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Förord  
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Sammanfattning  

I både Sverige och världen ökar handeln via internet för varje år. På grund av 
det tillkommer nya handelskanaler för att öka konkurrenskraften gentemot 
andra företag. Ett relativt nytt tillskott till marknaden är konceptet showroom. 
Med det menas att ett besök sker i en fysisk butik, där konsumenten kan prova, 
känna på eller se varan för att sedan göra själva köpet via internet. Forskningen 
kring vad som sker efter showroom-besöket är begränsat, det är där vår studie 
tar vid. Uppsatsens fokus ligger vid tre redan väl utforskade koncept men i ett 
nytt sammanhang. Det för att utreda vilken effekt konceptet kundvärde har på 
varumärkeslojalitet respektive köpintention.  

Som metod har en kvantitativ forskningsansats använts med en 
enkätundersökning. Vårt material och data är baserat på svar från 101 
respondenter. Vår data har analyserats med hjälp av programmet SPSS genom 
regressionsanalyser och en medieringsanalys. Vårt resultat visar på att inom 
showrooms finns det en effekt mellan kundvärde och varumärkeslojalitet 
respektive köpintention men att det skiljer sig mellan dimensionerna av 
kundvärde. Den mellanliggande (medierande) variabeln kundengagemang leder 
stor del av den totala effekten i ett flertal relationer men påvisar också skillnader 
mellan respektive dimension av kundvärde. 

Studien har bidragit med ytterligare information kring tre stora koncept men 
framförallt är uppsatsen ett tillägg till den relativt nya handelskanalen – 
showroom.  Föreliggande studie ger en insikt i hur två dimensioner av värde ger 
effekt på varumärkeslojalitet och köpintention. Tar även hänsyn till att 
relationerna är komplexa med inte enbart har en direkt effekt och adderarar en 
mellanliggande variabel baserat på tidigare teori. 

Nyckelord: Kundvärde, kundengagemang, varumärkeslojalitet, köpintention 
och omni-kanaler.  
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Abstract  

Within both Sweden and the rest of the world, e-commerce is growing rapidly 
every year. Because of that, businesses are developing new strategies to increase 
the competitiveness between companies. A relatively new concept to the market 
is showrooms. The concept of showrooming means that a customer visits a 
physical store, where the consumers are offered to try on and feel the products 
but are not offered the chance to buy it in the store. The customers have to visit 
an online-store to actually place an order. Research about what happens with 
the customer after a visit in a showroom is limited. This is where our essay is 
continuing the research regarding showrooms. The essays main focus is with 
three already well-established concepts but within a new context - showrooms.  
To explore the effect that customer value has on brand loyalty and purchase 
intention.  

The method to this essay was a quantitative research approach with a survey. 
Our material and data are based on the answers of 101 individuals. Our data has 
been analyzed with the help of the program SPSS – through regressions analyzes 
and mediation analysis. Our result shows that within showrooms there is an 
effect between customer value and loyalty and purchase intention. But there is 
a difference between the two dimensions of value. A big part of the total effect 
goes through the mediating variable but also in the scenario there is a difference 
between the two dimensions. 

The essay has contributed with further knowledge to three big concepts but 
especially the essay is a contribute to the relatively new concept – Showroom. 
The essay gives an insight to how two dimensions of value effects brand loyalty 
and purchase intention. It also gives room for that the relations are far more 
complex than a direct effect and adds a mediating variable based on previous 
knowledge. 

Keywords: Customer value, customer engagement, brand loyalty, purchase 
intention and omni-channels.  
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1. Introduktion 

1.1. Bakgrund 

E-handeln i både världen och Sverige ökar för varje år som går och Sverige är 
ett av alla världens länder där e-handeln är mest framstående enligt SCB (2017). 
Enligt en undersökning av SCB angående svenskarnas vanor kring näthandel 
visade det sig att mer än 50 procent vänt sig till internet för att göra sina inköp 
under början av 2016. 

