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Sammanfattning 

Uppsatsen berör den uppmärksammade trenden showrooming, att informationssöka 

produkter i fysisk butik men sedan genomföra köpet via en konkurrent online – en typ 

av friåkande från offline- till onlinekanalen. Syftet är att förklara hur showrooming 

sker vid köp av produkter som potentiellt lämpar sig för detta, bl.a. genom att 

identifiera vilka faktorer som driver fenomenet. Produkter som särskilt påverkas av 

detta fenomen är upplevelsevaror som inhandlas med låg frekvens till hög kostnad. 

Med hjälp av teori om hur konsumtion sker då fler säljkanaler finns tillgängliga, samt 

teori om hur lojalitet påverkar konsumtionsbeteende, formuleras sex hypoteser 

rörande hur konsumentbeteende påverkar benägenheten till showrooming. 

Produktkategorin löparskor uppfyller till stor del de kriterier som lämpar dem för 

showrooming, och en frågeundersökning genomförs därför med konsumenter av 

löparskor. Resultatet av undersökningen analyseras statistiskt m.h.a. 

Pearsonskorrelation och binär logistisk regression. Analys sker även av kvalitativ data 

som respondenterna bidrar med. Hypotesprövningen visar på signifikativa negativa 

samband mellan variablerna risk, positiv tidsdiskontering, rutiner och showrooming, 

samt signifikanta positiva samband mellan variablerna sparsamhet, expertis och 

showrooming. Dessutom identifieras ett svagt negativt samband mellan ålder och 

showrooming. Vidare formuleras begreppet returköpsshowrooming, där 

konsumenterna vänder sig till konkurrenter online vid upprepade köp av en produkt 

som tidigare informationssökt och köpts offline. Med utgångspunkt i 

marknadsföringsmixen diskuteras implikationerna av showrooming-fenomenet för 

marknadsförare i fysisk handel respektive e-handel. 

 

Nyckelord: Showrooming, friåkande, detaljhandel, multikanalshopping, 

marknadsföringsmix, löparskor, e-handel, risk, positiv tidsdiskontering, sparsamhet, 

expertis, rutiner, lojalitet, returköpsshowrooming.  
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1. Introduktion 

Internet har på många sätt ändrat spelreglerna för marknadsföring mot privatpersoner. 

Handeln bör kunna dra fördel av den ökade möjligheten till marknadsföring som 

internet innebär, och få nya kunder att hitta till butiken. Konsumenten kan fortfarande 

se och känna på produkten i butiken, få rådgivning och åtnjuta servicen från 

butikspersonalen, betala och på en gång få produkten i handen. Drygt nio av tio 

konsumenter använder sig av internet som en källa till information när de funderar på 

att köpa en vara i en fysisk butik (Svensk Handel 2011). 

Samtidigt har e-handeln en stadig tillväxttakt och i Sverige prognostiserades 

omsättningen till 27 miljarder kronor år 2011. Detta kan jämföras med 4,9 miljarder 

kronor år 2003 (Svensk Handel 2011). Förtroendet för e-handel har även ökat. Nästan 

hälften av tillfrågade konsumenter uppgav att de upplevde att e-handeln har blivit 

säkrare under de senaste två åren (Posten, Svensk Detaljhandel, HUI Research 2012). 

Med en växande e-handel, och ökat förtroende för densamma, urskiljs en ny trend 

som hotar den traditionella detaljhandeln. Tillgängligheten till information är avsevärt 

större för konsumenten än vad handeln är van vid. Ett växande utbud online och 

möjligheten att enkelt göra prisjämförelser påverkar våra vanliga, fysiska butiker. 

Idag kan du, medan du står i butiken med en produkt i handen, samtidigt undersöka 

hur mycket den kostar hos konkurrenten via din smartphone (Mehra et al. 2012).  

En internetbutik med liknande varor som en fysisk butik kan ha lägre kostnader för 

personal och lokalhyra och konkurrerar ofta med lägre priser (Svensk Distanshandel 

2013). Allt fler väljer även att e-handla från utlandet. År 2011 uppgav 60  % av 

tillfrågade konsumenter att de handlat från ett utländskt e-handelsföretag under det 

senaste året. Den totala utländska e-handelskonsumtionen uppgick till 1,5 miljarder, 

en trehundraprocentig ökning jämfört med år 2008 (Svensk Handel 2011).  

Finns risken att kunderna utnyttjar service i butiken men sedan vänder sig till en 

internetbutik för att realisera köpet? Att informationssöka i butik genom att prova och 

få rådgivning men sedan köpa produkten på internet är ett exempel på vad som kallas 

friåkande. Senare har även begreppet showrooming introducerats som benämning på 

när detta fenomen sker inom detaljhandeln (Mehra et al. 2012). Verbet syftar till att 

traditionella, fysiska butiker fyller funktionen som showrooms, utställningslokaler, åt 

internetbutiker. Fenomenet har främst uppmärksammats i amerikansk media, 
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framförallt rörande bok- och elektronikbranschen. Enligt en studie framgår att 28  % 

av amerikanska bokköpare under det senaste året vid något tillfälle bläddrat i en bok i 

bokhandeln, men sedan köpt en fysisk eller digital kopia via internet (Millot 2011). 

Bokhandlare identifierar showrooming som ett hot mot deras verksamhet (Rosen et al. 

2012). Stora amerikanska återförsäljare som Best Buy, Target och Wal-Mart anses 

även hotade av trenden, främst med avseende på hemelektronikprodukter (Forbes 

2012; The Wall Street Journal 2012).  Beteendet har även uppmärksammats i Sverige. 

I en undersökning genomförd av Svensk Handel år 2011 uppgav 5  % av tillfrågade 

konsumenter att de ofta, och 32  %  att de ibland använde sig av fysiska 

butiker/butikspersonal som informationskälla när de funderade på att köpa något på 

internet. Enligt en rapport från konsultföretaget Accenture har 58 % av svenska 

konsumenter någon gång under det senaste halvåret undersökt en vara i en fysisk 

butik men sedan köpt den via internet (Market 2013). Tydligt är att denna trend även 

fått fäste i Sverige, men hur tar den sig uttryck, och vad innebär den för konsekvenser 

för handeln? 

1.1. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur showrooming sker vid köp av 

produkter som potentiellt lämpar sig för detta. Följande frågor ämnas besvaras av 

uppsatsen: Vilka karakteristika gör att produkter lämpar sig väl för showrooming? 

Vad är de avgörande faktorerna för beslut om var informationssökning respektive 

inköp av en produkt sker? Vilka faktorer driver showrooming, och går det att urskilja 

konsumenter med avseende på dessa faktorer? Vad innebär det för implikationer för 

återförsäljare offline respektive online? 

1.2. Avgränsning 

Uppsatsen avgränsas till att undersöka fenomenet vid köp av en specifik 

produktkategori, löparskor. En motivering av detta val, dvs. varför denna 

produktkategori antas vara lämplig för studier av showrooming, följer i inledningen av 

metodavsnittet. 

1.3. Disposition 

Denna uppsats har följande disposition. Teoriavsnittet inleds med en genomgång av 
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förutsättningarna för, och konsekvenserna av friåkning i detaljhandel. Detta följs av 

ett avsnitt som behandlar hur produktens karaktär påverkar friåkningens omfattning. 

Sedan presenteras marknadsföringsmixen kortfattat, följt av ett teoretiskt resonemang 

om vilka faktorer som påverkar i vilken säljkanal konsumtion sker. Som resultat av 

teorin kommer ett antal hypoteser presenteras. Vidare följer en motivering av vald 

produktkategori samt en beskrivning av metodologin som använts, följt av resultaten 

av den statistiska analysen och presentation av annan relevant data. Analysen sker 

genom testning av hypoteser samt diskussion av innebörden för återförsäljare av den 

undersökta produktkategorin. Avslutningsvis framförs undersökningens slutsats och 

de generella implikationer för marknadsförare som följer av denna, samt förslag på 

vidare forskning. 

2. Teori 

2.1. Friåkande i detaljhandel 

Friåkande är ett koncept som framförallt tillämpas inom neoklassisk mikroteori. 

Friåkning innebär att en aktör drar nytta medan en annan bär kostnaderna och 

“åkturen” därför blir gratis för den första (Coughlan et al. 2006, s. 525). Då det inte är 

genomförbart att exkludera marknadsaktörer från att använda en specifik resurs, så 

kommer marknaden för denna resurs inte producera ett optimalt resultat. En resurs 

med dessa egenskaper kan vara en gemensam resurs eller en allmännytta, beroende på 

om det finns rivalitet i konsumtionen (Van Baal et al. 2005). Inom detaljhandeln kan 

friåkande ske då en återförsäljare inte kan särskilja och ta betalt separat för en service, 

och då det är omöjligt att särskilja konsumenter som använder sig av butikens service 

för att sedan köpa där, från de som använder dess service men sedan köper från en 

konkurrent (Van Baal et al. 2005). Service som är svår att särskilja är förköpsservice 

såsom informationssökning genom att t.ex. se och röra, prova produkten eller erhålla 

rådgivning från säljpersonal. Service som går att särskilja för konsumentprodukter är 

t.ex. att enkelt kunna returnera varor eller annan efterköpsinteraktion med 

återförsäljaren. En kund som högt värderar särskiljbar service, t.ex. enkla returer, är 

mindre benägen att friåka (Coughlan et al. 2006, s. 49-54). 

Att friåkning uppstår förutsätter att fler än en återförsäljare av en specifik produkt 

existerar. Det finns studier som behandlar detta avvägande från ett 
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producentperspektiv, där man bestämmer om en produkt ska tillhandahållas exklusivt 

till en återförsäljare, vilket undviker friåkning men kan hämma försäljning och få 

juridiska implikationer (t.ex. Carlton et al. 2001; Marvel 1982). Alternativt kan en 

producent försöka få inflytande över slutpriset på sina produkter för att lindra 

friåkning (Coughlan et al. 2006, s. 119-120).  

