 

under sessionerna (Wibeck, 2010). Hur deltagarna samtalar med varandra rör istället enligt 

Wibeck (2010) interaktionen och kan handla om hur styrande moderatorn är vad gäller allas 

deltagande i samtalet. Ju mindre moderatorn är involverad i detta, desto mer ostrukturerad 

anses fokusgruppsintervjun vara och vice versa (Morgan, 1996).  

Som nämnts tidigare låg studiens primära intresse i vad deltagarna samtalade om, snarare än 

hur de samtalade med varandra och därför var det främst det vi tog hänsyn till vad gäller 

moderatorns roll. För att deltagarnas samtal skulle kunna involvera vad som för dem var äkta 

uppfattningar krävs enligt Wibeck (2010) en låg grad av involvering från moderatorns sida. 

Vid en hög grad av involvering riskerar nämligen moderatorns åsikter att projiceras på 

deltagarna (Wibeck, 2010). Samtidigt drog vi slutsatsen att urvalets uppfattningar behövde 

vara relaterade till forskningsämnet, annars skulle de inte fylla något värde för varken studien 

eller uppsatsen. Av den anledningen såg vi det som viktigt att vara involverade i samtalen till 

viss del.  

För att kunna kombinera dessa behov fick deltagarna diskutera fritt, men kring en rad 

förutbestämda övergripande frågor. Vidare tilläts de också ta upp egna frågor eller aspekter 

för att ge utrymme för sådant som vi författare inte själva tänkt på. Men om samtalen svävade 

iväg allt för mycket från forskningsämnet tilläts moderatorn ingripa. Moderatorn var därmed 

tänkt att vara både involverad och inte i vad som samtalades om, en avvägning som fick 

göras av respektive moderator under fokusgruppsessionens gång.  
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Som bekant var det primära forskningsintresset vad deltagarna samtalade om snarare än hur 

de samtalade, det vill säga interaktionen mellan dem. Samtidigt har det i olika delar av 

metodavsnittet framkommit att det var av värde för studien att fokusgruppsdiskussionerna 

närmade sig ett verkligt samtal, vilket tidigare beskrevs gynnas av just interaktion. Av den 

anledningen beslutade vi att ta hänsyn till interaktionen på så sätt att vi som moderatorer inte 

tilläts styra hur aktiva de olika deltagarna skulle vara i samtalen. Med andra ord anammade vi 

som moderatorer en låg grad av involvering vad gäller interaktionen.  

Val av intervjufrågor 
 

För att utgöra ett bra stöd för moderatorn ska intervjuguiden enligt Wibeck (2010) utformas 

med hänsyn till fokusgruppsintervjuernas struktur. Genom att återkoppla till det resonemang 

som fördes i “Moderatorns roll” blev utformningen av intervjuguiden således en fråga om hur 

den kunde hjälpa moderatorn att anta bestämd grad av involvering under 

fokusgruppssessionerna. Hela intervjuguiden återfinns i Appendix.   

För att fokusgruppsintervjuerna inte skulle tappa fokus från forskningsämnet beskrevs 

tidigare att det var fördelaktigt att låta moderatorn ha viss kontroll över vad som samtalades 

om. Deltagarna skulle därför få diskutera fritt, men kring en rad förutbestämda övergripande 

frågor. Genom att låta intervjuguiden utgöras av vad Kreuger (Kreuger, 1998a) kallar för 

öppningsfrågor, introduktionsfrågor, övergångsfrågor, nyckelfrågor samt avslutande frågor 

var avsikten att vägleda moderatorn i detta arbete. Dessa fem frågor inkluderades även för att 

de på olika sätt påstås påverka intervjuklimatet positivt. Det ska däremot inte blandas ihop 

med vad som i “Moderatorns roll” sades om vår involvering i deltagarnas interaktion.  

Öppningsfrågorna, vilka inleder intervjuguiden, syftar till att låta deltagarna bekanta sig med 

varandra (Wibeck, 2010). Dessa frågor kan påverka intervjuklimatet positivt då de kan ses 

som startskottet för skapandet av en god samhörighet. För att uppnå det bör de enligt Wibeck 

(2010) vara av faktakaraktär och därför valde vi att låta öppningsfrågorna utgöras av 

demografiska frågor. Därefter följer introduktionsfrågorna och tanken med dessa är enligt 

Wibeck (2010) att de ska rikta fokus mot forskningsämnet samtidigt som de fortsätter främja 

samspelet deltagarna emellan. För att uppnå det rekommenderas att frågorna kräver korta 

svar men relaterade till forskningsämnet (Wibeck, 2010). Vi lät därför introduktionsfrågorna 
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vara relaterade till multikanalhandel. Därmed kunde vi samtidigt säkerställa att deltagarna 

hade erfarenhet av flera handelskanaler i samband med köp.  

Sedan kom övergångsfrågorna, vilka var tänkta att hjälpa respondenterna att se 

diskussionsämnet ur ett större perspektiv samt att ge insikt i hur de resterande medlemmarna 

ser på ämnet (Wibeck, 2010). Övergångsfrågorna kom därför att handla om showrooming 

som konsumentbeteende. Därefter kom de viktigaste frågorna i relation till analysen in, 

nämligen nyckelfrågorna och de handlade om bytesbarriärer. I och med att övergångsfrågorna 

samt nyckelfrågorna utgjordes av två övergripande teman fick intervjuerna också 

ostrukturerade inslag (Wibeck, 2010). Vad som vidare styrkte detta är att moderatorn återigen 

inte skulle involvera sig mer än nödvändigt i samtalet om dessa frågor. Intervjuguiden avlutas 

med frågor som gav deltagarna möjlighet att uttrycka sig en sista gång om de ämnen och 

frågor som berörts (Wibeck, 2010). Allra sist ställdes slutfrågan. Denna syftade till att få fram 

om det är något som missats under intervjun eller om någon ville tillägga något (Wibeck, 

2010).  

Intervjuguiden utformades i början av uppsatsprocessen och som tidigare nämnts i 

“Litteraturgenomgången” kom forskningsämnet att ändras och det skedde efter att 

fokusgruppsintervjuerna genomförts. Det kom att påverka intervjuguiden på så sätt att 

öppningsfrågor blev nyckelfrågor medan nyckelfrågorna helt och hållet uteslöts. De övriga 

frågorna påverkades däremot inte.  

Val av plats 
 

Wibeck (2010) förklarar att det av olika skäl är mycket viktigt att redan i förberedelsefasen 

av fokusgruppsintervjuer reflektera över val av plats, och vi tog därför även hänsyn till detta 

innan genomförandet. Till en början var vi som författare inställda på att det optimala vore att 

genomföra intervjuerna på en plats vi hade tillgång till men som ingen av deltagarna hade 

anknytning till. Tanken var till en början därför att fokusgruppsintervjuerna skulle 

genomföras på Stockholms respektive Linköpings universitet.  

Efter att ha gått igenom litteratur om fokusgruppsintervjuer och val av plats upptäckte vi dock 

att universiteten inte vore lämpliga platser då det är platser som moderatorerna är vana vid 

men inte deltagarna. Genom att välja en sådan plats finns det en stor risk för att diskussionen 
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leds mer på moderatorns villkor (Wibeck, 2010), vilket inte var fördelaktigt för vår studie 

med tanke på behovet av interaktion och uppkomsten av äkta men olika uppfattningar. Vidare 

hävdar Wibeck (2010) att det kan råda delade meningar angående om universitet ses som en 

naturlig miljö eller inte. Det i sin tur kan leda till att de som trivs på universitetet får ett 

övertag gentemot de andra, eller att samtliga känner sig främmande för platsen (Wibeck, 

2010). Hur eller hur fanns således en risk för att samtalen skulle komma att hämmas och 

därför framstod universiteten inte längre som ett bra val av plats.  

För att hitta en för deltagarna lämplig plats valde vi utifrån rekommendation från Wibeck 

(2010) att tillfråga de tilltänkta deltagarna en och en om önskemål på plats. Att vi valde att 

tillfråga var och en berodde just på att varje deltagare skulle ges möjlighet att få önska en för 

dem lämplig plats. För att kunna underlätta val av plats kom varje fokusgrupp att utgöras av 

personer som var bosatta i samma stad och som kände varandra sedan innan. Hade vi inte 

gjort så, hade vi inte lyckats hitta en för alla bekväm plats. I samtliga fall kom det att bli 

hemma hos någon av deltagarna, vilket är en av de exempelplatser som Wibeck (2010) lyfter 

fram.  

Under genomförandet av fokusgruppsintervjuerna  

Platsen för fokusgruppsintervjun var som tidigare nämndes hemma hos en av deltagarna. Där 

sattes ett bord i ordning med plats för tre deltagare, en moderator samt med inspelningsteknik 

placerad i mitten så att allas röster skulle höras så bra som möjligt. Redan innan intervjuerna 

startade fick vi en bra känsla av samtliga grupper då det var en lättsam och pratglad stämning 

deltagarna emellan. Att vi låtit deltagarna känna varandra kändes därför som rätt beslut.  

Då Wibeck (2010) anser att moderatorn bör ha kunskap om det område som intervjun ska 

behandla var det vi som författare som antog rollen som moderatorer. Som tidigare beskrivits 

var det enbart en av oss författare som var närvarande på respektive fokusgruppsintervju, och 

det i form av moderator. Här var det skönt att veta att vi hade utarbetat en plan för frågorna, 

intervjuguiden, och vår roll som moderator. Därmed fanns det en tydlig bild över vilka 

förväntningar som fanns på fokusgruppsintervjuerna och oss som moderatorer. Även om vi 

utifrån relevant litteratur utarbetat en plan för intervjuerna och moderatorns roll, fanns det 

ingen garanti för att planen skulle fungera i praktiken. Som tidigare förklarats valde vi att 

respektive moderator inte skulle känna sina deltagare sedan innan. Ett orosmoln var därför 
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relationen mellan deltagare och moderator, till exempel om deltagarna skulle ta moderatorn 

och sessionerna tillräckligt seriöst eller om det mest skulle bli löst prat dem emellan på deras 

villkor.  