Showrooms är ett tillägg till den redan existerande marknaden och dess kanaler. 
Ett showroom innebär att konsumenten besöker en butik för att se och känna 
på varorna för att sedan vända sig till en annan plattform för att slutföra köpet 
(Kokho Sit et al. 2018). Ett showroom fyller flera funktioner för både kund och 
företag. För kunden erbjuds en möjlighet att prova och se produkten i 
verkligheten innan ett köpbeslut tas (Kuksov och Liao 2018). För företaget 
erbjuds en möjlighet att särskilja sig från andra och med det erhålla en unik 
marknadsposition (Huré et al. 2017). Kunder kan välja att avvika från en 
plattform för att besöka en annan. Det är en del av den köpprocess kunden 
genomgår, där kunden utvärderar olika alternativ och bestämmer sig för vilken 
plattform som faller just den kunden bäst i smaken (Karimi et al. 2015). Att 
shoppa och göra sina inköp på det här sättet via olika kanaler och plattformar 
har blivit en ny norm för oss konsumenter och det är inte lika vanligt längre att 
en kund gör sitt inköp som vi gjort tidigare via enbart en plattform (Huré et al. 
2017). Det kan öka kundens tillfredsställelse samt varumärkeslojalitet men också 
skapa positiv muntlig (”word-of-mouth”) marknadsföring konsumenter 
emellan. Även om de flesta företagen troligen skulle tjäna på att öka antalet 
plattformar för att nå fler kunder är det vissa som ställer sig emot och fortsätter 
på samma vis som innan. Det på grund av att det är en mycket komplex och 
svår omställning som inte är lätt att hantera för alla företag. Företag som gör 
denna omställning och erbjuder kunderna flera alternativa köpkanaler ökar 
kundernas värde (Huré et al. 2017).  

Kundvärde är ett väldiskuterat men också svårdefinierat koncept. I många fall 
pratas det om kundvärde som två dimensioner, hedoniskt och utilitaristiskt 
kundvärde. Enligt Rintamäki och Kirves (2017) innefattar hedoniskt värde en 
social aspekt, värdet styrs då av upplevelsen samt känslorna kring ett showroom-
besök. Medan en kund som styrs av ett utilitaristiskt värde kopplar graden av 



 8 

värde till själva produkten, som exempelvis dess funktionalitet eller pris. Målet 
är då främst att ett bra köp blir gjort.  

1.2. Problemdiskussion 

Att ta hänsyn till forskning kring omni-kanaler1 med en diskussion kring 
kundvärde är mer aktuellt nu än någonsin. En kund som har använt flera kanaler 
och landar hos samma företag har en större chans att bli gynnsamma långsiktigt 
(Heitz-Spahn 2013). Kanalerna som finns tillhanda för en kund är fysiska 
butiker, showrooms, internet-handeln etc.  Kunder kan uppleva olika former av 
värde utifrån att de drar nytta av varor eller tjänster som nämndes tidigare (Huré 
et al. 2017). Ett kundvärde bestäms inte vid en tidpunkt utan är baserat på en 
helhetsupplevelse som Huré et al. (2017) beskriver. Att besöka ett showroom 
tillför ett värde som i vanliga fall inte finns i en online butik.  Enligt Chiu et al. 
(2011) föredrar kunden när den kan använda sig av flera kanaler, det ger ofta ett 
ökat kundvärde. Forskning gällande omni-kanaler fokuserar på samspelet 
mellan kanalerna och varumärket. Huré et al. (2017) anser att konsumenter 
upplever att deras främsta relation och förbindelse ligger hos varumärket och 
inte hos kanalen. Återförsäljarna ser fördelarna med att försöka länka kunderna 
till varumärket och skapa en relation samt varumärkeslojalitet hos kunderna och 
strävar efter att åstadkomma det med hjälp av flertalet kanaler. Lojaliteten som 
skapas hos kunderna medför att kunden känner ett band och förtroende för 
produkten och varumärket och på grund av det väljer varumärket framför andra 
(Ho Lee & Sik Jung 2018). 