Termen friåkare används både för att benämna den återförsäljare som “åker 

snålskjuts” på en annan återförsäljare, t.ex. genom att värva kunder som tidigare 

åtnjutit servicen hos icke-friåkare (t.ex. Mittelstaedt 1986) samt för att benämna den 

konsument som realiserar sitt köp hos en konkurrent trots förköpsservice hos en 

återförsäljare (t.ex. Coughlan et al. 2006). Litteratur i ämnet friåkande återförsäljare 

använder framförallt spelteoretiska modeller för att beräkna jämvikt baserat på 

rationellt beslutsfattande och idealiserade förhållanden, för att avgöra hur 

återförsäljare agerar eller bör agera (Mehra et al. 2012; Shin 2007; Wu 2004). 

Litteratur som fokuserar på konsumenter som friåkare använder sig ofta av en 

experimentell metodik i form av frågeundersökningar för att förklara detta 

konsumentbeteende (t.ex. Chiu et al. 2011; Van Baal et al. 2005). I denna uppsats 

kommer termen friåkare användas om de konsumenter som uppvisar detta beteende. 

Friåkande har uppmärksammats även innan e-handel slog igenom, via säljkanaler som 

postorder och telefon (Mittelstaedt 1986) eller lågprisbutiker (Shin 2007), men med 

ökad e-handel och lägre kostnader för informationssökning tros köp över internet öka 

friåkning (Carlton et al. 2001). 

Chiu et al. (2011) beskriver de olika sätt en konsument kan byta återförsäljare 

beroende på var informationssökning sker och var transaktionen genomförs. Beroende 

på vilka säljkanaler återförsäljarna har tillgång till, och hur informationssökning och 

transaktioner genomförs, innebär det olika implikationer för dem. Chiu et al. 

fokuserar i sin studie på den typ av friåkande då en konsument informationssöker 

online men sedan köper offline. Carlton et al. (2001) anser dock att friåkning i motsatt 

riktning, från offlinekanalen till onlinekanalen, är mer problematisk. Detta för att den 

service som en fysisk återförsäljare erbjuder ofta innebär en kostnad per kund, medan 

internethandlaren har en fast kostnad för sitt serviceutbud. Van Baal et al. (2005) 

menar att detta beror på att onlineinformation är allmännyttig i sin natur, medan 

service offline är en begränsad gemensam resurs. Friåkning innebär alltså även en 

alternativkostnad för en fysisk återförsäljare, då säljpersonal som är upptagen med en 
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friåkare istället kunde ha assisterat andra mer köpbenägna kunder (Van Baal et al. 

2005). Dessutom är det svårare att verifiera den kostnad som friåkning innebär för en 

fysisk butik, då servicen bygger på personlig interaktion mellan säljare och kund. Om 

en producent skulle vilja kompensera en internetbutik som utsätts för friåkning skulle 

en fast ersättning kunna fastställas. Det skulle vara betydligt mindre praktiskt att 

kompensera en fysisk butik för deras overifierbara ansträngning per kund (Carlton et 

al. 2001). Denna uppsats intresserar sig i friåkande över säljkanaler, från 

offlinekanalen till onlinekanalen. Friåkning i denna riktning kallas i detaljhandel 

showrooming (Mehra et al. 2012; Milliot 2011). 

2.2. Produktkaraktär och friåkning 

Enligt Peterson et al. (1997) lämpar sig vissa produkter bättre än andra för försäljning 

online. De klassificerar produkter som antingen sök- eller upplevelsevaror. Attribut 

hos en sökvara kan lätt bli utvärderade med hjälp av externt tillhandahållen 

information, medan upplevelsevaror kräver personlig inspektion eller utprovning. 

Man menar att extern information om en upplevelsevara kanske inte är tillräcklig för 

att konsumenten ska vilja genomföra transaktionen på internet. De nämner dock 

möjligheten att konsumenten använder den traditionella säljkanalen för att uppleva 

varan, men sedan genomför transaktionen på internet. Analogt med denna 

klassifikation skiljer Lal et al. (1999) på digitala och icke-digitala produktattribut. 

Digitala produktattribut definieras som de som kan kommuniceras via internet och 

som traditionellt utvärderats genom visuell inspektion i butik. De icke-digitala 

attributen kan endast evalueras genom fysisk inspektion. Exempelvis textur och 

passform på kläder, eller lukt, smak och fräschhet vid bedömning av råvaror i 

mataffären. Man menar att de skiljer sig från kategorierna sök- och upplevelsevaror i 

att konsumenten inte behöver konsumera produkten för att upptäcka icke-digitala 

attribut, det krävs endast en fysisk inspektion. Dessutom klassificerar de på 

attributnivå och erkänner därmed att de flesta produkterna innehåller produktattribut 

av båda typer och bör klassificeras enligt en skala som sträcker sig från icke-digital 

till digital. 

Ytterligare ett system för klassificering innebär bland annat en kategorisering med 

avseende på köpfrekvens och kostnad. Med högre frekvens på inköp och lägre 

kostnad för en produkt eller tjänst minskar sannolikheten att försäljning via internet är 
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framgångsrik (Peterson et al. 1997). Dessutom visas att en hög köpfrekvens minskar 

en konsuments benägenhet till multikanalsshopping vid ett enstaka köp, dvs. minskar 

benägenheten till friåkning (Van Baal et al. 2005). 

Mittelstaedt (1986) har en snävare definition av friåkning och menar att fenomenet 

begränsas till köp av produkter som kräver att en ansenlig mängd förköpsinformation 

förses av en expedit. Oerfarna, förstagångsköpare av produkter är troligtvis de som 

mest behöver denna förköpsinformation. En grupp som är stor i tidiga stadier av en 

produkts adoptionscykel men senare minskar då konsumenternas erfarenhet ökar. 

Resultatet blir att ren friåkning därför torde vara tidsbegränsad för många 

konsumenter. 

2.3. Konsumentbeteende 

Termen marknadsföringsmix introducerades på 1950-talet som en blandning av 

element som är användbara för att åstadkomma ett visst mottagande på marknaden. 

Dess användningsområde är som verktyg vid strategiska beslut rörande hur en 

organisation bör planera sin marknadsföring. Flera olika klassificeringar av 

marknadsföringsaktiviteter presenterades, framförallt McCarthys länge vedertagna 

och fortfarande använda 4P-modell. Den är indelad i de fyra klasserna produkt, pris, 

plats och promotion (ungefär: säljfrämjande åtgärder) (van Waterschoot et al. 1992). 

Kotler (1994) kallar de fyra P:na för marknadsföringsstimuli och formulerar den 

enligt honom centrala frågan för marknadsförare: Hur svarar konsumenter på olika 

marknadsföringsstimuli som företaget kan använda sig av? Det företag som förstår 

hur konsumenter kommer svara har en konkurrensmässig fördel. 

Marknadsföringsstimuli, samt externa stimuli som omfattar t.ex. politiska eller 

kulturella krafter eller händelser i konsumentens omgivning, är startpunkten i stimuli-

respons-modellen (se Figur 1). Dessa stimuli påverkar konsumenten och förvandlas i 

konsumentens ”svarta låda” till olika observerbara gensvar, t.ex. valet av 

återförsäljare och tillfälle för köp. Marknadsföraren vill förstå hur denna förvandling 

sker inuti den ”svarta lådan” (Kotler 1994). 
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Figur 1. Modell över konsumentens köpbeteende (egen översättning och figur från Kotler et al. 1994, 

s. 136). 

2.4. Konsumtion i flera säljkanaler 

Balasubramanian et al. (2005) presenterar ett konceptuellt ramverk för förklaring av 

konsumenters val av säljkanal då flera alternativa kanaler finns tillgängliga, och 

uppmuntrar till fortsatt forskning inom detta område. Genom djupintervjuer med 

konsumenter aktiva i både traditionell handel och e-handel utvecklades fem olika 

faktorer som anses påverka den nytta konsumenter erhåller från de olika stegen i 

köpprocessen och av den inköpta produkten, samt hur de påverkar val av kanal i de 

olika stegen i köpprocessen. Dessa faktorer är: (i) ekonomiska mål - en konsuments 

strävan efter nyttomaximerande; (ii) självbekräftelse - möjligheten att utnyttja och 

uppvisa den subjektivt upplevda expertisen och uppfattningen om sparsamhet; (iii) 

strävan efter symbolisk betydelse - den förväntade tillfredställelsen och 

uppmärksamheten från ansträngningen som köpet innebär; (iv) strävan efter 

socialisering och upplevelseintryck - en konsuments behov av att delta i sociala 

sammanhang och stimulerande miljöer; och (v) köprutiner - upprätthållandet av 

regelbundenhet i köpprocessen (Balasubramanian et al. 2005).  

En närmare redogörelse av dessa faktorer följer under separata rubriker nedan. 

Redogörelsen mynnar ut i ett antal hypoteser att testas empiriskt. Den tredje faktorn, 

strävan efter symbolisk betydelse, behandlar främst den symboliska betydelsen av köp 

av gåvor. Detta tros ha marginell betydelse på det undersökta fenomenet och kommer 

därför inte användas i studien. Den fjärde faktorn undersöks inte heller. Strävan efter 

socialisering antas ha liten betydelse för showrooming -fenomenet och då en specifik 

produktkategori undersöks tolkas inte heller de upplevelseintryck, som antas avgöra i 

vilken eller vilka kanaler konsumenter köper, som en variabel. Balasubramanian et al. 
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(2005) medger att deras modell är bristfällig i att den bortser från hur lojalitet 

påverkar en konsuments val av återförsäljare. Då denna faktor tros ha en inte 

obetydlig inverkan på fenomenet i fråga kommer även lojalitetskonceptet undersökas.  

2.4.1. Ekonomiska mål 

Dessa mål är konsistenta med modeller av konsumentbeteende som utvecklats inom 

neoklassisk nationalekonomi. Konsumenter fokuserar på att maximera nettonytta, dvs. 

den totala nyttan som erhålls från varan minus den totala kostnaden av att förvärva 

den. Förutom pris inkluderas även exempelvis eventuell resekostnad och 

alternativkostnaden för tiden som lades på köpet i beräkningen. Då produkten är av 

upplevelsekaraktär kommer en konsument driven av ekonomiska mål föredra 

informationssökning i fysiska butiker, eftersom produktens nytta bäst kan utvärderas i 

denna kanal. Beslut om vilken produkt som ska köpas (egen anm.: och av vilken 

återförsäljare) görs företrädesvis i onlinekanalen som erbjuder bekväm tillgång till 

information och underlättar jämförelser. Vid själva köpet strävar konsumenten efter 

att minimera transaktionskostnader och maximera konsumtionsnytta. På grund av 

lägre kostnad för förbrukad tid och möda, och potentiellt lägre priser, är onlinekanalen 

sannolik att föredra då det faktiska köpet görs. Denna preferens försvagas dock av 

positiv tidsdiskontering, viljan till omedelbar istället för fördröjd konsumtion 

(Balasubramanian et al. 2005). Detta leder till att följande hypotes kan formuleras. 