Intervjuerna startade med att moderatorn hälsade alla välkomna samt att den 

inspelningsteknik som användes kopplades på. Men vad var egentligen moderatorns roll vid 

varje intervju och vad var anledningen till att dessa intervjuer spelades in? En moderators 

uppgift vid fokusgruppsintervjuer förklarades i avsnittet en “Moderators roll”. Under själva 

fokusgruppsintervjuerna handlade moderatorns roll om att främja respondenternas 

interaktioner utan att för den delen kontrollera dem. Moderatorn förklarade begrepp och 

ställde de typer av frågor som presenteras i avsnittet “Val av intervjufrågor” men lämnade 

sedan utrymme för deltagarna att själva föra diskussionen framåt. Det var bra att vi läst på om 

moderatorns roll innan för det var inte helt lätt att väl på plats göra en avvägning kring 

moderatorns involvering. Inte av den anledningen att deltagarna inte sade något eller inte höll 

sig till ämnet, utan för att det fördes väldigt mycket intressanta diskussioner just om de frågor 

som ställdes. Deltagarnas seriositet var med andra ord inget problem. Det svåra var att som 

moderator inte bli för involverad i samtalen. Att det fördes många intressanta samtal kring 

intervjufrågorna lockade nämligen oss som moderatorer många gånger till att vilja delta. Av 

den anledningen fick vi vid ett flertal gånger lägga band på oss själva och då var det skönt ha 

läst på om moderatorns roll och att ha fattat ett beslut om hur vi som moderatorer skulle vara 

och varför. På så sätt kunde vi ha i bakhuvudet var gränsen för vår involvering gick.  

Att vi spelade in fokusgruppsintervjuerna är vi väldigt tacksamma för. Det lät oss fokusera på 

rätt saker utan att för den sakens skull oroa oss över om vi missade eller misstolkade något 

som sades. Bryman & Bell (2003) menar också på att det i fokusgruppssituationer är lättare 

att spela in än att föra anteckningar kring vad deltagarna säger då det kan ta för lång tid samt 

leda till att gruppen måste avbrytas för att moderatorn, eller den som för anteckningar, ska 

hinna skriva ned allting som sägs. Av den anledningen kunde vi vara hundra procent 

närvarande och istället fokusera på vår roll. Det vill säga att lyssna och ta in det som sades 

men samtidigt var observanta på när det var lämpligt för följdfrågor, att gå vidare till nästa 

fråga, eller att inte delta för mycket i samtalen. Med det sagt är vi av uppfattningen att 

inspelningen i allra högsta grad bidrog till att skapa ett fördelaktigt förhållande mellan 

moderator och deltagare. I och med bytet av forskningsämne kom dock en del av de 

intressanta samtalen att bli irrelevanta. Men eftersom att det beslutet togs efter 
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genomförandet av fokusgruppsintervjuerna var det inget vi var medvetna om där och då. 

Varje sektion och varje typ av fråga diskuterades under en 30-45 min lång intervju som 

avslutades med att vi tackade deltagarna för deras deltagande samt att vi stängde vår 

inspelningsteknik.  

Efter genomförandet av fokusgruppsintervjuerna  

När genomförandet av intervjuerna var klara och samtalen inspelade utfördes transkriberingar 

av det som deltagarna sa. Anledningen till att vi valde att transkribera våra inspelningar var 

för att kunna särskilja på deltagarna och se vem som sa vad. Eftersom utförliga 

transkriberingar beskrivs minimera risken för feltolkningar och bortfall av viktigt 

analysmaterial (Wibeck, 2010) valde vi att transkribera i stort sett allt. Detta för att vi ville 

kunna förmedla en så sanningsenlig bild som möjligt trots att studien byggde på vår tolkning 

av urvalets uppfattningar. Vi uteslöt dock pauser, vissa upprepade ord och till viss del även 

talspråksuttryck och ljud som exempelvis ehh.  

När det empiriska materialet är insamlat, inspelat och transkriberat genom 

fokusgruppsintervjuer är det forskningsintresset som enligt Wibeck (2010) avgör vilken 

analysmetod som är lämplig. Som bekant var det primära fokuset för den här studien vad 

deltagarna samtalade om och den metod som blev lämplig var därmed den som Wibeck 

(2010) kallar för innehållsanalys. Andra ämnen än de planerade kan uppkomma under 

fokusgruppsintervjuerna och på rekommendation av Wibeck (2010) togs även de i beaktande 

i analysavsnittet. 

En innehållsanalys kan genomföras på olika sätt enligt Wibeck (2010) och Bryman och Bell 

(2013). Det tillvägagångssätt som valdes i det här fallet går ut på att vi som forskare utifrån 

transkriptionerna delar upp de uppfattningar som samlats in i olika övergripande teman med 

syftet i åtanke (Wibeck, 2010). Vilket valdes för att det gav oss en bra grund för att kunna 

jämföra deltagarnas uppfattningar och på så sätt kunna delge en äkta men varierande bild av 

vad det är som får svenska konsumenter att engagera sig i friåknings- och shoppingbeteendet 

showrooming. Detta är också steg nummer två i den här typen av innehållsanalys, det vill 

säga att jämföra det empiriska materialet för att se om det finns några mönster (Wibeck, 

2010).  
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Först delades det empiriska materialet upp i den ordning som intervjuguidens frågor var i. 

Detta för att vissa svar som gavs under senare ställda frågor även var relaterade till de tidigare 

frågorna och vice versa. Detta gjordes för en fokusgruppsintervju åt gången, för att inte bara 

kunna skilja deltagarna, utan även grupperna åt. Samtidigt gavs deltagarna också fiktiva 

namn, för att säkerställa deras anonymitet. Därefter gjordes uppdelning nummer två, vilken 

gjordes utefter den analysmodell som då var aktuell. På så sätt kunde vi dela in det empiriska 

materialet i vad som tidigare beskrevs som teman relaterade till uppsatsens syfte. Även detta 

gjordes för en fokusgruppsintervju åt gången och därefter jämfördes det empiriska materialet 

både fokusgrupper, men också respondenter emellan. Som tidigare förklarats kom 

forskningsämnet att ändras efter genomförandet av fokusgruppsintervjuerna. Det empiriska 

materialet bedömdes däremot som tillräckligt för det nya forskningsämnet och av den 

anledningen behövde nya fokusgruppsintervjuer inte genomföras. Konsekvensen blev dock 

att en del av det som transkriberats och delats upp enligt intervjuguiden gjorts helt i onödan. 

Efter bytet av forskningsämne utarbetades också en ny analysmodell och det är den som finns 

i den teoretiska referensramen. Av den anledningen fick vi göra en ny uppdelning av det 

empiriska materialet i teman relaterade till syftet. Resultatet finns presenterat i avsnittet 

“Empiri och analys” lite längre fram.  

Etiska överväganden och studiens trovärdighet   

Etiska överväganden   

Etiska överväganden handlar om att vi som forskare påvisar att studien och de medverkande 

behandlats på ett etiskt riktigt sätt, vilket berör studiens och dess deltagares samtyckeskrav, 

informationskrav, nyttjandekrav och konfidentialitetskravet (Bryman & Bell, 2013).  

Det första kravet handlar om att deltagarna när som helst ska kunna avstå från fortsatt 

deltagande i studien, det vill säga att studien är fullständigt frivillig (Bryman & Bell, 2013). 

Inledningsvis skickades en förfrågan ut angående deltagande ut till eventuella deltagare. I 

denna mailförfrågan beskrevs studiens syfte och dess olika moment och på så sätt kunde de 

tillfrågade på enkelt sätt frivilligt avgöra om de ville delta eller inte. Därmed tog vi även 

hänsyn till informationskravet, det vill säga att deltagarna ska vara informerade om studiens 

syfte och tillvägagångssätt (Bryman & Bell, 2013). Däri förklarades också att empirin inte 

skulle användas till andra ändamål än den här uppsatsen och därmed tog vi hänsyn till vad 
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Bryman och Bell (2013) kallar för nyttjandekravet. Som en påminnelse förklarade vi även 

inledningsvis vid varje fokusgruppsintervju att deltagande var frivilligt och att deras svar 

enbart skulle komma att användas i den här studien. Samtidigt förklarades också att det är 

helt individuellt vad respondenterna vill svara på och inte. Här är fokusgruppsintervjun en 

fördelaktig metod enligt Wibeck (2010). Den tillåter nämligen deltagarna att hoppa över en 

fråga genom att helt enkelt inte delta i diskussionen, utan att det för den delen framkommer 

att deltagaren aktivt väljer att inte uttala sig eftersom att det är en gruppdiskussion (Smithson, 

2000; Överlien m.fl. 2005).  

På rekommendation av Wibeck (2010) valde den här uppsatsen att utlova konfidentialitet 

istället för anonymitet då anonymitet anses vara svårare att uppnå vid vald metod. Detta för 

att intervjuerna ofta spelas in samt att intervjuerna genomförs i grupp, vilket ökar risken för 

att en deltagares åsikt sprids även utanför forskningssammanhanget. För att undvika detta har 

inspelningarna skyddats noggrant. Vidare tilldelades deltagarna fiktiva namn i 

transkriberingarna och deltagarna ombads att låta det som sades under intervjuerna stanna i 

rummet.  

Studiens trovärdighet 

Den här uppsatsens studie är av kvalitativ karaktär och därför kom bedömningen av dess 

kvalitet att baseras på dess trovärdighet (Lincoln & Guba, 1985; Guba & Lincoln, 1994) 

vilket enligt Bryman och Bell (2013) utgörs av kriterierna tillförlitlighet, överförbarhet, 

pålitlighet och konfirmering.  