För en kund innebär ett showroom-besök en chans att få känna på varan, få 
hjälp av butikspersonal och möjligheten att göra en bedömning på plats etc. 
(Arora et al. 2017). Tidigare forskning hjälper till att skapa en förståelse till varför 
en kund besöker ett showroom och vilka som är showroomets fördelar till 
varumärket. Därifrån kommer vetskapen om att en drivkraft till showrooms är 
att konsumenter gärna vill vara säkra på köpet innan det görs för att undvika att 
känna ånger (Arora et al. 2017). Kunderna försöker då motverka att känna ånger 
genom att undersöka varan i ett showroom (Arora et al. 2017). Dock medtar 
inte tidigare forskning vilka effekter showrooming tillför och vad som driver 
kunden vidare efter besöket. En aspekt som tas i beaktning i tidigare forskning 
gällande varför kunden blir intresserad av företagets showroom i första 
instansen är hur engagerad kunden är i företaget. Ett kundengagemang utgår 

                                                
1 Omni-kanal innebär att en kund använder sig av mer än en kanal i sin köpprocess (Huré et al. 2017). 
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från kundens känslor och hur gärna kunden vill delta i kundgruppen som finns 
hos företaget (Vivek et al. 2012).  

De kunder som rör sig på omni-kanalerna och även i showrooms söker efter ett 
värde. Ett värde kan definieras i att uppfylla ett mål eller att skapa en upplevelse. 
Därför går värdet som kunder letar efter att dela upp i två.  Den ena kunden 
letar efter ett utilitaristiskt värde som innebär att ett mål ska bli uppfyllt 
(Carpenter 2008). Den andra kundtypen vill uppleva och känna (Carpenter 
2008). Den kunden söker då efter ett hedoniskt värde. Karimi et al. (2015) fyller 
i med att vissa kunder söker efter att maximera sin upplevelse. Det är också de 
kunderna som kommer att söka efter mest information och som Chui et al. 
(2011) tillägger utnyttja vissa kanaler. Kokho Sit et al. (2018) skriver att de 
kunder som besöker showrooms är inte bundna till vart de handlar då de är 
priskänsliga. I vanliga butiker går det att anta att konceptet har en effekt på 
varumärkeslojalitet och köpintention men i showrooms går det inte att anta med 
tanke på karaktärsdragen en showrooms-besökare har. 

Tidigare forskning går in på valmöjligheterna som finns kring online-butiker. 
Forskare har fokuserat mycket på vem det är som besöker ett showroom och 
varför, med andra ord den inledande fasen. Varför kunder väljer ett alternativ 
framför andra och har kommit fram till att det slutgiltiga köpbeslutet inte enbart 
görs på grund av priset. Utan kan handla om andra psykologiska och fysiska 
faktorer (Gensler et al. 2017). Gensler et al. 2017 skriver att vidare forskning 
bör undersöka vart kunderna tar vägen efter ett besök i ett showroom. Därför 
tar uppsatsen utgångspunkt delvis från Gensler et al. (2017) men också från Gu 
och Tayi (2017). Gu och Tayi (2017) diskuterar i sin forskning hur showrooming 
kan användas för att öka försäljningen och dra nytta av att konsumenten får 
besöka en fysisk butik. Gu och Tayi (2017) uttrycker att det finns anledning för 
fortsatt forskning rörande hur showrooming påverkar varumärkeslojalitet. 
Studiens intresse ligger att utforska effekten av kundvärde i kontexten 
showroom.  Dels effekten av att gå till ett showroom och dels komplexiteten i 
relationerna.  