H1: Med större vikt vid omedelbar konsumtion (större mått av positiv 

tidsdiskontering) minskar konsumentens benägenhet för showrooming. 

Balasubramanian et al. (2005) menar även att riskaversion, graden av motvilja att ta 

risker vid köpet, mildrar effekten från konsumentens nyttomaximerande ekonomiska 

mål. Risker som förknippas med onlineköp är bland andra risk för dolda kostnader 

eller avsaknaden av produktgaranti, risk för kortbedrägerier eller bluffwebsidor, risk 

för intrång i personlig integritet samt risk att produktens prestanda ska vara 

undermålig eller att leveransen dröjer (Pires et al. 2004; Garbarino et al. 2004). Detta 

leder till följande hypotes. 

H2: Med en större riskaversion minskar konsumentens benägenhet för showrooming. 
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2.4.2. Självbekräftelse 

Konsumenter varierar kraftigt i sina behov av självbekräftelse. Är behovet högt söker 

konsumenten i köpprocessen bejaka karaktärsdrag som sparsamhet och expertis. 

Sparsamhet är egenskapen att sträva efter att erhålla produkter eller tjänster billigast 

möjligt. Forskning i ämnet är ofta knuten till användandet av kuponger och föreslår 

att en av fördelarna som konsumenter förknippar med användning av kuponger är 

bekräftelsen att man iakttagit försiktighet med att spendera pengar. Konsumenter som 

använder kuponger ser sig själva som “smarta shoppare”. Onlinekanalen erbjuder 

större möjligheter till prisjämförelser och fyndande, även om den egna uppfattningen 

om sparsamhet ofta kan vara större då köpet sker i en fysisk butik (Balasubramanian 

et al. 2005). Utifrån detta resonemang kan följande hypotes formuleras. 

H3: Med en högre självupplevd sparsamhet ökar benägenheten för showrooming. 

Expertis definieras i detta sammanhang som konsumentens uppfattning av att 

skickligt kunna välja ut den bästa produkten från ett bestämt urval. Expertis kan vara 

antingen objektiv, om konsumenten har faktisk kunskap om produktkategorin, eller 

subjektiv, om konsumenten uppfattar sig besitta denna kunskap trots att så inte 

behöver vara fallet. Objektiv expertis resulterar generellt i bättre köpbeslut, men 

subjektiv expertis ger troligtvis mer självförtroende i beslutet och tillfredsställelse 

med köpet. Konsumenter med hög subjektiv expertis föredrar den säljkanal som ger 

störst möjlighet att använda denna expertis. Utvärdering av produkter i en fysisk butik 

ger möjligheten att tolka fler sinnesförnimmelser såsom känsel på ett sätt som gynnar 

konsumenternas uppfattning av egen expertis. Troligtvis är de då mer säkra på att de 

valt den bästa produkten (Balasubramanian 2005). 

H4: Med en högre självupplevd expertis minskar benägenheten för showrooming. 

2.4.3. Köprutiner 

Köpprocessen kan vara rutinmässigt utförd. Konsumenter som ofta handlar efter ett 

särskilt mönster förlitar sig på redan existerande information hellre än ny information. 

Deras agenda är konceptdriven snarare än datadriven och de använder sig sällan av 

alternativa kanaler för att jämföra kostnad och nytta. Att förflytta sig mellan kanaler 

innebär byte av sammanhang vilket vanligtvis inte lämpar sig för konsumenter vars 

konsumtion är baserad på rutiner (Balasubramanian et al. 2005). 
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H5: Konsumenter med rutinmässiga köpprocesser är mindre benägna att showrooma 

än andra. 

2.4.4. Lojalitet  

Dixon et al. (2005) undersökte vilka lojalitetsvariabler som hade en signifikant 

betydelse för framtida val av återförsäljare. I en studie av konsumenter hos järnaffärer 

och återförsäljare av trädgårdsutrustning fann de att följande faktorer positivt 

påverkade framtida val av återförsäljare: affärens funktionalitet, vilket innefattar 

konkurrensmässiga priser, produktutbud, vänlighet hos säljpersonal, erbjuden 

bekvämlighet samt affärens läge. Konsumentens engagemang eller förpliktelse till 

affären, manifesterat av i hur stor utsträckning återförsäljaren är konsumentens enda 

val för inköp av den aktuella produkten samt villighet att rekommendera 

återförsäljaren till andra. Tillit, i bemärkelsen att konsumenten känner sig säker på att 

återförsäljaren kommer uppfylla konsumtionsförväntningarna, t.ex. genom 

uppfattningen om återförsäljarens pålitlighet och kompetens. Kundnöjdhet, 

konsumentens helhetsbedömning av erfarenheten hos återförsäljaren samt slutligen 

växlingskostnad, den av konsumenten upplevda kostnaden av att byta till en annan 

återförsäljare. 

H6: Med ökad lojalitet gentemot återförsäljare minskar benägenheten för 

showrooming. 

2.5. Sammanfattning och användning av teori 

Friåkningsfenomenet showrooming sker inom detaljhandeln då en konsument nyttjar 

servicen hos en fysisk återförsäljare men sedan genomför köpet hos en konkurrerande 

återförsäljare online. Produkter med en stor andel icke-digitala attribut, eller så 

kallade upplevelsevaror, som köps sällan och kostar relativt mycket, bör vara mer 

känsliga för showrooming. 

Beslutet av vilken återförsäljare och vid vilket tillfälle ett köp ska göras, är en process 

till stor del höljd i dunkel inuti konsumentens ”svarta låda”. Teori som fokuserar på 

konsumentens avvägning vilken säljkanal som ska användas för informationssökning 

respektive transaktion föreslår att bl.a. hur konsumenten värderar ekonomiska mål, 

självbekräftelse, och rutiner påverkar denna process. Lojalitet är en annan faktor som 

tros påverka konsumentens beslutsprocess. Sex stycken hypoteser har utvecklats med 



 15 

avseende på dessa teoretiska resonemang. Dessa hypoteser kommer att testas genom 

en empirisk undersökning. 

Med hjälp av olika instrument kan marknadsförare stimulera konsumentens 

beslutsprocess, t.ex. genom att genomföra förändringar av pris, promotion och plats 

för marknadsföring och försäljning. För att utnyttja dessa instrument väl krävs en 

förståelse för hur och varför konsumenten genomför sina köp. I analysavsnittet 

föreslås hur dessa verktyg kan användas av marknadsförare för att stimulera till köp i 

online- respektive offlinekanalen. 

I Figur 2 sammanfogas dessa teoretiska resonemang till den analysmodell som 

kommer användas för att tolka undersökningens resultat. 

 
Figur 2. Undersökningen vill förklara hur konsumenten beslutar om val av återförsäljare och 
köptillfälle. För att förstå detta krävs en inblick i konsumentens ”svarta låda”, m.h.a. teorier om 
konsumentens köpprocess och användning av olika kanaler, samt lojalitet. De resultat som empiriskt 
produceras leder till olika implikationer för marknadsförare och hur olika marknadsstimuli bör 
användas för optimalt resultat. 

3. Metod 

3.1. Val av produktkategori 

Produktkategorin löparskor valdes för undersökningen. Produkter inom denna 

kategori uppfyller till stor del de karakteristika som anses lämpa sig väl för friåkning 

över säljkanalerna, dvs. showrooming - vilka redogjordes för i avsnitt 2.2. Löparskor 

är i större grad en icke-digital upplevelseprodukt än en digital sökprodukt i att det ofta 

krävs fysisk inspektion eller utprovning för att konsumenten ska genomföra köpet. På 

grund av individuella löpstilar och fotnedsättning mm. erbjuder många fysiska 

återförsäljare avancerad utprovning, t.ex. där konsumenten filmas under gång eller 
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löpning på ett löpband för att avgöra vilka skor som passar bäst. Vidare sker köp av 

löparskor med relativ låg frekvens till en relativt hög kostnad, vilket ytterligare bör 

öka tendenserna till showrooming. 

Anekdotiska bevis stöder även att fenomenet showrooming kan kopplas till köp av 

löparskor. I forumet på träningssidan FunBeat.se fanns följande kommentarer i en 

diskussionstråd med titeln “Handla löpskor via internet” 

(http://www.funbeat.se/discussion/show.aspx?ThreadID=957731): 

Jag har väldigt känsliga fötter för skavsår och är därför mån om att köpa samma skor 

som jag provat ut. (...) Synd att skor är så dyra i Sverige. Jag skulle helst vilja 

fortsätta prova ut och handla hos min lokala handlare. (...) 

Då var mina första skor beställda från Star[t] Fitness (egen anm.: brittisk 

internetbutik). (...) Prövade igenom flera märken, modeller och storlek på de kända 

löpbutikerna i Stockholm. (...) 

(...) Sedan har jag även handlat på nätet och gått och provat i butik först för att få rätt 

storlek. (...) Jag har även stått på löplabbet och provat ut ett par skor och sagt först till 

honom att jag kommer EJ att köpa dessa skor här pga det är mer än halva priset på 

internet. (...) 

(...) Det trevligaste vore förstås att få köpa skorna för rimliga priser i butik, gärna 

lokalt! Men tyvärr så är det så sjukt dyrt så det kommer aldrig att bli aktuellt för mig 

med nuvarande prisskillnader. 

Har tidigare läst diverse trådar om att köpa skor på Internet och gjorde så att jag 

testade ut mitt löpsteg och valde skor därefter. Fastnande för ett par Asics Gel 

Nimbus. Kostade på stadium 1899 sek. (...) Av en händelse var ju över i London över 

dagen och gick in på Sportsdirect och hittade samma sko för 74.99 pund (...) I 

fortsättningen kommer jag definitivt att köpa samma doja via nätet. 