Tillförlitlighet 

Det fenomen vi studerar tillhör en social verklighet och därmed kan fenomenet få en rad olika 

beskrivningar. Enligt Bryman och Bell (2013) handlar tillförlitlighet därför om att försöka 

övertyga andra om att den beskrivning vi som forskare delar med oss av är trovärdig. I fråga 

om fokusgruppsintervjuer handlar tillförlitlighet enligt Krueger (1998b) om att 

respondenterna faktiskt säger vad de tycker och tänker och inte vad de tror att moderator eller 

övriga deltagare förväntar sig. För att kunna öka tillförlitligheten övervägde vi noga vilken 

involvering vi som moderatorer skulle ha under fokusgruppsintervjuerna. Detta för att i 

största möjliga mån minimera risken för att vi som forskare projicerade våra egna tankar och 

åsikter samt förväntningar. Vidare genomförde vi också vad Lincoln & Guba (1985) kallar 

för respondentvalidering då de hävdar att det ökar tillförlitligheten. I fråga om 
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fokusgruppsintervjuer innebär det att fokusgruppsdeltagarna får tillgång till studiens resultat 

så att de kan bekräfta och kommentera sina svar.  

Överförbarhet 

I fråga om fokusgruppsintervjuer kan överförbarhet vara mer lämpligt än generaliserbarhet 

(Wibeck, 2010; Morgan, 1993 & Krueger, 1998b). I det här fallet blev det också mer lämpligt 

i och med att syftet aldrig var att uppnå generaliserbarhet. Vidare hade det heller inte gått 

med tanke på att vi valde att ha ett litet urval. En studie med ett litet urval kan däremot 

överföras om den liknar det nya sammanhanget (Wibeck, 2010) men det är upp till 

betraktaren av resultaten att avgöra (Wibeck, 2010; Lincoln & Guba, 1985). 

Pålitlighet 

Pålitlighet handlar om huruvida studien skulle få ett liknande resultat om en annan forskare 

genomförde den nu eller om vi författare skulle genomföra den vid en annan tidpunkt 

(Lincoln, & Guba, 1985; Silverman, 1993). Enligt Kreueger (1998b) handlar det också om att 

som forskare inte försöka anpassa analysen till en förutbestämd idé som inte överensstämmer 

med materialet. För öka pålitligheten gäller det att ” […] man säkerställer att det skapas en 

fullständig och tillgänglig redogörelse av alla faser av forskningsprocessen” (Bryman & Bell, 

2013:405). För att i största möjliga mån kunna leva upp till detta försökte vi beskriva och 

motivera uppsatsen problemformulering och olika metodrelaterade val. Vidare försökte vi 

också ge en tydlig redovisning över det empiriska materialet. Vi försökte med andra ord 

skapa transparens i forskningsprocessen.  

Konfirmering 

Enligt Guba och Lincoln (1985) kan samhällelig forskning inte uppnå objektivitet och det 

gäller därmed för den här uppsatsen. Konfirmering handlar därför istället enligt Bryman och 

Bell (2013) om att påvisa att författaren har agerat i god tro. Med god tro menas att forskaren, 

trots de naturliga inslagen av subjektivitet, inte låter varken personliga värderingar eller den 

teoretiska inriktningen styra studien och dess slutsatser på ett missvisande sätt. För att uppnå 

det har vi som forskare noga övervägt vår involvering som moderatorer under 

fokusgruppsintervjuerna och som tidigare nämnts försökt uppvisa transparens och genomfört 

respondentvalidering.  
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Empiri och analys 

__________________________________________________________________________________ 

I detta avsnitt presenteras de empiriska resultaten. Dessa har strukturerats utifrån den 

analysmodell som presenterades i den teoretiska referensramen. Med hjälp av 

analysmodellen har det empiriska materialet med andra ord kategoriseras utefter 

kanalattribut och produktkategori. Materialet analyseras sedan och en ny, reviderad, 

analysmodell tas fram för att understryka de viktigaste upptäckterna i materialet. 

__________________________________________________________________________________ 

Kanalattribut  

Genom de fokusgruppsintervjuer som genomförts blir det tydligt att konsumentbeteendet 

showrooming förekommer hos samtliga grupper och deltagare.  Detta tydliggörs genom att 

deltagarna har använt fler än en kanal, hos olika företag, i sin köpbeslutsprocess, och då i den 

ordning som motsvarar ett showroomingbeteende. De har med andra ord utnyttjat 

förköpsservicen i en fysisk butik men köpt varan i en konkurrerande internetbutik.  

De kanalattribut, det vill säga, för- och nackdelar, som presenterats för fysisk butik respektive 

internetbutik i den teoretiska referensramen kommer att grupperas in i övergripande men 

gemensamma attribut. Dessa är service, pris, sortiment, bekvämlighet och geografisk 

placering. Under service ser vi attribut som personlig service i fysisk butik, oavsett om den är 

av bra eller dålig kvalitet men också internetbutikens lättillgängliga information. Attributet 

pris är tydligare, här ser vi till de fysiska butikernas pris vilket oftast är högre än 

internetbutikernas samt hur pris förhåller sig till attributet service. Vidare har vi attributet 

sortiment där butikernas utbud placeras, samt möjligheten till att uppleva en produkt genom 

känsel och syn. Flexibilitet och att få varan direkt utan att vänta på leverans placeras under 

attributet bekvämlighet. Det sista attributet är geografisk placering och där ser vi till om 

butiken ligger nära geografiskt sett eller ej. Vidare kommer den fysiska butikens attribut att 

jämföras med internetbutikens attribut. Detta för att kunna skapa en bild av de två 

handelskanalerna i förhållande till varandra.  
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Modell 2: Kanalattribut 
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Service 

Ser vi till personlig service som ett kanalattribut blir det tydligt att respondenterna uppskattar 

den service som erbjuds i en fysisk butik, men enbart när servicen är bra. Enligt 

konsumenterna förknippas bra service med kompetent personal, vilket butikspersonalen anses 

vara när de har god kunskap om butikens produkter, hur de skiljer sig åt samt kan 

rekommendera produkter utifrån konsumentens behov. Vidare lyfter konsumenterna fram att 

inte alla fysiska butiker erbjuder bra service, det vill säga att de inte har kompetent 

butikspersonal. Respondenterna upplever nämligen att butikspersonalens kompetens, och 

således dess service, kan skilja sig åt beroende på om de besöker en specialistbutik eller en 

generell butik. Exempel på det detta ses genom citaten nedan från Karl och David nedan.  

Karl: [...] Jag har ju bara handlat några gånger skidutrustning nere i Mjölby och där finns 

det ju kompetent personal. Det är stor skillnad och åka ner dit och prata med dom mot att gå 

in på Intersport i Linköping. Dem har ingen kompetens, det står 10 par skidor som ingen kan 

prata om medans om man kommer ner dit så har de kompetens och kan tala om vad, hur och 

vad man gör, hur man åker och direkt får man den servicen, jämt där. Stor skillnad! [...]  

David: Det är samma om man handlar elektronik hos typ Kjell och Co så får man bättre 

hjälp än hos typ Clas Ohlson. Det finns mycket mer kompetens hos ett ställe som är mer 

nischat mot IT och elektronik än hos en generell butik.   

Detta skulle kunna tolkas som att om konsumenterna anser sig behöva hjälp i sin 

köpbeslutsprocess så väljer de att besöka kanalen fysisk butik. På så sätt kan de tack vare 

kompetent personal få tillgång till kunskap de själva inte besitter och då blir det återigen 

tydligt att kompetent personal påverkar kvaliteten på en fysisk butiks service. Flera av 

respondenterna anser däremot att bra service inte bara handlar om kompetent butikspersonal, 

utan att de också måste kunna sälja in varan. Om butikspersonalen enbart erbjuder service 

genom att dela ut produktinformation knyter butiken inte till sig konsumenten, och därmed 

riskerar en fysisk butik, enligt respondenterna, att drabbas av showrooming. Detta blir tydligt 

genom Karls påstående nedan.  

Karl: Och det tror jag butikerna måste jobba med, att verkligen binda till sig kunden. Så man 

inte bara servar med kompetens, utan det gäller och va väldigt säljande då så man inte bara 
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står där och delar ut information och så utan man verkligen är en säljare för då har man 

knutit till sig kunden. [...] 

Vad som är gemensamt för alla respondenter är att bra service är nära förknippat med 

butikspersonal. Hur konsumenterna uppfattar bra service skiljer sig dock åt. När de väl anser 

att butikspersonal lever upp till en tillräckligt hög nivå av service, framkommer det att 

konsumenterna som startat sin köpbeslutsprocess i en fysisk butik också väljer att slutföra 

processen i just den butiken. När köpbeslutsprocessen ser ut så här leder bra service till att 

konsumenterna väljer att inte förflytta sig till internetkanalen för köp, och därmed väljer de 

också att inte engagera sig i showrooming. Avslutningsvis kan vi då säga att kanalattributet 

service påverkar konsumenternas showroomingbeteende men att det kan leda till att 

konsumenterna antingen väljer att engagera sig, eller inte, i showrooming. 

Pris 

Vad som framkommit genom våra fokusgruppsintervjuer är att konsumenterna ofta vill starta 

sin köpbeslutsprocess genom att besöka en fysisk butik för att uppleva en produkt genom att 

se, klämma och känna på den. Vidare ser vi dock att de går vidare från den fysiska kanalen 

till internetkanalen. Här fortsätter konsumenterna sitt informationssökande men nu är det 

istället enbart kopplat till priset och var produkten kan finnas till lägst pris. Anledningen till 

att de fortsätter sin köpbeslutsprocess i internetkanalen kan förklaras bero på den 

tillgänglighet på information och det låga pris som ofta finns på internet. Pris som 

kanalattribut lockar således konsumenterna till att slutföra sitt köp i en internetbutik. Detta 

beteende betyder att konsumenterna engagerar sig i showrooming.  