1.3. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att utforska effekten av kundvärde på 
varumärkeslojalitet respektive köpintention i ett showroom sammanhang.  
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1.4. Kunskapsbidrag 

Fokuset i föreliggande studie är att undersöka vad som händer med kunden efter 
ett besök i ett showroom. Uppsatsen utreder vilken dimension av kundvärde 
som ger effekt på de beroende variablerna i fokus (köpintention och 
varumärkeslojalitet) ur ett kundperspektiv. Inom showrooms finns det mycket 
forskning kring företagsperspektivet men färre kring kundperspektivet. Tidigare 
forskning lägger stort fokus på vem som besöker ett showroom och processen 
som sker inför ett besök. Det finns även forskning gällande det beteendet som 
en showroom-besökare uppvisar. Vår studie bidrar med ytterligare information 
kring den nya handelskanalen showroom. Med fokus på hur en kunds värde ger 
effekt efter avslutat besök i ett showroom. Vår uppsats gör tre teoretiska bidrag. 
Det främsta är att studien visar att en kunds köpintention drivs av ett 
utilitaristiskt kundvärde och att varumärkeslojaliteten drivs av ett hedoniskt 
kundvärde. Vårt andra bidrag påvisar att båda dimensionerna av kundvärde 
medieras av variabeln kundengagemang i relation till köpintentionen och 
varumärkeslojaliteten. Det finns även skillnader i medieringsgraden enligt 
studien. Det beror på hur starkt sambandet är mellan dimensionen av kundvärde 
och kundengagemanget.  
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2. Teori  

 

 
Figur 1.  
 

Figuren ovan illustrerar hur studiens problem är utformat. Våra oberoende 
variabler är hedoniskt kundvärde och utilitaristiskt kundvärde. De beroende 
variablerna är varumärkeslojalitet och köpintention. Kundengagemang agerar 
som en medierande variabel2 för att förtydliga komplexiteten i relationerna.   
 

2.1.  Showrooming ur ett Omnikanal-perspektiv 

Handeln har utvecklats de senaste åren och det har nu blivit till en norm att de 
flestas köpprocess genomgår ett flertal olika kanaler. Den här rörelsen mellan 
olika kanaler kallas för ”omni-kanalresor”, vilka resulterar i förhöjda 
kundupplevelser. Exempel på två olika kanaler kan vara en fysisk butik och en 
online-butik. Den moderna konsumenten rör sig mellan olika kanaler beroende 
på i vilken del av köpprocessen hon eller han befinner sig, konsumenter 
navigerar sig och pendlar mellan både online- såväl som offline-kanaler (Huré 
et al. 2017; Gu & Tayi. 2017).  

Ett vanligt sätt att navigera sig genom ett köp är att först besöka ett showroom. 
För att därefter besöka återförsäljarens webbsida för att utnyttja fördelar som 
finns att hämta, som exempelvis priserbjudanden eller ett bredare sortiment (Gu 
& Tayi. 2017). Några förmåner som erhålls genom att besöka ett showroom är 
                                                
2 Att en variabel medieras innebär att effekten av den oberoende variabeln går igenom en annan variabel (Baron 
& Kenny 1986).  
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att kontrollera varorna och därigenom känna en större säkerhet över sitt köp 
som sedan görs via internet hos samma återförsäljare (Arora et al. 2017). 

Att gå från att enbart nå sina kunder via en plattform till att istället nå ut till dem 
via omni-kanaler kan ske genom att en återförsäljare som endast distribuerat 
sina produkter via internet, väljer att också öppna ett showroom för att nå 
konsumenterna via ytterligare en plattform (Gu & Tayi 2017). Gu och Tayi 
(2017 menar att som företag enbart använda sig av en plattform för att nå ut till 
sina kunder är omodernt. I starten av handeln fungerade det med en plattform 
och det har fungerat väldigt länge men nu har det visat sig att nå ut till sina 
kunder via omni-kanaler ökar kundernas köpvärde (Huré et al. 2017). 

