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FORSKNINGSPROJEKT

•  Projektet ingår som en del i Centrum för Handelsforskning vid Lunds universitet. 
Finansierat av Handelsrådet.

•  Centrum för Handelsforskning ett samarbete mellan LTH, EHL och Institutionen 
för service management och tjänstevetenskap. 



DET DIGITALA SHOPPINGLIVET

•  Mobiltelefonen finns med överallt – den förändrar vårt vardagliga liv – bland 
annat vår shopping 

•  Idag använder 73 % i Sverige smarta telefoner - 54 % använder den för att koppla 
upp sig mot internet  - 31 % använder den flera gånger under en dag 



2 STUDIER

•  Studie 1:  
–  9 fokusgrupper med totalt 55 personer (44 kvinnor och 11 män), 19–29 år  

•  Studie 2: 
–  14 personliga intervjuer med konsumenter (9 kvinnor och 5 män) 20–71 år  
–  25 observationer (längd 0,5–2 tim) i butiker på shoppinggator och gallerior 



HUR ANVÄNDS MOBILTELEFONEN I 
SHOPPING? 
•  En mäng olika shoppingaktiviteter:

–  Fönstershopping 
–  Söker efter varor och tjänster
–  Läser recensioner och gör jämförelser 
–  Söker inspiration och håller sig uppdaterad 
–  Mobiltelefonen i butik: lokalisera, socialisera och jaga erbjudanden 
–  Köper, beställer, betalar och överför pengar 



Fönstershopping

”Ibland kommer man på sig själv, man bara sitter och klickar, klickar och klickar och 
sen så bara. Man kollar inte ens, men nej det är skönt och kolla. Det är 
fönstershopping fast med mobilen, man behöver inte röra sig man bara 
är.” (Konsument i fokusgrupp)



Söker efter specifika varor och tjänster  

”Ja, men det är t.ex. om jag ser en tröja på någon så tänker jag; "det är säkert ifrån 
H&M" då går jag in på mobilen direkt och kollar på H&M och så hittar jag den. 
Även fast, alltså jag kan bara oavsett om jag inte har nån kunskap eller information 
så kan jag ganska lätt hitta det.” (Konsument i fokusgrupp)



 
 
Läser recensioner och gör jämförelser  
 
”Jag läser, jag är väldigt noggrann med att läsa igenom recensioner, finns det inga 
recensioner, alltså då tvekar jag ganska länge på att köpa” (Konsument i fokusgrupp)



Söker inspiration och håller sig uppdaterade  
 

”Jag har, mina favoritappar och sen så typ nästan en gång om dagen kollar jag 
nyheter på dem. Vad som har kommit in. Ja, H&M brukar jag kolla på” (Konsument i 
fokusgrupp)



Mobiltelefonen i butik: lokalisera, socialisera och 
jaga erbjudanden  
 
– Alltså jag tar upp den då på appen t.ex. H&M så tar jag upp en tröja som jag vill 

ha och så har jag gått runt och tittat lite här och där och hittar inte det. Så går jag 
då till de som jobbar och "ja, var har ni den här?" så tar de fram den.

–  Eller såhär, fotar och skickar den till någon; "Vad tycker du om denna?”
–  Ja, men precis.
–  Vad vill du ha då?
–  Råd. Bara sådär.
– Det händer väldigt ofta kompisar skickar bilder på såhär eller videos, via sina 

alltså typ ”printscreenar” eller skickar "Ska jag köpa den här?". Det är väldigt 
smidigt.



SHOPPING UTAN DIREKTA GRÄNSER

Med mobiltelefonen shoppar konsumenter var som helst och när som helst.