Det framkommer av diskussionen ovan att kanalattributet pris är något som i stor 

utsträckning leder till att konsumenterna väljer att engagera sig i showrooming. Vidare 

tydliggörs detta genom flertalet diskussioner i en av fokusgrupperna, där deltagarna pratar om 

att det är pris som avgör hur de genomför sin köpbeslutsprocess. Citatet från Linnea nedan 

illustrerar detta tydligt.   
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Linnea: [...] när jag väl är i fysiska butiker om det inte är något speciellt som jag känner att 

jag behöver köpa just då på grund av en duktig försäljare eller att jag verkligen vill ha det 

då, då kan jag nog hellre vänta, dels för att det ofta finns rabatter och sånt, ex 

studentrabatter som bara gäller på internet men också för att det oftast är billigare, så det 

tror jag absolut att det händer ofta 

Deltagarna i den här fokusgruppen menar på att det i slutändan är priset som avgör i vilken 

kanal de väljer att genomföra sitt köp. En möjlig anledning till att denna fokusgrupp påverkas 

i så stor utsträckning av kanalattributet pris kan vara att majoriteten av dem är studenter. 

Detta då studenter allt som oftast har lägre ekonomiska förutsättningar. Vidare anser 

respondenterna i samtliga fokusgrupper att även om det är priset som avgör var köpet 

genomförs, kan den mängd pengar som ska spenderas också ha en påverkan. Detta blir tydligt 

genom Johans citat nedan.  

Johan: För mig så är det väl oftast att ju dyrare sak så gör jag mer research, och det tror jag 

också kan gälla fler, man vill titta i butik så att den är som man tänkt sig, och sedan därefter 

googlar på internet för att se om det finns billigare alternativ.  

Johan menar här på att han vill starta sin köpbeslutsprocess i den fysiska butiken men då det 

handlar om en produkt som har ett högt pris så väljer han sedan att fortsätta processen i 

internetkanalen för där finns oftast varan till ett lägre pris. Vi kan därmed också anta att de 

respondenter som har samma uppfattning som Johan är mer benägna att söka information om 

och jämföra produkter i en fysisk butik för att sedan slutföra köpet i en internetbutik om 

priset på produkten är lägre där. De väljer således också att engagera sig i showrooming. 

I vissa fall är det inte bara kanalattributet pris som ensamt avgör hur respondenternas 

köpbeslutsprocess ser ut. Samtliga respondenter väger nämligen pris mot service, men det 

råder delade åsikter om när pris som kanalattribut väger över. En av fokusgrupperna anser att 

ett kundbemötande sällan kan rättfärdiga ett högre pris. Så om dessa deltagare kan finna 

produkten de eftersökt i en fysisk butik, till ett lägre pris i en internetbutik, då väljer de att 

köpa produkten där. Om prisskillnaden däremot är väldigt liten kan de tänka sig att 

genomföra både köpbeslutsprocessen i en och samma fysiska butik. Ett exempel på detta kan 

ses nedan.  
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Martin: Alltså det beror ju helt på vad det är för prisskillnad, om det är en marginell 

prisskillnad så spelar det kanske ingen roll, då kanske man stannar kvar hos den här trevliga 

återförsäljaren, men om det är jättestor prisskillnad så byter jag. 

Linnea: Mm, det håller jag absolut med om [svar från Martin] 

Gabriel: Ja exakt [...] 

Två fokusgrupper anser å andra sidan att den service som en fysisk butik erbjuder i vissa fall 

kan väga tyngre än ett högt pris. Anledningen till detta är att konsumenterna är villiga att 

betala ett högre pris för att premiera den service som de fått av butikspersonalen. När så är 

fallet genomför de köpbeslutsprocessen enbart i en fysisk butik. Det blir därmed återigen 

tydligt att kanalattributet service har en påverkan på konsumenternas showroomingbeteende. 

Filippa: Jag tror också att det påverkar mycket för som sagt om någon ger bra service då vill 

man ju på något sätt handla där på grund av den personen, eller att de gett bra service 

återkommande. [...] 

Även om många av respondenterna vill premiera bra service, vilket kan ses i citatet ovan, 

verkar det som att prisskillnaden däremot inte får vara alltför hög, vilket ett uttalande från 

David nedan illustrerar.   

David: Om jag skulle prova ut skor och fått bra eller rätt service så skulle jag handla i butik 

även om det kostar nån hundring extra. [...] 

Att en av fokusgrupperna ställer pris mot service, vad gäller i vilken kanal de genomför sitt 

köp, skulle också kunna förklaras av att de upplever en viss skam med att engagera sig i 

showrooming. Den här gruppen är däremot den enda som diskuterat ämnet skam. De andra 

två grupperna ansåg istället att det är oundvikligt att utvecklingen går i den här riktningen. 

Enligt dem beror det på att konsumenter överlag är mer benägna att kolla upp information om 

produkter. Vidare anser de att det är upp till de fysiska butikerna att anpassa sig till 

konsumenternas showroomingbeteende. Detta skulle kunna bero på att konsumenterna i den 

grupp som diskuterat skam är äldre och därmed kanske har en större erfarenhet i att både söka 

information, och genomföra köp, i en fysisk butik medan resterande grupper i större del av 

sitt liv haft internet tillgängligt för sin köpbeslutsprocess. 
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Av ovan resonemang kan vi se att samtliga respondenter påverkas av pris i sin 

köpbeslutsprocess. När och hur de påverkas av kanalattributet pris skiljer sig däremot åt 

mellan respondenterna. Detta skulle kunna bero på att respondenterna är olika priskänsliga, 

vilket i sin tur skulle kunna ha att göra med ålder och olika ekonomiska förutsättningar. Men 

ytterligare en förklaring skulle kunna vara den erfarenhet, eller brist på erfarenhet, som 

konsumenterna har av handel på internet. Det är således respondenternas uppfattning om pris 

som avgör i hur stor utsträckning detta kanalattribut påverkar deras engagemang i 

showrooming.  

Sortiment 

En av fördelarna med en fysisk butik är att konsumenterna har möjlighet att känna och 

klämma på sortimentet för att få en uppfattning om produkternas storlek, färg och form. 

Denna fördel är något de anser att internetbutikerna inte kan konkurrera med vilket således 

också kan leda till att konsumenterna väljer att inte engagera sig i showrooming. Detta då de 

väljer att både starta och slutföra sin köpbeslutsprocess i en fysisk butik. Däremot upplever 

konsumenter många gånger att sortimentet är begränsat i de fysiska butikerna. Det kan handla 

om att vissa produkter saknas helt och hållet eller att det inte finns rätt storlek. Om något eller 

några av dessa dilemman uppstår när konsumenterna besöker en fysisk butik, väljer de ofta 

att istället genomföra sitt köp i en konkurrerande internetbutik, och därmed också engagera 

sig i showrooming. Detta kan bero på att konsumenterna ofta anser att internetbutikerna har 

ett bredare sortiment. Att de fysiska butikernas sortiment, i form av t ex storlekar och färger 

kan vara ett dilemma blir tydligt genom det som Rasmus nämner nedan.  

Rasmus: Ehh… Nike skor. Ehh… då testade jag först på Stadium och så, för att se om 

storleken sitter bra och sedan brukar jag beställa från Nike.  

[...] 

Rasmus: För att man kan justera färgerna på Nike [paus] till dom man vill. 
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Men det är inte bara sortimentet i de fysiska butikerna som påverkar hur konsumenterna 

genomför sin köpbeslutsprocess, utan utbudet av butiker kan också påverka huruvida de ser 

sortiment som en faktor som påverkar och därmed också driver deras showroomingbeteende. 

Karl: Jaa det kan jag säga. I Linköping exempelvis där finns bara en sportfiskebutik. Det är 

inte världens roligaste butik men det är den enda som finns, ska man inte handla där blir 

alternativet internet. Likadant gäller mitt jaktintresse, ammunition och dylikt finns bara på 

XXL, finns ingen konkurrens. Den har ju monopol i Linköping, vilket stör mig! Då offrar jag 

mig och köper på nätet istället fast det kanske blir sämre. 

Ser vi till attributet sortiment som helhet blir det tydligt att det breda sortiment som 

internetbutikerna ofta erbjuder är ett kanalattribut som får dem att gå från den fysiska butiken 

till internetbutiken för att slutföra köpbeslutsprocessen, och som därmed får dem att engagera 

sig i ett showroomingbeteende. 

 

Bekvämlighet 

Ytterligare ett kanalattribut som påverkar huruvida konsumenterna engagerar sig i 

showrooming eller inte är bekvämlighet. Kanalattributet bekvämlighet innebär däremot 

många olika saker för respondenterna. Det handlar till stor del om att de uppfattar det som 

enkelt att handla de produkter de söker i en internetbutik istället för att besöka flera olika 

fysiska butiker. Det kan även handla om att konsumenterna har möjlighet att genomföra sitt 

köp i lugn och ro hemifrån soffan. Detta är något som tas upp i de två citaten nedan av 

Filippa och Gabriel. 

Filippa: Det tror jag också, inklusive mig själv, alltid handlar på nätet, hudvårdsprodukter, 

hårprodukter, även fast det finns relativt nära där jag jobbar så väljer jag ändå att klicka 

hem det för att det är enklare istället för att springa till tre olika butiker och köpa. [...] 

Gabriel: [...] det kan vara skönt att inte behöva träffa någon säljare som prackar på en 

någonting, utan att kunna sitta i lugn och ro hemma [Martin säger mm instämmande] så det 

kan gå åt båda hållen verkligen [Linnea säger mm instämmande]. 
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Deltagarna i våra fokusgrupper menar också på att kanalattributet bekvämlighet kan handla 

om smidighet. Detta då det idag oftast är enkelt, och billigt, att både beställa och returnera 

varor som är köpta i en internetbutik. Det som dock framkommer i förhållande till leveranser 

och frakt är att det enbart ses som något som leder fram till ett showroomingbeteende om 

dessa erbjudanden är fördelaktiga. Är erbjudandena å andra sidan ofördelaktiga kan det var 

något som istället driver dem till att genomföra både efterforskning och köp i den fysiska 

butiken.  

Martin: ...Och sen om det är bra frakt- och skeppnings liksom vad ska man säga 

fraktalternativ som finns så kanske det blir smidigare tom att handla på nätet. 