Enligt E-barometern (Posten, Svensk Detaljhandel, HUI Research 2012) är det också 

sport/fritid-branschen som växer snabbast inom e-handeln, vilket föreslår att 

omfattningen av showrooming kan komma att öka. 

3.2. Forskningsmetod 

Syftet är att undersöka en förhållandevis ny trend bland konsumenter och 

förhoppningen är att kunna göra generaliseringar utifrån undersökningen vilka kan 

säga något om hela populationen. Ett urval av variabler som tros driva fenomenet 
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önskas studeras. 

Esaiasson et al. (2012, s. 229-231) menar att en frågeundersökning bör användas om 

forskarens syfte är att beskriva hur vanligt förekommande olika svar är i en viss 

population och för att pröva hypoteser med hjälp av differentierade svar av olika 

grupper i populationen. Vid en frågeundersökning ställs vanligtvis samma frågor till 

ett urval av personer från en population med förhoppningen att kunna generalisera 

resultaten från undersökningen till hela populationen. I denna uppsats kommer en 

frågeundersökning användas som metod då dess resultat antas bäst uppfylla syftet.  

De två huvudsakliga typerna av frågeundersökning är intervjuundersökningar och 

enkätundersökningar (Esaiasson et al. 2012, s. 232). Den första innebär muntlig 

kommunikation med respondenten, t.ex. via personliga intervjuer eller 

telefonintervjuer. Den senare bygger på skriftlig kommunikation. Faktorer som avgör 

vilken typ av frågeundersökning som är mest passande är kostnad, antal respondenter, 

svarsfrekvens och antal frågor. Generellt så blir kostnaderna lägre i förhållande till 

antal respondenter, det passar att ställa fler frågor, och effekten från intervjuaren 

reduceras vid en enkätundersökning. Nackdelar är att svarsfrekvensen ofta blir lägre 

jämfört med intervjuundersökningar, frågorna får inte vara för komplexa, samt att 

kontrollen över svarssituationen till viss del går förlorad då det är svårare att 

identifiera oseriösa svar (Esaiasson et al. 2012, s. 233-235). En enkätundersökning 

anses bäst lämpa sig för denna uppsats då ett relativt stort antal frågor önskas besvaras 

av ett stort antal personer till minimal kostnad. 

3.3. Tillvägagångssätt 

3.3.1. Urval av respondenter 

Populationen som önskas undersökas är svenska konsumenter av löparskor. 

Svårigheten var att identifiera denna population och distribuera enkäter till ett urval 

av dessa, och lyckas förklara det förmodligen ännu relativt okända fenomenet 

showrooming. För att nå ut till ett stort antal i denna population publicerades en 

enkätundersökning i en diskussionstråd i gruppen “Löpning” på träningssidan 

FunBeat.se:s forum. Denna grupp har fler än sextiotusen medlemmar 

(http://www.funbeat.se/groups/, 130228). Då de tillfrågade antas vara bekanta vid köp 

av löparskor reducerar användningen av detta urval den störning som kan resultera av 
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svar från respondenter som inte är insatta i ämnet (Peterson 2000).  

3.3.2. Pilotundersökning 

Huvuddelen av undersökningen baserades på ett antal påståendesatser där 

respondenten svarat hur väl påståendet överensstämmer inom ett femgradigt intervall, 

en Likertskala. Trost (2012, s. 167) föreslår att urvalet av vilka påståendesatser som 

ska användas sker genom en pilotundersökning, där ett antal respondenter får ta 

ställning till påståendena. De påståenden vars svar uppvisar signifikant varians 

behålls, medan de som saknar varians förkastas. 

Med hjälp av Google Forms och Google Spreadsheets skapades en pilotundersökning 

med ca 70 frågor. Flera av frågorna var snarlika, men med vissa skillnader i 

formuleringen. Undersökningen besvarades av femton utvalda i bekantskapskretsen, 

vilka var troliga köpare av löparskor. De uppmanades även att kommentera 

undersökningen om frågor var otydliga eller om undersökningen saknade någon för 

dem viktig faktor vid köp av löparskor. Då resultaten sammanställdes kunde de frågor 

som ansetts som otydliga eller saknade varians i svaren avfärdas, till förmån för andra 

lättförstådda frågor med hög varians. 

3.3.3. Frågeundersökningens utformning 

Med stöd av resultaten från pilotundersökningen kunde den riktiga 

frågeundersökningen utformas. Samma programvara som i pilotundersökningen 

användes. Undersökningen bestod av fem delar med totalt 40-50 frågor beroende på 

hur respondenten svarade. Inledningsvis ställdes ett antal sakfrågor med syftet att 

klarlägga de faktiska förhållandena kring respondenten (Trost 2012, s. 65). Här 

fastställdes respondentens kön, ålder och inkomst. I andra delen ställdes ett antal 

jämförande frågor med syftet att upptäcka avvikelser mellan urval och population 

baserad på respondentens vana av e-handel. I nästa del tog respondenterna ställning 

till ett antal påståenden för att undersöka vilka faktorer som påverkar under deras 

köpprocess. De flesta påståendena var specifika med avseende på köp av löparskor, 

medan ett fåtal var generella. Den fjärde delen innehöll frågor om var det senaste 

paret löparskor köptes och om informationssökning skedde på annat håll. Dessutom 

ställdes frågan om man vid något tillfälle köpt skor från en internetbutik efter 

informationssökning offline. Avslutningsvis gavs respondenten möjligheten att bidra 

med egna kommentarer. Trost (2012, s. 74) rekommenderar att göra detta då man ofta 
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får värdefulla synpunkter genom svaren på denna fråga, samt av artighet mot 

respondenten som ges möjligheten att uttrycka sig utan bestämda svarsalternativ. 

Undersökningen publicerades, med webbsideägarens goda vilja, på Funbeat.se, och 

var öppen för svar under sex dagar. Läsare uppmanades att delta i en undersökning av 

hur de köper löparskor. För att öka antalet svar, och för att premiera respondenterna, 

lottades fyra trisslotter ut till de respondenter som valt att lämna sina kontaktuppgifter. 

3.3.4. Operationalisering 

För vardera av de önskat uppmätta hypotetiska konstruktionerna risk, positiv 

tidsdiskontering, sparsamhet, expertis, rutiner och lojalitet besvarade respondenterna 

tre till sex frågor genom att välja en siffra på skalan 1-5, där ett motsvarade “stämmer 

inte alls” och fem motsvarade “stämmer till fullo” (se Tabell 1). Några av frågorna 

hade inverterad skala. Av svar på frågor inom en hypotetisk konstruktion kalkylerades 

medelvärden – undersökningens oberoende variabler. Ett högt medelvärde för en 

variabel innebär att den har stor påverkan på, eller värderas högt av konsumenten, 

medan ett lågt värde innebär att respondenten är likgiltig inför denna. 

Tabell 1. Antal frågor per hypotetisk konstruktion. 

Variabel Antal frågor 
Positiv tidsdiskontering 3 
Risk 4 
Sparsamhet 5 
Expertis 3 
Rutiner 3 
Lojalitet 6 

 

Två olika angreppssätt användes för att avgöra om respondenten showroomat. Dels 

ställdes frågan huruvida respondenten vid köp av löparskor någon gång 

informationssökt löparskor i butik men köpt av en konkurrent online. Dels fick 

respondenten svara på hur och var det senaste köpet av löparskor genomfördes. 

3.3.5. Sammanställning av data 

Svar mottogs av 217 stycken respondenter, varav 207 av dessa var användbara. Två 

kontroller benyttades för att säkerställa svarens giltighet. Den första jämförde hur 

konsumenten värderade pris vid köp av löparskor med hjälp av två liknande, men 

inverterade frågeställningar. Om svaren avvek för mycket från varandra avfärdades 
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svaret. Den andra kontrollen ledde respondenten till att kategorisera sitt sista köp av 

löparskor genom att besvara hur köpet skedde med avseende på informationssökning. 

Detta jämfördes med den direkta frågan huruvida respondenten vid något tillfälle 

informationssökt i butik och sedan köpt av en konkurrerande återförsäljare på 

internet. Om dessa svar inte överensstämde avfärdades svaret.  

Datasammanställning och analys skedde med hjälp av den statistiska programvaran 

SPSS. 

3.3.6. Analys av data 

Som mått på sambandet mellan två variabler används med fördel Pearsons 

korrelationskoefficient1. Den är även tillämpbar för nominal-binär2 data, t.ex. då 

oberoende variabel följer en kontinuerlig ordnad skala och beroende variabel antar 

binära värden (Araï 1999, s. 73-82). I denna undersökning är den beroende variabeln 

showrooming kodad binärt (0 motsvarar att konsumenten inte showroomat, 1 att hon 

har det). 

Vid analys av samband mellan kontinuerliga variabler används ofta linjär regression3. 

I denna typ av fall, där beroende variabel är binär, föreslår Araï (1999, s. 274) analys 

med hjälp av (binär) logistisk regression. Sannolikheten för showrooming är 

! = !(!" = 1) , och kvoten !/(1− !)  kallas oddset för SR. Den naturliga 

logaritmen av oddset antar värden mellan negativa och positiva oändligheten och den 

logistiska regressionsmodellen skrivs: 

ln !
!!!

= β0+ β1X1+⋯+ βnXn,                                                            där X1, … Xn är de oberoende variablerna. 

Analys av kvalitativ data i form av respondenternas öppna kommentarer skedde med 

vad Holme et al. (1997, s. 141-142) kallar för en helhetsanalys. Detta innebär att vissa 

teman identifieras vid genomläsning av materialet, teman som problematiseras följt av 

en systematisk analys av materialet utifrån de frågeställningar som väckts. 

Återgivningen av citat har anspråk på att insiktsfullt illustrera respektive tema. 

3.3.7. Validitet, reliabilitet, källkritik 

Validiteten av undersökningen, dvs. i vilken utsträckning den faktiskt mäter det den 

                                                
1 Antar värde mellan −1 och 1, med betydelsen perfekt negativ, respektive perfekt positiv korrelation. 
2 Data kategoriserad enligt två möjliga utfall. 
3 Anpassandet av en linjär funktion som bäst passar observerade data (Holme et al. 1997, s. 255). 3 Anpassandet av en linjär funktion som bäst passar observerade data (Holme et al. 1997, s. 255). 
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utger sig för att mäta, stärks av dess hypotesdrivna testning av samband mellan 

variabler baserad på teori och tidigare forskning. Ett säkerställande av låga 

signifikansnivåer 4  på de statistiska testerna, är en annan faktor som befäster 

undersökningens precision och stärker dess validitet. 