–  Mobilshopping är spridd i tid och rum  

–  Mobilshopping är splittrad/fragmenterad



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NYA SÄTT ATT UPPDATERA SIG 

•  När jag passerar i butiken, ser jag en kvinna i 30-års åldern som står och kikar på 
utbudet av te-sorter. Hon tar ner ett paket te från hyllan och ser på 
förpackningen, samtidigt tar hon fram sin mobiltelefon ur handväskan. Hon tar 
på sina glasögon och börjar att googla produkten som hon håller i sin hand. Hon 
finner en länk som intresserar henne, klickar på den och börjar läsa. När hon är 
färdig med detta, sätter hon tillbaka teförpackningen och går vidare i butiken. 
(fältanteckning 11.3 2016)

 
•  När jag är på Ikea använder jag min telefon för att ta reda på var jag kan hitta en 

specifik produkt, då kan jag gå dit direkt. Detta är ett sätt för mig att vara mer 
effektiv när jag handlar på Ikea. (Intervju med Anna)



Forts. NYA SÄTT ATT UPPDATERA SIG 

•  Vi var i en butik för att kolla på ett tangentbord åt min flickvän. Vi kollade på olika 
tangentbords funktioner, detta gjorde vi på nätet. Jag gjorde det innan jag 
pratade med personalen. Jag vill göra min egen research, tror jag. Du kan inte 
alltid lita på personalen i butiken, de vill ju alltid sälja. (Intervju med Allan) 



NYA SÄTT ATT FORMA SHOPPING-
UPPLEVELSEN

•  Ibland, lyssnar jag på musik när jag shoppar, det blir ett sätt för mig att skapa 
lugn och ro, som jag behöver när jag är på en shoppingtur. (Intervju med Clary)

•  Intervjuaren frågar: Har du ofta din mobiltelefon i din hand när du shoppar?
–  Informanten svarar: Ja, det har jag ofta. Det är först och främst därför att jag 

tycker det är så tråkigt när min flickvän titta på kläder, så då spenderar jag 
min tid med min telefon istället. Huvudsakligen använder jag sociala media. 
Jag sitter ner någonstans i butiken med min telefon och låter henne strosa 
runt i butiken på egen hand. (Intervju  med Allan)



NYA SÄTT ATT VARA SOCIAL VID SHOPPING

•  En ung kvinna i 20-års åldern talar i sin telefon medan hon shoppar (handsfree). 
Hon rör sig i butiken, till synes planlöst, och kikar runt bland kläderna. Hon ser 
knappt kläderna, hon fokuserar på sitt telefonsamtal och är djupt  involverad i ett 
samtal med en vän. (Fältanteckning 8.3 2016)

•  Jag var i ett provrum med tre ”outfits”. Jag provade var och en och tog ett foto 
som jag skickade till min man för att få hans åsikt. Detta är ett sätt för mig att 
shoppa själv samtidigt som min man också kan inkluderas i min shopping. (Intervju 
med Anna)



Mobilshopping både problem och 
möjligheter

Problem
•  Ständig uppkoppling – driver på köpbegär, stress, oro, 
•  Ständig jakt på information – kontroll vs. brist på kontroll

Möjligheter
•  Ökad tillgänglighet till konsumenter
•  Kunden ökar sitt inflytande 



 
 
 
 
 
Hur förändrar mobiltelefonen vår shopping 

–  En ny shoppingpraktik växer fram
»  Ständigt uppkopplade
»  Konsumenter blir mer kunniga och pålästa
»  De tar kontroll över och formar sin egen shoppingupplevelse

–  Interaktioner med butikspersonal förändras
»  Mindre beroende av butikspersonal
»  Nya sätt att interagera med butikspersonalen
»  Höga krav på butikspersonalens kompetens 

–  Nya sätt att interagera med butikslandskapet
»  Formar och kontrollerar butikslandskapet på nya sätt 

 



Vad innebär mobilshopping för retailers?

•  Ökade möjligheter att nå konsumenter -
•  Integrera konsumentens mobilaktiviteter i ert erbjudande
•  Retailers (e-handlare) behöver finnas på nätet när konsumenten är där
•  Mobilvänliga e-handelssidor och hemsidor
•  Stöd för att minska konsumenters oro för ekonomi, hänga med etc.
•  Utforma butiken till en mobilvänlig miljö  
•  Nya roller och funktioner för butikspersonal