David: Jag skulle säga, enda som tar emot med och handla på nätet är fraktkostnaden. Det 

finns en del dolda kostnader man kanske inte tänker på och att det kan ta några dagar att få 

produkten och då handlar man i butiken. 

Det framkommer genom, bland annat citaten ovan, att konsumenternas engagemang i 

showrooming påverkas både av hur snabbt de behöver produkten de tänkt köpa och hur 

fördelaktiga frakt- och leveransvillkoren är. Ser vi till bekvämlighet som stort, finns det 

aspekter vad gäller detta attribut som leder till ett ökat showroomingbeteende, exempelvis 

gratis frakt och retur i internetbutiken. Det finns också aspekter som inte leder till ett 

showroomingbeteende, exempelvis lång leveranstid och att varan behöver införskaffas idag. 

Geografisk placering 

I en av grupperna framkommer också att en fysisk butiks geografiska placering påverkar 

huruvida de engagerar sig i showrooming eller inte. Detta är däremot inte ett attribut som de 

andra två grupperna diskuterat. Som med attributet bekvämlighet så handlar det även här om 

hur fördelaktig placeringen av butiken upplevs vara. Finns det en butik som säljer produkten 

som efterfrågas i närheten av konsumentens hem eller jobb kan det motverka 

showroomingbeteendet, medan om konsumenten bor på en liten ort med begränsat utbud av 

butiker så ökar det chansen till att konsumenten engagerar sig i ett showroomingbeteende.  
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Rasmus: Speciellt som du säger [syftar på Filippa] de här små orterna [Filippa säger aa] 

dom har oftast inte allt utbud medan på internet har du ju allting och du kan få hem det vart 

som helst i Sverige på typ två dagar [Filippa säger mm instämmande] [...] 

Johan: [...] om man har en butik som ligger väldigt nära då kanske man struntar i att söka sig 

till internet [...].  

Med det menar Johan att han skulle bli mindre benägen att engagera sig i showrooming om 

den fysiska butiken låg nära hans jobb och hem. Detta betyder att han alltid har tillgång till en 

fysisk butik och således inte behöver överväga att genomföra sitt köp i en internetbutik. 

Avslutningsvis kan vi då säga att tillgången till en fysisk butik påverkar konsumenternas 

showroomingbeteende, dock kan det leda till att konsumenterna antingen väljer att engagera 

sig, eller inte, i showrooming. 

Sammanfattning av kanalattribut 

Av det resonemang som förts ovan, angående ett antal kanalattribut, ser vi att kanalattribut 

påverkar konsumenterna att engagera sig i shoppingbeteendet showrooming. Mer specifikt 

handlar det om huruvida konsumenterna uppfattar attributet som en för- eller nackdel som 

avgör vilken handelskanal de väljer att genomföra sitt köp i efter att ha utnyttjat 

förköpsservicen i fysisk butik. Vilket i sin tur avgör huruvida de engagerar sig i showrooming 

eller inte. Även om det är konsumenternas uppfattning om attributen som avgör, har de visat 

sig stämma bra överens med de för- och nackdelar som presenterades i den teoretiska 

referensramen.  

Fördelar som den fysiska butiken har är att konsumenter har möjlighet att uppleva en produkt 

genom att klämma och känna, de har även möjligheten att få personlig service samt att få 

med sig varan hem direkt från butiken. Ser vi istället till nackdelarna med en fysisk butik är 

dessa det begränsade sortimentet som de har, deras öppettider, personalen i butiken när de ej 

är tillgängliga eller tillräckligt kompetenta, samt den geografiska placeringen. 

Ser vi istället till internetbutiken och vilka kanalattribut som kan anses vara fördelar och 

nackdelar gentemot den fysiska butiken ser vi att flexibiliteten och bekvämligheten med att 

handla i en internetbutik är en stor fördel. Vidare är butikens tillgänglighet, information om 

produkter, pris och sortiment fördelar som internetbutiken har. Nackdelarna å andra sidan är 
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att konsumenter inte kan klämma och känna på produkter, eller se deras färg, form och 

material. Vidare är omständigheterna kring frakt och returer något som anses vara en nackdel 

för internetbutiken. 

Kopplar vi samman dessa blir ett slags mönster tydligt. Precis som den teoretiska 

referensramen tar upp, uppfattar urvalet, att det som är en fördel med den fysiska butiken ofta 

är en nackdel med internetbutiken och vice versa. Om köpet genomförs i den fysiska butik 

där de startat sin köpbeslutsprocess beror som sagt på hur fördelaktig just den fysiska 

butikens attribut uppfattas vara i jämförelse med en konkurrerande internetbutik. Även om 

uppfattningen är subjektiv framkom att två av dessa fem kanalattribut leder till ett större 

engagemang i showrooming från konsumenterna. Dessa är pris och sortiment. Här ser vi att 

fördelarna som finns med att handla i en internetbutik jämfört med en fysisk butik är större 

och därmed i större utsträckning får konsumenterna att engagera sig i showrooming.  

Samtidigt framkom att vissa kanalattribut kan leda till både ett ökat och ett minskat 

showroomingbeteende. Det handlar ofta om hur fördelaktiga kanalattributen är för 

konsumenten vid det specifika köptillfället. Det rör exempelvis bekvämlighet i form av frakt- 

och leveranserbjudanden samt geografisk placering av en fysisk butik. Hur fördelaktig den 

fysiska butikens attribut är i jämförelse med en konkurrerande internetbutik kan med andra 

ord också skilja sig åt mellan olika köptillfällen. Vad som dock blev tydligt var att 

kanalattributen pris och sortiment hade störst påverkan på konsumenternas engagemang i 

showrooming. 

Produktrelaterade faktorer  

Härnäst kommer vi in på produktrelaterade faktorer, vilket enligt den teoretiska 

referensramen utgörs av olika produktkategorier, vilka i sin tur utgörs av olika typer av 

produkter. Av det empiriska materialet framkom att produktkategorier och olika typer av 

produkter är relaterat till shoppingbeteendet showrooming. Det gällde dock enbart 

produktkategorierna “Shoppingprodukter” och “Bekvämlighetsprodukter” och därför är det 

dessa två produktkategorier som finns representerade i det här avsnittet. Kategorin 

shoppingprodukter har i sin tur delats upp i produkttyperna “Kläder och skor” samt 

“Elektronikprodukter” då det enbart var dessa produkttyper som berördes av deltagarna under 

fokusgruppsintervjuerna. Vad gäller kategorin bekvämlighetsprodukter utgörs den av 

produkttypen “Mat” och det av samma anledning. Under intervjuerna kom dock 
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produktkategorin “Osökta produkter” upp i förhållande till tjänster. Därmed kommer denna 

kategori att finnas med i avsnitten nedan trots att vi tidigare sett att denna kategori inte är 

relaterad till urvalets showroomingbeteende. 

 

Modell 3: Produktrelaterade faktorer 
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Shoppingprodukter  

Kläder och skor  

Utifrån det empiriska materialet ser vi att respondenterna, i förhållande till produkttypen 

kläder och skor, har ett behov att prova storlekar eller klämma och känna på ett visst material 

innan de genomför sitt köp.  

David: Nej men det finns ju vissa produkter man måste prova för och få en känsla, typ skor.  

När konsumenterna väl har fått en fysisk uppfattning om produkten, väljer de ofta att gå 

vidare till internetbutiken för att fortsätta sitt sökande efter det lägsta priset. Detta då 

konsumenterna ofta uppfattar att samma vara finns till ett lägre pris på internet. Detta leder 

därmed till att de genomför sitt köp i en internetbutik och på så vis uppvisar konsumenterna 

också ett showroomingbeteende när det kommer till köp av just denna produkttyp. Ett tydligt 

exempel på detta showroomingbeteende kommer från Gabriel när han pratar om ett 

genomfört skoköp. 

Gabriel: (...) innan resan till Sydamerika så kollade jag på skor på Intersport, alltså i den 

fysiska butiken i Ingelsta, testade dom och dom satt bra, kollade på internet och hittade dom 

300 kr billigare. Köpte dom där istället. 

Konsumenternas engagemang i showrooming, i förhållande till produkttypen kläder och skor, 

är inte bara relaterat till produkternas pris. Konsumenterna relaterar också dessa produkter till 

butikspersonalens service. Detta anser konsumenterna vara en fördel som en fysisk butik har 

gentemot en internetbutik. Det handlar då om att konsumenterna finner den service de blivit 

erbjudna i en fysisk butik som något bra och som därmed kan leda till att de genomför både 

efterforskning och köp i en fysisk butik. Dock menar konsumenterna på att oavsett hur bra 

servicen är i en fysisk butik så väger den inte alltid upp en stor prisskillnad.  

Ett citat som visar på att konsumenterna kan tänka sig att genomföra sitt köp i en fysisk butik 

om de fått bra service kommer från David där han förklara att han handlar skor i en fysisk 

butik om servicen varit bra, även om priset är några hundralappar dyrare. Detta betyder också 

att konsumenten väljer att inte engagera sig i showrooming. Medan citatet från Martin visar 

på att han trots den goda servicen i en fysisk butik väljer att gå till en internetbutik för att 
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avsluta sitt köp då prisskillnaden var alltför stor, därmed väljer konsumenten också att 

engagera sig i showrooming. 

David: Om jag skulle prova ut skor och fått bra eller rätt service så skulle jag handla i butik 

även om det kostar nån hundring extra. [...] 

Martin: Mm det är samma sak för mig för ca en månad sen när jag kollade på en klocka. 

Ehhh… Tyckte den var skitsnygg verkligen och sen kollade jag på nätet och då var den några 

tusenlappar billigare på nätet. Ehm… Jag hade inte kollat på klockan innan jag kom till den 

fysiska butiken 

Huruvida kläder och skor har köpts tidigare eller inte, med andra ord om de har erfarenhet 

eller inte av produkttypen, är ytterligare en aspekt som påverkar konsumenternas 

showroomingbeteende. Om det är så att konsumenterna vid ett tidigare tillfälle besökt en 

fysisk butik för att testa kläder och skor, så genomför de inte samma efterforskning när de ska 

köpa en likadan eller liknande produkt utan de går då direkt till internetbutiken om den vara 

de söker finns där.  