För att avgöra reliabiliteten angående de uppmätta faktorerna beräknades Chronbach’s 

alpha, ett mått på intern konsistens (Gilem et al. 2003). 

Tabell 2. Cronbach’s alpha reliabilitetsmått, utvärderat enligt George och Mallerys tumregel (Gilem et 
al. 2003). 

Variabel Antal frågeobjekt Cronbach’s alpha Tumregel 
Positiv tidsdiskontering 2 0,732 Acceptabel 
Risk 4 0,713 Acceptabel 
Sparsamhet 4 0,692 Diskutabel 
Expertis 3 0,801 God 
Rutiner 3 0,774 Acceptabel 
Lojalitet 5 0,829 God 
 

Cronbach’s alpha beräknades för var och en av de hypotetiska konstruktionerna (se 

Tabell 2). Vissa av konstruktionerna reviderades med avseende på vilka frågeobjekt 

som inkluderades för att försäkra att bästa möjliga interna konsistens uppnåddes. 

Alphavärden på mellan 0,692  och 0,829  indikerar en acceptabel reliabilitet på 

frågeundersökningen, då värdena i stort sett överstiger tumregeln > 0.7 (Gilem et al. 

2003). Då konsistensen fastställts producerades variabelvärden genom att beräkna 

medelvärdet av objekten inom varje konstruktion. På så sätt genererades för varje 

respondent numeriska värden för var och en av de uppmätta variablerna. 

Urvalet uppfyller inte den slumpmässighet som krävs för att det ska vara statistiskt 

representativt. Det blir istället ett icke-slumpmässigt bekvämlighetsurval vars material 

Trost (2012, s. 29-32) menar inte kan användas för frekvenser och kvantitativa 

generaliseringar. Försiktighet bör alltså iakttas i att göra analyser av typen “!  % av 

konsumenter har showroomat vid köp...”. Detta då risken finns att urvalet är skevt och 

systematiskt avviker från hela populationen (Araï 1999, s. 17). Studiens explorativa 

syfte bör dock tillåta detta urval och dess resultat kunna användas för att skönja 

samband och pröva hypoteser. 

För att få en uppfattning om hur urvalet avviker sig från populationen i helhet ställdes 

vissa jämförande frågor. För att undersöka urvalets eventuella bias mot konsumenter 

                                                
4 Risker för att de statistiska testen ska ge felaktiga resultat (Holme et al. 1997, s. 312). 
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vana vid e-handel, ställdes frågor att jämföras med nationella undersökningar av e-

handel. Avvikelser, och deras eventuella påverkan på resultaten, kunde på så sätt 

identifieras. På grund av urvalets karaktär, där svar insamlades från ett nätbaserat 

forum för träningsintresserade, kan det antas att respondenterna har en större 

internetvana och objektiv expertis rörande produktkategorin, jämfört med 

konsumenter av löparskor generellt. Urvalets bias mot internetvana, mer specifikt 

vana vid e-handel, undersöktes genom att jämföra respondenternas svar med uppgifter 

från 2011 om svenska konsumenters e-handelsvanor från Svensk Handel (Svensk 

Handel 2011). I undersökningen hade endast 1,4  % av respondenterna aldrig handlat 

via internet, jämfört med riksgenomsnittet på 10  %. Även frekvensen på internetköp 

skiljde sig åt från riksgenomsnittet. Av undersökningens respondenter svarade 56  % 

att de handlade på internet någon gång i månaden eller mer ofta, jämfört med 50  % av 

landets konsumenter. Även om en viss del av avvikelsen tros kunna härledas till att 

jämförelsesiffrorna är ett par år gamla så bekräftar jämförelsen antagandet om 

respondenternas större internetvana. Denna insikt har implikationer för tolkningen av 

undersökningens resultat, men då syftet är att identifiera faktorer som driver 

showrooming, och då svaren uppvisade tydliga varianser, bör detta inte undergräva 

undersökningens trovärdighet. 

4. Resultat 

4.1. Marknaden för löparskor 

Den inhemska marknaden för löparskor domineras av de stora sportkedjorna. I tillägg 

finns mindre, specialiserade kedjor med flera butiker runtom i landet, t.ex. Löplabbet, 

Gå- och löpkliniken och Runners’ Store, samt lokala, fristående butiker. De flesta 

kedjor har etablerade internetbutiker, med liknande prissättning som i butik. Det finns 

även ett antal endast onlinebaserade företag som säljer löparskor, t.ex. Sportamore.se.  

Med undantag av de nyetablerade XXL sport och vildmark, med en tydlig 

lågprisprofil, tycks alla svenska aktörer, offline som online, följa leverantörernas 

rekommendationer vid prissättning. Ordinarie pris på löparskor är därför i stort sett 

densamma hos samtliga handlare, undantaget från XXL som i vissa fall sätter priser 

ett eller ett par hundra kronor billigare än konkurrenterna (Råd & Rön 2011).  

Av de anekdotiska bevisen, samt av frågeundersökningen, framgår att svenska 
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konsumenter framför allt vänder sig till brittiska internetbutiker som Wiggle.co.uk 

och StartFitness.co.uk då de söker billigare onlinealternativ. En prisjämförelse 

genomfördes i februari 2013, där pris på ett antal skomodeller undersöktes för några 

svenska fysiska respektive internetbaserade butiker, samt den brittiska 

internetåterförsäljaren Wiggle.co.uk (se Tabell 3). 

Tabell 3. Prisjämförelse (SEK) mellan fysiska respektive onlinebaserade återförsäljare i Sverige och i 
utlandet. Den procentuella skillnaden avser: 

!"#$$%#&&'()*'  !"##$%  !"##"$%&'(  !"#$!%&  !"#$%&!#'(  !"ℎ  !"#  !"#ä!"#$%  å!"#$ö!"ä!"#$%&
!"#$  !ö!  !"##"$%&'(  !"#$!"#  !"#$%&!#'(

 

 Butik: 
Skomodell: 

Intersport XXL Löplabbet Runners
Store.se 

Wiggle. 
co.uk 

Procentuell 
skillnad 

Nike Zoom 
Structure+ 16 

1499 1199 1500 1500 913 24 % 

Asics Gel Kayano 
19 

1999 1799 2000 2000 1166 35 % 

Asics GT 2000 1599 - 1600 1600 990 38 % 

Adidas Supernova 
Glide 5 

1299 - 1300 - 913 30 % 

Salomon XR 
Mission 

1200 - - - 673 44 % 

New Balance 890 - - 1200 - 769 36 % 

 

Vi kan se att de flesta svenska återförsäljarna prissätter snarlikt, möjligtvis baserat på 

leverantörens rekommendation. Det brittiska onlinealternativet har ca 25-45 % lägre 

priser (fraktkostnad är inkluderad). Ett liknande mönster framgår av konsument-

tidskriften Råd & Röns undersökning (Råd & Rön 2011). 

4.2. Sammanfattning av respondenter 

Av de 207 respondenterna var ca 30  % kvinnor och 70  % män.  

Respondenternas åldrar och ungefärliga inkomster var fördelade enligt Figur 3 

respektive Figur 4. 
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Figur 3. Åldersfördelningen bland undersökningens respondenter. 

 

Figur 4. Inkomstfördelningen bland undersökningens respondenter. 

På frågan var det senaste paret löparskor köpts svarade fler än åttio procent av de som 

köpt i fysisk butik att köpet skett i Sverige. Det omvända förhållandet gällde för 

internetköp, där en liknande andel respondenter angav att det senaste paret inhandlats 

från en internetbutik baserad i utlandet (se Figur 5). Nästan uteslutande hade dessa 

köp gjorts från brittiska återförsäljare. 
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Figur 5. Nationalitet på återförsäljare avseende köp i fysisk butik respektive köp på internet.  

Av de respondenter som angett att de showroomat vid sitt senaste köp av löparskor 

användes olika typer av informationsinsamling i olika utsträckning. Åtta av tio 

respondenter hade provat skorna i butik, medan 36 % uppgav att de pratat med 

butikspersonal och 18 % att de använt sig av avancerad utprovning, t.ex. på löpband. 

4.3. Korrelationer 

Korrelationen mellan de kontinuerliga oberoende variablerna avseende 

konsumentbeteende, och den binära5 beroende variabeln showrooming, beräknades 

med hjälp av Pearsons korrelationskoefficient (se Tabell 4). 

Tabell 4. Pearsons korrelationskoefficient mellan oberoende variabler och beroende variabeln 
showrooming. **) Korrelationen är signifikant på 0,01-nivån. *) Korrelationen är signifikant på 0,05-
nivån. 

Variabel Korrelation med showrooming (Pearsons) 
Positiv tidsdiskontering −0,310** 
Risk −0,307** 
Sparsamhet 0,405** 
Expertis 0,319** 
Rutiner −0,165* 
Lojalitet −0,036 

 

Dessutom undersöktes korrelationen mellan ett antal demografiska variabler; kön, 

ålder och inkomst, och showrooming. Endast ålder visade signifikant korrelation med 

showrooming. Sambandet var svagt negativ med en korrelationskoefficient på −0,138 

(signifikant på 0,05-nivån). 
                                                
5 Kodat 0 för Nej och 1 för Ja, om konsumenten vid något tillfälle showroomat löparskor. 
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4.4. Binär logistisk regression 

En regressionsmodell anpassades med anspråk att förklara den beroende variabeln 

showrooming med hjälp av dessa sex oberoende variabler. Den initiala, tomma 

modellen (dvs. som exkluderar oberoende variabler) hade en förklaringsgrad6 på 

52,2  %.  Denna precision är baserad på att modellen helt enkelt förutsätter att en 

konsument inte showroomat, och därför endast är korrekt i lite mer än hälften av 

fallen. Prediktionen bygger på att 108  av frågeundersökningens totalt 207 

användbara svar angav att showrooming av löparskor inte skett. 

I första steget inkluderades de oberoende variablerna. Modellen reducerades sedan 

stegvis för att exkludera de variabler vars signifikansnivå inte underskred 

avskärningsvärdet 0,05. På detta sätt avfärdades variabeln lojalitet. Den resulterande 

modellen nådde en förklaringsgrad på 75,8  % och var statistiskt signifikant med p-

värde < 0,0005 (se Tabell 5). 

Tabell 5. Resultatet av den reducerade logistiska regressionsmodellen. β-koefficienter, teststorheter 
(Waldstatistika, en frihetsgrad), signifikans, odds samt 95-procentigt konfidensintervall för oddsen. 

Variabel β Teststorhet Signifikans Exp(β) K.I. 95 % 
Positiv tidsdiskontering −0,510 7,6 0,006 0,600 0,417; 0,863  
Risk −0,529 4,9 0,027 0,589 0,369; 0,942  
Sparsamhet 1,209 21,5 < 0,0005 3,351 2,011; 5,585  
Expertis 0,713 10,9 0,001 2,040 1,335; 3,117  
Rutiner −0,468 7,6 0,006 0,627 0,449; 0,874  
Intercept −3,070 5,1 0,024 0,046 - 

4.4. Respondenternas kommentarer 

Flera av frågeundersökningens respondenter uttryckte bestämda åsikter om 

marknaden för löparskor i Sverige: 

Prisbilden på träningsskor är i mitt tycke omotiverat högt i Sverige. Ett par skor för 

1600 kr som håller 100 mil (många håller mindre) gör en milkostnad på 16 kr!!! Det 

är betydligt mer än bränslekostnaden för min bil per mil. 

Jag köper gärna i butik, men om det kostar 1700:- i butik mot 900:- på nätet är det 

alltför stor skillnad. 2-300:- extra i butik är ok för mig. 

Brukar oftast köpa löparskor från UK via Internet då priserna är mycket lägre. Skulle 

kunna betala lite extra i Sverige i butik med den extra service man då får men inte 
                                                
6 Ett värde mellan noll och hundra procent som illustrerar hur väl de oberoende variablerna lyckas 
förklara skillnader i beroende variabel (Holme et al. 1997, s. 252). 
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värd att betala 500kr per par skor för det. 

Det är helt orimligt att skorna ska vara så mycket dyrare i Sverige än i t ex 

Storbri[t]tannien. Jag beställer skor på nätet eller köper på resor. (…)  

Många hade även uppmärksammat eller använt sig av showrooming: 

Just tjänsten att kolla på skor och prova i butik och sedan köpa på nätet är just bara 

för bra för att mo[t]stå. (…) Sedan premierar jag den sportbutiken som har tjänsten att 

prova ut skor på löpband genom att göra i stort sett de flesta köp av sportartiklar jag 

inte vill eller kan vänta på nätbeställning på. Så jag tycker det är försvarbart moraliskt 

då de fortfarande tjänar pengar på mig men då inte på skor. 

(…) Provar bara ut i butik själv (ber dock om få provspringa på löpband) och sen 

beställer jag från England. 

Flertalet kommentarer antydde att man ansåg det vara fel att ägna sig åt direkt 

showrooming, men gångbart om ett liknande köp upprepades: 

Skulle kunna tänka mig att köpa ett andra par av skor jag redan har via internet, men 

aldrig första paret. 

Som en kommentar kan jag säga att jag alltid köpt mina skor i en butik om jag fått 

hjälp att prova ut dem. Men när jag ett halvår/år senare ska uppdatera dem (efter ca 

150 mil) så beställer jag mer än gärna på nätet. Då vet jag vad jag vill ha och vad som 

passar mig. Är inte rädd för att betala för servicen i butik, men vid återköp känns det 

onödigt. Kanske dubbelmoral. (…) 

(…) Först hittat ett bra par skor via affär med personlig betjäning och då handlat där. 

När dessa är utslitna, vet jag vad jag vill ha, och har sen köpt två par till av samma 

märke via Internetshop 

Jag har hittat ett märke som jag trivs med därför kan jag köpa skor av samma märke 

men annan/liknande modell via internet. Det är bekvämt och praktiskt. Det har jag 

gjort vi flera tillfällen. Om jag skulle byta märke skulle jag gå till en affär och prova 

ut, köpa genom affären. (…) 

Om jag vill prova en ny sko provar jag ut den i butik och köper den i samma butik. 

Därefter handlar jag på nätet. Samtidigt kan jag tycka att butiken kan ta betalt för 

utprovning (med experthjälp) om jag inte köper varan. (…) 

(…) Jag köpte de perfekta löparskorna i butik (fick hjälp, filmades osv) för några år 

sedan. Jag har sedan dess fortsatt att köpa samma skor, fast nya utgåvor, både på Internet 
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och i butiker. (…)  

För egen del har jag betalat i svensk fysisk butik för utprovning av löparskor med hjälp av 

videoanalys, och köpt ett par skor i den butiken. Därefter köper jag samma sko eller typ 

av sko via internet, i butik där jag får eller tror mig få lägsta pris / snabb leverans och bra 

service. 

Respondenterna uttryckte även hur de resonerade angående servicen som erbjuds i 

fysiska butiker: 

(…) Angående att inhämta information upplever jag oftast att butikspersonalen inte 

tillför något utan tvärtom vilseleder kunden på grund av bristfälliga kunskaper. Ibland 

kör t.ex. Adidas skoträffar med utprovning och då upplever jag att kunskapsnivån är 

extremt mycket högre än i butik och då säljs också väldigt många skor. 

Jag tycker att en bra försäljare på butik är värd ca 300 kr men absolut inte 1000 kr. 

(…)  

Som student har jag alltid sökt efter bästa priset för en produkt och lagt mycket tid på 

detta. på senare år är det viktigare för mig att få den bästa produkten, priset är inte så 

viktig längre. Jag kan tänka mig att betala lite extra för att spara tid och slippa krångel 

vid ett inköp. 

(…) Dock bekvämt att kunna reklamera i fysisk butik, vilket jag gjort ett par ggr med 

gott resultat. 

Angående utbudet framhölls köp via internet som ett alternativ om rätt modell inte 

erbjöds i butik: 

I de fall jag handlar skor på nätet så beror det med största sannolikhet att den/de 

handlare som jag har närmast och handlar mest av inte har den modell jag vill ha 

hemma. Om jag måste handla på annan ort eller på internet så väger oftare fördelarna 

över till internet. (…) 

Ofta finns inte den önskade modellen/storleken i butik. Då kan jag prova andra 

modeller från samma märke i butik och beställa den jag egentligen tänkt mig från 

nätet. Det finns också många internetbutiker me[d] bra returvillkor, då köper jag flera 

olika och skickar tillbaks om de inte passar. 

I Sverige är det i princip omöjligt att prova och beställa herrskor med storlekar under 

41 vilket gör internetbeställning så mycket enklare. Har man hittat ett märke som 

funkar passar vanligtvis alla deras skor. (...) 
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Flera respondenter framförde att de köpte löparskor under resor i utlandet: 

(…) Är också i London 1-2 gånger om året och där är priserna ca 50 % av de 

svenska. Passar ofta på att köpa både ett och två par när jag är där.  

Det förekom även skildringar av konsumtion som inte följer några tydliga mönster 

eller stark lojalitet till en särskild aktör: 

 (…) Sist köpte jag löparskor i en shop i New York. Dessförinnan av en butik i mitt 

kvarter. Dessförinnan av Löplabbet på Kungsgatan i Stockholm. (…) 

5. Analys 

En inledande hypotesprövning utförs, följt av en analys av undersökningens 

kommentarer. Slutligen analyseras vilka implikationer dessa resultat innebär för 

marknadsförare, med utgångspunkt i marknadsföringsmixen. 

5.1. Hypotesprövning 

Med avseende på konsumentbeteende och dess drivande faktorer bakom 

showrooming testas hypoteserna utifrån den statistiska dataanalysen: 

H1: Med större vikt vid omedelbar konsumtion (större mått av positiv 

tidsdiskontering) minskar konsumentens benägenhet för showrooming. 

Positiv tidsdiskontering uppvisade en statistiskt signifikant negativ korrelation med 

showrooming, dvs. nollhypotesen7, att variablerna är oberoende av varandra, kunde 

förkastas. Den inkluderades även i regressionsmodellen med !-koefficienten −0,510. 

Av denna modell kan tolkningen göras att med en ökning av en enhet positiv 

tidsdiskontering på undersökningens skala, så minskar sannolikheten att konsumenten 

showroomar med 40  % (enligt !"#(!) ≈ 0,6). 

H2: Med en större riskaversion minskar konsumentens benägenhet för showrooming. 

Även mellan variabeln riskaversion och showrooming kunde ett negativt samband 

styrkas med hög signifikans. Pearsonskorrelationen var liknande tidsvariabeln, ca 

−0,3. Inkluderingen i regressionsmodellen anses giltig på 0,05-nivån. Signifikansen 

(0,027) är alltså förhållandevis svag, och med en högre signifikansnivå hade den 
                                                
7 Grundantagandet att den oberoende variabeln inte har någon effekt på den beroende variabeln. 
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uteslutits. En liknande tolkning som av tidsvariabeln kan göras, att en enhets ökning i 

riskaversion minskar benägenheten till showrooming med ca 40  %. 

H3: Med en högre självupplevd sparsamhet ökar benägenheten för showrooming. 

En positiv korrelation mellan variabeln sparsamhet och showrooming styrks av ett 

förhållandevis högt värde på Pearsons korrelationskoefficient ( 0,405 ). Den 

medräknas i regressionsmodellen på en mycket hög signifikansnivå och tolkningen av 

oddset föreslår en tredubblad ökning av benägenhet till showrooming med en enhets 

ökning inom den undersökta konstruktionen sparsamhet. 

H4: Med en högre självupplevd expertis minskar benägenheten för showrooming. 

Variabeln expertis uppvisade ett signifikant samband med showrooming, men 

tvärtemot hypotesen var sambandet positivt med en hög signifikansnivå. Dess 

inbegripande i regressionsmodellen var också oomtvistligt, med en dubblerad 

sannolikhet till showrooming per enhet expertis. Formuleringen av hypotesen var 

tvivelaktig och byggde i högre utsträckning än de andra på antaganden om var och 

hur en expertkonsument informationssöker respektive köper. Troligtvis innebär den 

subjektiva expertisen en relativt sett bättre kännedom om marknaden och möjligheten 

till att showrooma, samt de individuella potentiella vinsterna av att utnyttja detta. 