Johan: Men jag tror ändå att man måste gå in och prova saker, alltså det är ju ingen, eller 

om man köper samma sak två gånger, ja visst då kan jag ta det direkt från nätet, för då vet du 

redan vilken storlek du vill ha eller så, men första gången så måste du ju ändå testa  

Av detta uttalande går det ändå att utläsa att konsumenterna engagerar sig i ett 

showroomingbeteende första gången de köper skor eller kläder som finns att tillgå även i en 

internetbutik. När konsumenterna sedan vill köpa den här produkten igen, vilket eventuellt 

skulle kunna vara när ett par jeans blivit utslitna, väljer de, av bekvämlighet att gå direkt till 

en internetbutik för att genomföra sitt köp, och då uppvisar konsumenterna däremot inte ett 

showroomingbeteende.   

Ytterligare en aspekt som lyfts fram vad gäller kläder och skor är att konsumenterna har en 

annan syn på köp av dessa produkter när det kommer till så kallade märkesprodukter. Det 

beror, enligt vissa av respondenterna, på att dessa produkter inte går att hitta till ett lägre pris 

i en internetbutik och av den anledningen jämförs varken produktens kvalitet eller pris med 

internetbutiker. Resultatet blir därför att köpbeslutsprocessens steg efterforskning och köp 
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genomförs direkt i en och samma fysiska butik. Att konsumenterna inte engagerar sig i 

showrooming i förhållande till just märkeskläder och skor beror på att dessa produkter inte 

ingår i kategorin shoppingprodukter utan i det som kallas för specialprodukter.  

Johan: Och sen vissa saker som är märkeslåsta kan jag tänka också, att det inte går, jag vet 

att det inte spelar någon roll om jag söker efter det på nätet, för det kommer ändå att vara 

den här summan, det skulle kunna vara en anledning till varför man köper den på plats.  

Att märkesprodukter i samma utsträckning inte leder till att konsumenterna engagerar sig i 

showrooming behöver inte bara vara kopplat till de specifika pris som dessa produkter har. 

Det kan, vilket citatet från Martin nedan illustrerar, också bero på den service som dessa 

produkter omges av.  

Martin: Men sen finns det vissa fall där jag är mer benägen att köpa produkter i fysisk butik, t 

ex skjortor. Om jag tar ett exempel så har Ralph Lauren en klädbutik på Stureplan där hela 

servicen där en del av själva köpet, av upplevelsen att köpa en skjorta, jämfört med att bara 

beställa den på nätet.  

Det skulle därmed kunna vara så att konsumenterna köper märkeskläder i en fysisk butik, inte 

bara för att de behöver något att ha på sig, utan också för den upplevelse som förknippas med 

att genomföra köpbeslutsprocessen där. Upplevelsen bygger enligt Martin på den fysiska 

butikens service och därför betraktas service som väldigt avgörande för fysiska butiker som 

säljer märkeskläder. För om de misslyckas med att ge service, särskiljer sig köpet inte från 

det på internet.  

Sammanfattningsvis framkommer att kläder och skor är en produkttyp som generellt sett 

leder till att urvalet engagerar sig i showrooming. Anledningen till detta är att kläder och skor 

är en produkt som konsumenterna har ett behov av att prova och känna och klämma på, och 

därför startar de sin köpbeslutsprocess i en fysisk butik. Men då denna produkttyp finns att 

tillgå i andra handelskanaler, i det här fallet i internetbutiker, väljer konsumenterna ofta att 

genomföra köpet i en sådan. Detta för att de anser att priset där är lägre än i en fysisk butik. 

Konsekvensen blir att de ofta uppvisar ett showroomingbeteende vid köp av produkttypen 

kläder och skor.  
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Elektronikprodukter 

Vad gäller elektronikprodukter som produkttyp finns det däremot lite olika åsikter kring 

vilket typ av freeridingbeteende det är förknippat med. Men det som framkommer genom 

samtliga fokusgruppsintervjuer är att vid köp av dessa produkter så genomförs någon form av 

informationssökning innan köpet avslutas. Vilken kanal som används för att få fram den här 

informationen skiljer sig dock mellan konsumenterna. En del väljer att gå till en fysisk butik 

först för att få en förståelse kring hur produkten ser ut och fungerar, för att sedan avsluta 

köpbeslutsprocessen i en internetbutik där varan kan finnas till ett lägre pris. Å andra sidan 

finns de dem konsumenter som väljer att tillgå sig informationen via internet då de anser det 

vara enklare att jämföra olika tekniska specifikationer där än i en fysisk butik. Dessa två 

vägar tydliggörs av det som Martin och Karl hävdar nedan. 

Martin: Och sen tror jag också, i mitt fall, att jag blir ännu mer noggrann när det gäller 

större inköp, en tv t ex eller en mobiltelefon eller liknande saker som har en högre prisklass, 

att man blir mer benägen att faktiskt kolla och jämföra i fysisk butik för att samla information 

för att sedan hitta det billigaste alternativet på nätet. Jag vill dra mina egna slutsatser av vad 

jag upplevt av produkten [Gabriel säger mm instämmande] i den fysiska butiken först 

[Gabriel säger mm instämmande igen]. 

Karl: [...]. Medans elektronik är ju mer att där tittar man på nätet och jämför och läser, alltså 

tekniska specifikationer som kan va jobbigt. Ska du köpa elektronik så kan du ju få ränna 

runt till ett antal butiker för och få in den informationen. Men på internet så kan du ju göra 

det nästan omedelbart, det finn t.o.m. sajter som liksom jämför varor så och sen kan du 

antingen välja och köpa på nätet eller gå till den butiken som verkligen marknadsför den 

produkten då. Och då är det ju mer en teknisk specifikation man jämför [...] 

Även om konsumenterna väljer olika vägar för att genomföra sitt köp av elektronikprodukter 

så finns det fler aspekter än var de vill genomföra sitt informationssökande som avgör om de 

köper produkten i en fysisk butik eller i en internetbutik. Ett exempel på detta är när 

konsumenterna väljer att köpa en elektronikprodukt ihop med ett abonnemang, exempelvis 

mobiltelefon och telefonabonnemang. Deltagarna i en av fokusgrupperna menar på att den 

service som kan ges i en fysisk butik, rörande tilläggsprodukter, kan leda till att köpet 
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genomförs där. Detta skulle då leda till att konsumenterna väljer att inte engagera sig i 

showrooming.  

Vad som blir tydligt genom citaten ovan är att konsumenterna sammanfattningsvis har olika 

köpbeslutsprocesser vad gäller produkttypen elektronikprodukter och de engagerar sig 

därmed i olika typer av freeridingbeteenden vid köp av denna. Det är därmed inte möjligt att 

säga att konsumenterna engagerar sig i showrooming vid köp av elektronikprodukter då olika 

köpbeslutsprocesser leder till olika freeridingbeteenden.  

Bekvämlighetsprodukter  

Mat  

Den här produkttypen köps oftast i en och samma fysiska butik. Anledningen till detta är att 

de vet var i butiken alla produkter finns placerade. Vidare upplevs det som ansträngande att 

sätta sig in i hur köp av mat i en internetbutik går till. Att de upplever det som ansträngande 

att handla mat på internet hindrar dem från att köpa den här typen av produkt där, även om 

vissa av dem skulle vilja göra det. De upplever det därmed som enklare och bekvämare att 

genomföra sin köpbeslutsprocess av mat i handelskanalen fysisk butik än i en internetbutik. 

Enkelhet och bekvämlighet är annars attribut som respondenterna tidigare förknippat med 

just en internetbutik. Detta resonemang illustreras i citatet nedan. 

Rasmus: Ica handlar vi på och där vet man var allting är och även om det kanske inte är så 

svårt att hitta på en hemsida, ex Mathem eller Linas matkasse eller liknande så vet man vad 

man får, man är själv där och väljer produkterna, kan titta på dom och på så sätt ser vilken 

produkt man köper, man känner igen butiken, den känns lite hemma och sen är det inte 

jättelångt att gå heller. Jag tycker att det känns mer ansträngande att sätta mig in i en 

hemsida än att handla där.  

Utifrån de diskussioner som förts i våra fokusgruppsintervjuer kan vi se att livsmedel och 

matvaror är en produkttyp som oftast handlas på ren vana. Konsumenterna anser det vara 

enkelt och bekvämt att handla i den butik som finns i ens närhet och som har de varor som 

eftersöks. Utifrån de resonemang som förts ovan ser vi att detta är en produkttyp som idag 

inte leder till att konsumenterna engagerar sig i showrooming. Det blir dock tydligt att allt 

fler ser det som en möjlighet att handla dessa produkter i en internetbutik. Det kan därmed 
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finnas en risk för att konsumenter väljer att engagera sig i showrooming vid köp av denna 

produkttyp i framtiden.  

Osökta produkter  

Tjänster  

Vidare för deltagarna diskussioner kring produkttypen tjänster. De talar exempelvis om olika 

typer av tjänster, såsom internetabonnemang och försäkringar.  Den här produkttypen skulle 

kunna placeras i kategorin shoppingprodukter då det i den teoretiska referensramen står att 

konsumenter vid köp av produkter från den här kategorin gör jämförelser gällande 

exempelvis kvalitet, pris och utseende. Något de uppfattar som ansträngande och 

tidskrävande. Ett exempel på detta kommer från Johan när han pratar om att han inte orkar 

sätta sig in abonnemangens alla villkor. 

Johan: Jag tycker precis som du sa att när man väl har gjort ett jobb och bestämt dig för 

något, jag tänker mest på sånt här som Comhem och alla såna typer av abonnemang. Jag 

personligen orkar verkligen inte sätta mig in i det där igen för jag tror inte att det i slutändan 

kommer ge mig så mycket som jag tycker att jobbet är värt som jag lägger ner på det här. 

[...] 

Ser vi till denna produkttyp och att konsumenterna väljer att inte anamma ett 

showroomingbeteende vid köp, så handlar det ofta om att konsumenterna finner det 

tidskrävande att läsa på om dessa eller att det kan kosta pengar att avsluta ett abonnemang. 

Samtidigt framkommer att det är något som köps väldigt sällan och därför har vi valt att 

istället placera produkttypen tjänster i kategorin osökta produkter. Sättet de pratar om 

tjänsterna på illustrerar dock inte att det är tjänster som de inte känner till, så även om det går 

att placera produkttypen tjänster i den här kategorin, är placeringen inte optimal.  

Sammanfattning av produkttyp  

Av det empiriska materialet framkom att konsumenterna gör efterforskning inför ett köp, 

vilket betyder att de går igenom det steg i köpbeslutsprocessen som kallas för 

informationssökning. Precis som den teoretiska referensramen beskriver sker det dock inte 

alltid, till exempel vid köp av produkttypen mat. När de väl gör efterforskning, skiljer den sig 
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också åt i omfattning. Med andra ord finns det produkttyper som konsumenterna vill jämföra 

mer än andra, antingen vad gäller utförande eller pris. Det framkommer också att 

konsumenterna många gånger föredrar att jämföra olika produkter inom en viss produkttyp. I 

vilken eller vilka kanaler de väljer att göra sin efterforskning skiljer sig vidare åt mellan olika 

produkttyper. Hur konsumenterna använder handelskanalerna fysisk butik och internetbutik i 

detta förberedande steg skiljer sig med andra ord åt mellan olika produkttyper, vilket också 

hävdats i den teoretiska referensramen.  

Går vi vidare till fasen för köpbeslutet, ser vi i det empiriska materialet, precis som nämndes i 

den teoretiska referensramen att det finns ett antal produkttyper som leder till ett större 

engagemang i showrooming. Det handlar om de produkter som konsumenterna uppfattar är i 

behov av omfattande efterforskning. Den produkttyp som har allra störst påverkan på 

konsumenternas showroomingbeteende är kläder och skor. Anledningen till detta skulle 

kunna vara att många av de produkter som finns i en fysisk butik också finns att tillgå i en 

internetbutik, och då oftast till ett lägre pris. Ser vi vidare så kan även köp av produkttypen 

elektronikprodukter trigga en konsuments showroomingbeteende, dock är så inte alltid fallet.  

Utifrån de fokusgruppsintervjuer som genomförts så ser vi också att det finns två 

produkttyper som i dagsläget inte alls leder till att konsumenterna engagerar sig i 

showrooming, nämligen matvaror och tjänster. Här ser vi att även om konsumenterna finner 

det allt mer attraktivt att handla mat via internet så är inte dessa varor lika utsatta för 

jämförelser. Vad gäller tjänster å andra sidan upplever konsumenterna det alltför 

ansträngande att göra jämförelser. Matvaror och tjänster är alltså produkttyper som urvalet av 

olika anledningar inte har behov att göra efterforskning kring inför ett köp.  

Den sammantagna analysen av detta är att produktkategorier och produkttyper är relaterat till 

köpbeslutsprocessen och användning av flera handelskanaler. Sättet de är relaterade skiljer 

sig åt mellan produktkategorier och produkttyper och det får i sin tur konsekvenser för 

huruvida konsumenterna engagerar sig i showrooming eller inte. Huruvida konsumenterna 

engagerar sig i showrooming eller inte påverkas med andra ord av vad det är för typ av 

produkt de planerat att köpa.  
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Kanalattribut och produkttyper: reviderad analysmodell 

Vad som blivit tydligt här är att den fysiska butiken samt internetbutikens olika attribut och 

de olika produkttyperna har en påverkan på konsumenters beteende. Vi ser att vissa attribut 

och vissa kategorier leder till ett engagemang i showrooming medans andra inte leder till att 

konsumenter engagerar sig i detta shoppingbeteende. Därmed kan den analysmodell som 

presenterats tidigare revideras och ändras utifrån de aspekter som har allra störst påverkan på 

konsumenters beslut om engagemang i showrooming. 

 

Modell 4: Reviderad analysmodell 

 
 

I denna modell visas enbart de attribut och kategorier som har allra störst påverkan på 

konsumenternas beslut om engagemang i showrooming. Det betyder dock inte att de tidigare 

nämnda attribut och kategorier inte har någon påverkan alls. Vissa attribut, såsom geografisk 

placering, har en påverkan, dock inte lika stor som exempelvis sortiment och pris, och vissa 

kategorier, såsom tjänster, har ingen påverkan alls på konsumenters beslut kring engagemang 

i showrooming.  
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Slutsats 

_________________________________________________________________________ 

Uppsatsen avslutas med kapitlet slutsats, vilket inleds med en tillbakablick på studiens syfte 

och dess forskningsfrågor. Detta för att vi kommer fram till en slutsats genom att besvara 

forskningsfrågorna och syftet med de upptäckter som gjorts. Avslutningsvis presenteras 

forskningsbidrag, ett kortare avsnitt om kritik kring vår studie samt förslag på framtida 

forskning.  

__________________________________________________________________________________ 

Syftet med den här uppsatsen var att bidra till förståelsen för friåkningsbeteendet 

showrooming genom att undersöka om och varför kanalattribut och produktkategorier 

påverkar svenska konsumenter att engagera sig i ett sådant shoppingbeteende. För att uppnå 

detta syfte framställdes ett antal forskningsfrågor och för att sammanfatta denna uppsats och 

studie med en slutsats har vi valt att besvara dessa.  

● Vilka kanalattribut och produktkategorier leder till att urvalet av konsumenter 

engagerar sig i showrooming? 

● Vilka kanalattribut respektive produktkategorier anses ha störst påverkan på deras 

engagemang i showrooming? 

Genom analysen av det empiriska materialet blev det tydligt att de svenska konsumenter som 

deltog i studien uppvisar ett showroomingbeteende samt att kanalattribut och 

produktkategorier har en påverkan på deras showroomingbeteende.  Hur stort deras 

showroomingbeteende är beror dock på vilka kanalattribut och produktkategorier som 

konsumenterna anser är viktiga i förhållande till sin köpbeslutsprocess. Ser vi till den första 

forskningsfrågan och de fem övergripande kanalattribut som den här uppsatsen studerat så ser 

vi att det är kanalattributen pris och sortiment som leder till att konsumenterna engagerar sig i 

showrooming. Kanalattributen service, bekvämlighet och geografisk placering kan leda till att 

konsumenterna engagerar sig i showrooming men de behöver inte alltid göra det.  

Vidare besvaras forskningsfråga nummer två och där blev det tydligt att kanalattributen pris 

och sortiment är de attribut som har störst påverkan på konsumenternas 
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showroomingbeteende. Går vi sedan vidare till produktkategorierna så ser vi även där att inte 

alla har samma påverkan på konsumenternas showroomingbeteende utan det är vid köp från 

kategorin shoppingprodukter och mer specifikt produkttypen kläder och skor som de blir 

mest benägna att engagera sig i showrooming. Ser vi till de resterande produkttyperna så kan 

konsumenterna anamma ett showroomingbeteende vid köp av elektronik, vilket tillhör 

samma kategori, men de gör inte alltid det. Ser vi istället till kategorin 

bekvämlighetsprodukter och produkttypen mat och kategorin osökta produkter och då 

tjänster, uppvisar de inte alls ett showroomingbeteende. Det blir då också tydligt att det är 

just kläder och skor som främst får urvalet att engagera sig i shoppingbeteendet 

showrooming. Vad som också framkommit är att även om konsumenternas engagemang i 

showrooming påverkas av produkttyp så kan de också väga in olika typer av kanalattribut. 

Konsumenterna kan exempelvis väga in attributet pris efter att de upplevt en produkt i den 

fysiska butiken om de anser att priset skiljer sig mellan de två handelskanalerna. Med det sagt 

är det inte enbart vilken typ av produkt som ensamt avgör huruvida de engagerar sig i 

showrooming eller inte, utan hänsyn tas också till kanalattribut.  

Ser vi till fråga två vill vi besvara om det är så att dessa kanalattribut och produktkategorier 

alltid får konsumenterna att anamma ett showroomingbeteende. Som sagt ovan så bidrar vissa 

faktorer till att konsumenterna engagerar sig i showrooming och andra inte. Därmed kan 

påverkansfaktorerna också resultera i att konsumenterna väljer att inte engagera sig i just 

showrooming. I analysen blir det tydligt att så kan vara fallet vad gäller exempelvis 

kanalattributen service och bekvämlighet samt produkttyperna mat och tjänster. 

I analysen ser vi även att konsumenterna ibland även väljer att anamma ett annat typ av 

beteende under sin köpbeslutsprocess. Detta kan vara ett webroomingbeteende, där de rör sig 

från en internetbutik till en fysisk butik eller ett freeridingbeteende, där konsumenten byter 

företag men inte handelskanal. Men vi ser också att vissa kanalattribut och produkttyper inte 

alls är utsatta för någon form av freeridingbeteende och därmed använder de bara en 

handelskanal i sin köpbeslutsprocess. Detta betyder således att konsumenterna kan vara såväl 

multikanalkonsumenter som singelkanalskonsumenter och att det finns många olika typer av 

konsumentbeteenden. Det blir därmed tydligt att showrooming är ett förekommande 

freeridingbeteende bland de svenska konsumenter som deltagit, men att det inte är det enda 

beteendet de uppvisar under sin köpbeslutsprocess i en detaljhandel som kännetecknas av 

multikanal, det vill säga förekomsten av flera handelskanaler.  
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Kunskapsbidrag  

Denna studie hade för avsikt att bidra till förståelsen för friåkningsbeteenden och då specifikt 

det beteende som kallas för showrooming. Ett forskningsområde som det fanns kunskap om 

vid starten på det här examensarbetet men som samtidigt efterfrågade mer forskning. För att 

kunna bidra med ytterligare kunskap valde vi att ta vid där forskningsfältet slutat. Det vill 

säga att studera vad som påverkar konsumenter att engagera sig i olika freeridingbeteenden 

och varför. Som tidigare konstaterats fanns det få studier som enbart studerat vad som får 

konsumenter att engagera sig i specifikt showrooming och varför. Därför valde vi att bidra till 

förståelsen för showrooming genom att studera detta. Mer specifikt kom bidraget att bli vilka 

kanalattribut och produktkategorier som får ett urval av svenska konsumenter att engagera sig 

i showrooming och varför.  