Detta stöds av anekdotiska bevis avseende fenomenet och vissa av de kommentarer 

som konsumenter med antaget höga mått av expertis lämnat. 

H5: Konsumenter med rutinmässiga köpprocesser är mindre benägna att showrooma 

än andra. 

Ett negativt samband mellan rutinmässigt köpbeteende och showrooming styrks av 

korrelationen, om än bara på signifikansnivån 0,05. Regressionsmodellen föreslår att 

en enhets ökning av variabeln rutiner minskar benägenheten till showrooming med 

ungefär en tredjedel. 

H6: Med ökad lojalitet gentemot återförsäljare minskar benägenheten för 

showrooming. 

Nollhypotesen att variablerna lojalitet och showrooming är oberoende kunde inte 

förkastas på signifikansnivån 0,05. Pearsonkoefficienten −0,036 var inte signifikant 
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skild från noll. Variabeln exkluderades även då regressionsmodellen reducerades. 

Detta resultat är förvånande med tanke på det tydliga teoretiska resonemang som 

hypotesen resulterade av och det faktum att operationaliseringen av konceptet troddes 

vara den av högst kvalitet, då frågeobjekten starkt influerats av Dixon et al.:s (2005) 

intervjuguide. Resultatet är intressant med tanke på den starka ställning som 

lojalitetsbegreppet under en längre tid haft inom marknadsföringsfältet. 

Sammanfattningsvis kunde alltså ett beroende styrkas mellan fem av de sex 

variablerna, och showrooming. Av dessa fem variabler överensstämde alla med de 

formulerade hypoteserna, utom expertis som uppvisade en positiv korrelation med 

showrooming istället för en antaget negativ korrelation. Av de demografiska faktorer 

som undersöktes identifierades endast en svagt negativ korrelation mellan ålder och 

showrooming. Det tycks vara så att mer abstrakta faktorer i konsumentens ”svarta 

låda” bättre kan förklara en konsuments inställning och bruk av showrooming, än vad 

konkreta, demografiska faktorer kan. 

5.2. Analys av kvalitativ data 

Ett intressant konsumtionsmönster antyddes av frågeundersökningens kvalitativa data. 

Många konsumenter uppgav att de, då de provat ut löparskor i butik, även genomför 

transaktionen där. Men när köp av samma märke eller modell sedan upprepas görs 

detta via en billigare internetbutik. Begreppet returköpsshowrooming myntas som 

benämning på detta konsumtionsmönster. Anknutet till Mittelstaedts (1986) 

resonemang om ett tidsbegränsat fenomen som manifesterar sig tidigt i en produkts 

adoptionscykel eller då konsumenterna är ovana, kan eventuella framtida minskningar 

i showrooming i själva verket innebära att konsumenter nu är vana 

returköpsshowroomare, snarare än ägnar sig åt traditionell handel. Att showrooming 

minskar betyder därför inte vara en positiv sak för den fysiska återförsäljaren, utan en 

närmare analys av konsumtionsmönster skulle krävas. Det tycks vara en betydande 

skillnad i konsumenters attityd gentemot direkt showrooming jämfört med 

returköpsshowrooming, där vissa konsumenter accepterar det förstnämnda (de som 

t.ex. värderar sparsamhet högt, ser sig själv som expertkonsumenter eller sällan följer 

rutiner i sin konsumtion), men ännu fler är positivt inställda till det sistnämnda.  
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5.3. Innebörd för återförsäljare av löparskor 

5.3.1. Fysisk återförsäljning 

Företag med fysisk försäljning av löparskor bör vidta åtgärder för att mildra de 

negativa effekterna av showrooming. 

Priset på löparskor i Sverige skiljer sig betydligt från internationella konkurrenter, 

och då en globalisering av marknaden underlättat köp utomlands tycks det inte längre 

försvarbart med dessa stora prisskillnader. Förutsättningarna är självklart olika för en 

mindre fysisk butik belägen i Sverige, jämfört med en stor internetbutik som utgår 

från Storbritannien, med avseende på fasta kostnader, skatter och skala. Att i för stor 

utsträckning följa leverantörernas rekommenderade priser kan dock av 

konsumenterna uppfattas som en kartellartad prissättning och skada trovärdigheten för 

företagen. Exemplet XXL sport och vildmark visar också på möjligheten att sälja 

löparskor trots mindre marginaler. Av undersökningens kommentarer framgår även att 

många konsumenter är beredda att betala extra för den service som erbjuds i butik, 

men att det idag är för stora skillnader. Priser 20− 30  %  över internationella 

konkurrenter, jämfört med ofta över 40− 50  % i dagsläget, skulle troligtvis bromsa 

showrooming och öka försäljningen, men ändå lämna utrymme för de nödvändiga 

marginalerna.  

Ett mer drastiskt alternativ vore att erbjuda en policy för prismatchning, liknande hur 

amerikanska elektronikföretaget Best Buy valt att handskas med fenomenet (Business 

Insider 2013). Denna prismatchning skulle kunna omfatta lokala konkurrenter samt 

svenska internetbutiker. I dagsläget, då priserna ofta är lika, skulle denna policy 

främst lyckas behålla kunder som lockas av tillfälliga erbjudanden från konkurrenter. 

Med avseende på platsen bör fysiska återförsäljare, som ännu saknar försäljning i 

onlinekanalen, överväga att etablera sig där. En kund som vid butiksbesök saknar en 

viss storlek eller färg i utbudet kan hänvisas till internetbutiken. Tillhör butiken en 

kedja bör en nationell internetbutik kunna erbjuda ett bättre sortiment, och möjligtvis 

bibehålla kunden. Särskilt vänder sig detta till konsumenter som inte anser omedelbart 

utnyttjande som viktigt, och tidigare riskerat vända sig till internationella 

konkurrenter. 

Att utveckla sina säljfrämjande åtgärder, promotion, kan lindra showroomingens 
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negativa konsekvenser för fysiska butiker. Erbjudandet av generösa returvillkor och 

högklassig förköpsservice kan påverka inte minst riskundvikande konsumenter, som 

då upplever den egna risken som lägre. Av kommentarer framgår att konsumenters 

upplevelse av servicenivå i butiker skiljer sig åt. Ett dåligt eller okunnigt bemötande 

verkar snarare accelerera showrooming, då det anses rättfärdiga beteendet. Därför är 

utbildning och noggrann rekrytering av butikspersonal av stor vikt för fysiska 

återförsäljare. Med avseende på vilken typ av informationssökning showroomande 

konsumenter använde sig av i butik, tydde data på att ju mer serviceintensiv 

informationssökningen var (t.ex. rådgivning från säljpersonal och avancerad 

utprovning), desto färre respondenter showroomade. Säljpersonal bör således lägga 

stor vikt vid att ta kontakt med informationssökande konsumenter och erbjuda 

utprovning och rådgivning. Detta borde minska risken att de sedan vänder sig till en 

billigare konkurrent för köp. Vidare föreslås utformandet av skräddarsydda 

erbjudanden till konsumenter som urskilts sätta stor vikt vid självbekräftelse i form av 

sparsamhet och expertis. T.ex. skulle tillfälliga rabatter kunna annonseras på 

prisjämförelsehemsidor respektive löparträffar och träningsforum.  

Om en butik upplever att en stor del av besökarna endast utnyttjar butikspersonalens 

tid för t.ex. avancerad utprovning, utan att genomföra köpet i butiken, finns även 

alternativet att ta betalt för denna typ av service. Ett belopp som sedan får dras av om 

löparskor sedan köps i butiken. Risken är dock stor att konsumenter ogillar denna typ 

av åtgärd och överger återförsäljaren, kanske även för köp av andra produkter än de 

som omfattas av avgiften. 

5.3.2. Internetåterförsäljning 

Om återförsäljaren även säljer via internetkanalen bör man överväga att differentiera 

priserna, och erbjuda något lägre priser online. Möjligtvis reduceras den fysiska 

butiken till ett showroom, men om kunden sedan vänder sig till den egna 

internetbutiken för att genomföra köpet bibehålls transaktionen ändå inom företaget.  

För inhemska återförsäljare som endast säljer online finns en möjligheten att etablera 

sig som en aktör som lockar nya konsumenter till showrooming, eller förvärvar 

konsumenter som tidigare köpt via utländska internetbutiker då risken och 

leveranstiden bör uppfattas som lägre. Rimligtvis bör dessa aktörer ha lägre fasta 

kostnader än sina fysiska konkurrenter och kunna erbjuda lägre priser med liknande 
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vinstmarginaler. Med den ökade försäljningen detta tros innebära skulle även 

skalfördelarna öka, vilket skulle göra att man kan närma sig sportkedjorna och de 

fördelar de antas ha av stora inköpskvantiteter.  

Ett aggressivt promotion-drag, som förutsätter en lägre prisnivå, vore att utveckla en 

showrooming-applikation för smarta telefoner, liknande Amazons ”Price Check”. 

Denna underlättar prisjämförelser genom att i butiken scanna streckkoden, genomföra 

en enkel sökning, eller fota produkten (Time 2011). En sådan teknisk lösning skulle 

även i realtid kunna anpassa priser för att försäkra sig om att ha det billigaste 

erbjudandet. En möjlig konsekvens av denna typ av åtgärd är dock aggressiv respons 

från sportkedjor, vilket skulle kunna resultera i ett priskrig. 

6. Slutsats 

Produktkategorier som lämpar sig väl för showrooming är upplevelseprodukter med 

en stor andel icke-digitala attribut, som köps sällan till en relativt hög kostnad. Det 

föreligger signifikanta negativa samband mellan variablerna risk, positiv 

tidsdiskontering, rutiner och showrooming, samt signifikanta positiva samband 

mellan variablerna sparsamhet, expertis och showrooming. Dessutom uppvisar ålder 

och showrooming ett svagt negativt samband. Dessa variabler adderar en förklarande 

styrka då benägenheten för showrooming önskas förutsägas. Inget signifikant 

samband förelåg mellan lojalitet och showrooming. 