 

Vidare kommer bidraget av vald forskningsmetod. Tidigare studier har främst varit 

kvantitativa och de få studier som varit kvalitativ har använt sig av andra forskningsmetoder. 

Det betyder att de uppfattningar som samlats in kring vad som får urvalet att engagera sig i 

showrooming är empiriskt mer realistiska och mer på djupet.  

 

Eftersom att det är företag med fysiska butiker som drabbas av showrooming är det främst 

intressant och aktuellt för dem att få en förståelse för vad som får konsumenter att engagera 

sig i detta beteende och varför. Samtidigt finns det idag ett stort behov av och intresse i att 

förstå hur konsumenter beter sig och varför i en detaljhandel som är under digital- och 

teknisk utveckling. Den här uppsatsen skulle därför även kunna vara läsvärd för 

konsumentbeteendeforskare och de som i största allmänhet är intresserade av 

konsumentbeteenden.  

Kritik 

Med facit i hand hade det varit intressant att ta mer hänsyn till olika sociodemografiska 

faktorer såsom ålder, boplats och inkomst. Det empiriska materialet tenderar nämligen att 

skilja sig åt på grund av sådana faktorer. Trots att vi följde den urvalsstrategi vi hade handlar 

den här studiens kritik till stor del om urvalets storlek, enbart 9 personer och 3 stycken 
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intervjuer. Det kan vara en möjlig förklaring till varför fokusgrupper som forskningsmetod 

inte använts i någon större utsträckning. Hade ett större urval samt fler intervjuer genomförts 

hade de samband som uppkom kunnat verifieras ytterligare. Det hade i sin tur kunnat 

säkerställa den förståelse som den här studien bidrar med kring showrooming på ett bättre 

sätt. Vilket hade varit bra eftersom det empiriska materialet visar att det uppkommer många 

intressanta resonemang genom fokusgruppsintervjuer. Genom att inkludera ett större urval 

hade vi kanske också kunnat påvisa ännu fler samband. Därutöver hade studien även kunnat 

bidra med fler generaliseringar kring svenska multikanalkonsumenters 

showroomingbeteende, vilket hade kunnat göra studien intressant för fler aktörer. 

Förslag på framtida forskning 

I kritiken ovan nämns att en liknande studie med större urval skulle vara av intresse att 

genomföra samt att det i en sådan studie hade varit intressant att ta större hänsyn till 

sociodemografiska faktorer. Det hade eventuellt kunnat hjälpa företag med fysiska butiker att 

kunna rikta sitt lojalitetsarbete olika, beroende på konsumentgrupp. Det skulle också kunna 

vara av intresse att se showroomingbeteendet utifrån både den fysiska och den 

internetbaserade butikens synvinkel. Detta för att bättre kunna förstå interaktionen mellan 

butikerna och deras konsumenter vid multikanalhandel.  

I och med att det framkommit att respondenterna inte enbart engagerar sig i showrooming, 

utan även i andra typer av freeridingbeteenden, skulle en liknande studie kunna genomföras 

där alla typer av freeridingbeteenden inkluderas. På så sätt skulle konsumenters komplexa 

shoppingbeteende eventuellt kunna förstås bättre. 

I och med att mobilen som tekniskt verktyg framställdes som extra intressant i den teoretiska 

referensramen hade det kunnat vara intressant att närmare studera mobilens roll för 

konsumenters engagemang i showrooming. Eventuellt att det skulle kunna leda till en ännu 

bättre förståelse kring om, och hur, teknik driver konsumenters showroomingbeteende.  
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Appendix 
 

Bilaga 1 - Intervjuguide 
 

Öppningsfrågor (ställs till varje person) 

• Demografiska frågor 

• Kön 

• Ålder  

• Yrke 

• Boplats  

• Frågor kring generell konsumtion, internet, butik, etc 

• Har du någon gång handlat på internet?  

• Har du någon gång handlat i butik?  

• Har du någon gång använt mer än en kanal för att förbereda eller genomföra 

ett köp? 

 

Tema: freeriding  

Freeriding handlar om att konsumenter använder en återförsäljares kanal för att få 

information om produkter. Själva köpet genomför konsumenten däremot hos en annan 

återförsäljare och i en annan kanal. Detta kallas för “cross-channel freeriding” eller kross-

kanals freeriding. En freeriding kund är därmed någon som både byter återförsäljare och 

kanal. Med kanal menas fysisk butik eller internetbutik via mobil, dator eller surfplatta.  

 

Det finns olika typer av freeriding men i denna uppsats är det typen showrooming som är 

aktuell. Showrooming går ut på att konsumenter först söker information om en produkt i den 

fysiska butiken (ex information om pris, kvalitet och lagerstatus). Själva köpet genomför 

konsumenten sedan i en internetbutik hos en annan återförsäljare.  

 

• Har ni några generella frågor eller är det något som är oklart vad gäller temat 

freeriding? 

• Vet ni att detta fenomen finns och har ni i sådant fall tänkt på det? På vilket sätt har ni 

tänkt på det?  

• Utifrån beskrivningen av freeriding beteendet, känner ni igen er i det? Det vill säga 

har ni någon gång bytt kanal och återförsäljare vid ett köp?  



71 
 

• Är det något ni gör frekvent eller som enbart skett någon enstaka gång 

• Förändras ert beteende vid köp/informationssök av olika varor? Ex:  

• Elektronikvaror 

• Sportartiklar 

• Kosmetikprodukter  

• Hur tror ni att ert beteende påverkar återförsäljare? Positivt, negativt, inte alls?  

 

Tema: retentionsstrategin bytesbarriärer (Ge mest tid - efter 15–20 min) 

Enligt forskning kan återförsäljare undvika att konsumenter engagerar sig i freeriding, dvs 

byter till en annan återförsäljare och dess internetbutik genom att använda sig av så kallade 

retentionsstrategier. Den typ av retentionsstrategi som är aktuell för denna uppsats är 

retentionsstrategin bytesbarriärer. En definition av bytesbarriärer är “[...] någon faktor som 

gör det svårare eller dyrare för konsumenter att byta leverantör.” Hirschman (1970) förklarar 

att när uppfattningen av bytesbarriärer är hög och möjligheten att lämna ett företag är 

begränsad ökar tendenserna för lojalitet hos kunderna.  

 

Vi vill därför höra hur er avsikt att byta till en annan återförsäljare och dess internetbutik 

påverkas av följande bytesbarriärer:  

• Bytesbarriär 1: Handlar om relationen mellan kund och återförsäljare. Ett exempel är 

att om man som kund utvecklat en god relation med återförsäljarens butiks- eller 

servicepersonal (ex kundtjänstpersonal). Man som kund får då ett starkare band till en 

återförsäljare (Jones et al 2000) vilket gör att man som kund undviker att byta 

återförsäljare.  

• Skulle en god relation med ett företag eller återförsäljare få er att undvika att 

byta? Ja, nej, vet ej.  

• Varför påverkar det er på ett sådant sätt?  

• Om strategin får er att stanna, det vill säga söka och köpa hos samma 

återförsäljare och i samma butik, gör ni det av en positiv eller negativ 

anledning? Dvs vill ni stanna eller känner ni er tvingade att stanna?  

 

• Bytesbarriär 2: Är upplevd byteskostnad och är konsumenters upplevelser av den tid, 

de pengar och den ansträngning som förknippas med byte av företag. Sådana 

kostnader kan vara sökkostnader och lärokostnader. De kan handla om att kunder 

utvecklar en lojalitet till ett företag eller en återförsäljare delvis för att det existerar 
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kostnader för att byta företag. Dessa kostnader kan vara både riktiga eller upplevda 

samt monetära eller icke-monetära och kan inkludera investeringar i tid, pengar eller 

ansträngning. (uppsägningskostnad för ett gymkort). 

• Har en sådan kostnad fått er att stanna hos ett företag eller en återförsäljare ni 

egentligen vill byta från? 

• Skulle följande strategier påverka ert beteende? Ja, nej, vet ej. 

• Varför påverkar det er på ett sådant sätt?  

• Om strategin får er att stanna, det vill säga söka och köpa hos samma 

återförsäljare och i samma butik, gör ni det av en positiv eller negativ 

anledning?  

 

• Bytesbarriär 3: Den tredje och sista bytesbarriären, attraktionskraft till konkurrerande 

alternativ, handlar om i vilken utsträckning konsumenter upplever att de 

konkurrerande alternativen är tillgängliga. När konsumenter upplever att det finns få 

tillgängliga alternativ är fördelarna med ett byte få och därmed uppvisas en högre nivå 

av lojalitet. Exempel kan vara att produkten du vill köpa enbart säljs hos en eller ett 

fåtal återförsäljare och då minskar risken att kunden byter företag för att köpa den.  

• Har ni någon gång “tvingats” stanna hos ett företag enbart för att 

tillgången till konkurrenter varit låg?  

 

Avslutande fråga: Finns det någon annan strategi än de som tidigare diskuterats som 

skulle få er att stanna hos en återförsäljare och då genomföra köpet hos samma 

återförsäljare och dennes fysiska butik?  

 

Avslutande frågor (ställs till varje person)  

• Uttrycka slutgiltig position 

• Har du något du vill tillägga?  

• Reflektion 

• Är det något särskilt du tänker på eller undrar över? 

Sammanfattning av diskussionen 

Slutfråga 

• Har vi missat något? 
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