6.1. Implikationer för marknadsförare 

Internationell och nationell rapportering antyder att fenomenet ökar i omfattning. En 

negativ korrelation mellan ålder och showrooming tyder också på ett naturligt skifte 

mot en mer positiv attityd gentemot, och ökad omfattning av, fenomenet. En 

globaliserad marknad, inte minst för e-handel, innebär att butiker idag även 

konkurrerar med utländska återförsäljare. Fysiska återförsäljare liksom 

internetåterförsäljare av produkter som antas påverkas av showrooming bör 

uppmärksamma fenomenet och aktivt förhålla sig till denna nya konsumtionstrend.   

Med hjälp av studiens resultat bör konsumenter kunna urskiljas med avseende på hur 

de klassificeras enligt tidigare nämnda variabler. De oberoende variablerna vars 

påverkan på fenomenet styrkts, och andra analytiskt härledda insikter såsom 

identifieringen av returköpsshowrooming, innebär implikationer som marknadsförare 
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bör ta hänsyn till. Marknadsföringsmixen kan med fördel anpassas för att hantera 

fenomenet. 

Fysiska återförsäljare bör överväga att anpassa prisnivån efter onlinekonkurrenters 

erbjudanden online, eller erbjuda prismatchning till konsumenter som 

uppmärksammar lägre pris på samma produkt hos en konkurrent. Närvaro i 

onlinekanalen, med en lägre prissättning, kan lyckas begränsa kunden till att 

showrooma inom företaget. Stor vikt bör läggas vid att erbjuda service av hög 

kvalitet, där kontaktskapande sker tidigt. Specialutformade erbjudanden kan utformas 

till konsumenter som uppfattar sig själva vara sparsamma respektive ha 

expertkunskap om produkten, t.ex. via prisjämförelsesidor eller nischade forum i 

internetkanalen. Konsumenter med höga mått av lojalitet är inte nödvändigtvis mindre 

benägna att showrooma, vilket innebär att detta segment bör uppvaktas med 

specialerbjudanden för att inte riskera förloras. Fenomenet returköpsshowrooming bör 

uppmärksammas och om det visar sig påverka försäljningen bör strategier utarbetas 

för att hantera det. 

Internetåterförsäljare, som potentiellt har lägre fasta kostnader för lokalhyra och 

personal, har möjligheten att etablera sig som en aktör som lockar till sig 

showroomande konsumenter genom att erbjuda lägre priser. Aggressiva drag, som 

utvecklandet av showrooming-applikationer, kan uppmuntra beteendet, men riskerar 

att resultera i priskrig. Användandet av etablerade betaltjänster och erbjudande av 

generös efterköpsservice kan minska den upplevda risken av internetköp, och 

attrahera även konsumenter med högre mått av riskundvikande. 

6.2. Förslag på vidare forskning 

En begränsning i studien är urvalets ringa storlek, som inte uppfyllde kraven på 

slumpmässighet. Med ett mer representativt urval skulle framtida studier nå ökade 

insikter i fenomenet. Då studien också inriktat sig på en specifik produktkategori bör 

försiktighet iakttas då resultaten appliceras generellt, inte minst då produktkaraktären 

skiljer sig från den studerade. Studier av hur fenomenet tar sig uttryck vid köp av 

produkter av annan karaktär är nödvändiga innan mer generella slutsatser kan 

formuleras. För att noggrannare avgöra fenomenets omfattning och eventuella tillväxt 

skulle även en longitudinell datainsamling vara användbar för att representera 

konsumenters varaktiga attityd och beteende. Ytterligare förslag till fortsatt forskning 
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är djupare studier av fenomenet returköpsshowrooming, samt studier av det omvända 

friåkningsfenomenet där informationssökning sker online och köpet sker offline. 
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Bilaga 1: Frågeundersökning 

Ålder 

Kön 

Ungefärlig årlig inkomst 

 

Har du vid något tillfälle/flera tillfällen handlat varor via internet? (Ja/ Nej) 

Hur ofta handlar du på internet? (Varje vecka/Någon gång i månaden/Någon gång i 

halvåret /Någon gång om året eller mer sällan) 

 

Följande frågor besvarades genom att välja en siffra mellan 1-5 där 1 motsvarade 

”inte alls viktig”, och 5 motsvarade ”mycket viktig”. 

Ange hur viktiga dessa faktorer är, då du väljer vilken återförsäljare du ska köpa 

löparskor av: 

Pris 

Utbud - Med utbud avses både storleken på utbudet och de produkter som 

erbjuds. 

Bekvämlighet - Med bekvämlighet avses hur bekvämt det är för dig som kund 

att handla hos återförsäljaren. 

Service 

Följande frågor besvarades genom att välja en siffra mellan 1-5 där 1 motsvarade 

”stämmer inte alls”, och 5 motsvarade ”stämmer till fullo”. 

Vid beslut om köp av löparskor funderar jag på alternativ användning av pengarna jag 

spenderar. 

Jag väger in eventuell resekostnad i uppskattningen av den totala kostnaden vid köp 

av löparskor. 

Jag gör en effektiv insamling av information vid köp av löparskor, dvs. jag gör en 

avvägning mellan den tid jag lagt på insamling av information och det bästa pris jag 

hittat. 
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Jag tycker det är viktigt att få direkt tillgång till ett par löparskor jag köpt. 

Vid köp via internet tar leveransen ofta längre tid än vad återförsäljaren angett. 

Nyttan och nöjet med ett köp blir mycket högre om jag får direkt tillgång till 

produkten. 

Jag förknippar köp gjorda via internet med en hög risk. 

Jag förknippar internetköp med dåliga produktgarantier. 

Jag undviker att handla från internetbutiker i utlandet. 

Jag undviker att handla från internetbutiker då de har dålig efterköpsservice 

(returer/support etc.). 

Jag är försiktig med att spendera pengar. 

Vid köp av löparskor gör jag noggranna jämförelser mellan olika återförsäljare för att 

säkerställa att jag betalar det lägsta priset. 

Jag blir irriterad av att i efterhand få reda på att jag kunde köpt en produkt till ett lägre 

pris än vad jag tidigare betalat. 

Jag är duktig på att fynda. 

Jag har stor kunskap om löparskor. 

Jag är skicklig på att välja ut det bästa paret löparskor från ett bestämt urval. 

Jag kan med hjälp av att se på, känna på och/eller prova ett par löparskor, avgöra om 

de är bra. 

Jag tycker om att shoppa efter löparskor i sällskap med vänner. 

Jag frågar ofta vänner eller bekanta om råd vid köp av löparskor. 

Jag frågar ofta säljpersonal om råd vid köp av löparskor. 

Jag köper alltid mina löparskor hos samma återförsäljare. 

Jag vet hos vilken återförsäljare jag kommer köpa nästa par löparskor. 

När jag köper nya löparskor går jag tillväga på samma sätt varje gång. 

När dessa frågor besvaras, ha den återförsäljare du senast köpte löparskor av i 

åtanke. 
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Jag har ett starkt band till denna återförsäljare. 

Jag rekommenderar ofta denna återförsäljare till vänner och bekanta. 

Jag tycker att återförsäljaren är mycket pålitlig. 

Jag är mycket nöjd med denna återförsäljare. 

Jag är mycket nöjd med återförsäljarens priser. 

Om jag av någon anledning behövde byta återförsäljare skulle jag bli 

besviken. 

Jag kan tänka mig att gå till en butik för att få information om en produkt som jag 

senare köper via internet av en konkurrent. 

En återförsäljare som ser kunder komma in och samla information om produkter, men 

senare köper av konkurrenter via internet, har sig själv att skylla. 

Betänk detta scenario: 

Margot ska köpa nya löparskor. Hon går till en butik och provar ut ett par löparskor, 

utan att ta hjälp av butikspersonalen. Hon gör en snabb sökning på internet och 

beställer sedan skorna via webshoppen hos en konkurrent som erbjuder ett lägre pris 

för samma skomodell. 

Jag tycker det är fel att göra som Margot. 

Jag skulle själv kunna göra som Margot vid köp av löparskor. 

Antag nu att Margot även får hjälp av butikspersonalen med utprovningen, t.ex. 

genom att bli filmad när hon springer på löpband för att avgöra vilka skor som 

passar hennes fotnedsättning. 

Jag tycker det är fel att göra som Margot. 

Jag skulle själv kunna göra som Margot vid köp av löparskor. 

När jag köper löparskor är priset INTE en viktig faktor. 

 

Har du vid något tillfälle insamlat information om löparskor i en butik (tittat på, känt 

på eller provat ut), men sedan köpt samma modell av en konkurrent via internet? 

(Ja/Nej/Vet ej, kommer inte ihåg) 
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Var genomförde du ditt senaste köp av löparskor? (I fysisk butik/via internet/annat) 

Om respondenten svarade att senaste köpet skedde i fysisk butik: 

Köpet skedde: (i Sverige/ utomlands /kommer inte ihåg) 

Samlade du in information om löparskorna på internet innan köpet? ( Ja/ Nej 

/Vet ej, kommer inte ihåg) 

Om respondenten svarade att senaste köpet skedde via internet: 

Internetbutiken är baserad:  (i Sverige /i Storbritannien /i USA /Annat land 

/Vet ej, kommer inte ihåg) 

Samlade du in information om löparskorna genom att besöka någon butik 

innan köpet? ( Ja/ Nej /Vet ej, kommer inte ihåg) 

 Om information samlades in genom butiksbesök: 

Vid detta senaste köp, hur samlades information om löparskorna in 

under besöket i butiken? Fler än ett alternativ kan väljas.  (Genom att 

se på och läsa produktinformation om skorna/ genom att känna på 

skorna /genom att prova skorna /genom att prata med butikspersonal 

/genom avancerad utprovning (t.ex. på löpband)) 

Jag fick mycket hjälp av butikspersonalen. (1-5) 

Samlade du in information i butiken till samma återförsäljare du till sist 

köpte hos via internet? Det vill säga, köpte du i webbutiken hos det 

företag vars butik du tidigare besökt? (Ja /Nej, jag köpte skorna av en 

konkurrerande återförsäljare/Vet ej, kommer inte ihåg) 

 

Kommentarer på undersökningen. Här får du gärna berätta vad du tyckte om 

undersökningen! Var det någon fråga som var otydlig eller har du andra kommentarer 

angående köp av löparskor? 