Det finns flertalet fördelar för företag som väljer att arbeta utifrån att nå sina 
kunder via olika kanaler och plattformar enligt Huré et al. (2017), det kan öka 
kundens tillfredsställelse samt varumärkeslojalitet men också skapa positiv 
muntlig (”word-of-mouth”) marknadsföring konsumenter emellan. Att öka sina 
plattformar för att nå nya kunder är något som de flesta företag skulle tjäna på. 
Det är dock inte en enkel omställning, den är komplex och svår och av den 
anledningen väljer många företag att inte ta chansen. De tar det säkra före det 
osäkra och fortsätter som det gjort innan (Huré et al. 2017). 

När företag som endast använt sig av en online-försäljningskanal väljer att 
bredda sig och öppna butiker väljer de ofta att göra det i form av showrooms i 
den moderna handeln. De fördelar som finns med att öppna ett showroom som 
komplement till en online-handel är som tidigare nämnt att kunderna erbjuds 
att kunna känna och testa produkterna för att kunna ta beslutet om varorna 
passar deras behov (Arora et al. 2017). En annan anledning varför konsumenter 
väljer att uppsöka showrooms beror på att de gärna undviker att känna ånger 
över något, i många fall vill vara säkra på vårt köp innan det görs (Arora et al. 
2017). Kunderna försöker då motverka att känna ånger genom att undersöka 
varan i ett showroom (Arora et al. 2017).  Eftersom onlineföretag inte erbjuder 
kunderna att prova produkten kan det skapa osäkerhet. Osäkerheten leder till 
uteblivna köp, vilket innebär att showrooms är ett bra komplement till 
onlinebutiker (Gu & Tayi 2017). Arora et al. (2017) menar att det faktiskt finns 
fyra fördelar med att besöka en fysisk butik innan ett köp görs online, dessa är 
tillgängligheten på information, butikspersonalen hjälp, bedömning av varorna 
samt en de sociala interaktionerna som kan komma i och med en shoppingtur 
med exempelvis vänner eller familj. De första två representerar en utilitaristisk 
syn på värde och de sistnämnda en hedoniskt syn.  
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Fördelarna som nämnts ovan för kunderna är flera när ett online-företag öppnar 
ett showroom men även företaget får ta del av fördelarna. Ett showroom eller 
en fysisk butik ökar försäljningen via företagets online-handel, på grund av ökad 
medvetenhet, trovärdighet och marknadsföring av varumärket (Bell et al. 2014). 
Eftersom inköpen görs via internet krävs det i jämförelse med fysiska butik ett 
mindre lager enligt Gu och Tayi (2017).  En kund med stort förtroende och 
positiv inställning mot att använda sig av olika kanalerna tillsammans i ett och 
samma köp, är troligtvis en kund som kommer att besöka och uppskatta ett 
showroom (Arora et al. 2017).
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Nedan följer en tabell som omfattar tidigare forskning gällande konceptet showrooming. 
 
Tabell 1. 

Kontext Författare Syfte Typ	av	studie Slutsats 

Showroomsbeteende Daunt	 och	 Harris	
(2017) 

Genom	 att	 använda	 "value	 co-destruction"	 som	 en	 lins	
undersöker	 denna	 studie	 "the	 antecendents"	 till	
konsumentens	beteende	vid	showrooming. 

Empirisk	 studie.	 Data	 hänförd	
från	275	undersökning	svarade	
av	 konsumenter	
Forskningmodellen	 inkluderar	
13	hypoteser. 

Anledningar	till	ett	showroom-beteende	är	inte	som	
enligt	tidigare	forskning	pekat	åt	enbart	påverkat	av	
priset.	 Utan	 dessa	 anledningar	 är	 flera	 och	
mångsidiga.	 Dessa	 kan	 vara	 personligheten	 hos	
shopparen,	 egenskaperna	 hos	 försäljningskanalen	
samt	 beroende	 av	 vilken	 slags	 produkt	 som	 ska	
inhandlas. 

Showroom-attribut Arora	 et	 al.	
(2016) 

Uppsatsens	 syfte	 är	 att	 undersöka	 vad	 som	 driver	
konsumenter	 till	 showrooms-beteende.	 Samt	 att	 föreslå	
en	 omfattande	 modell	 baserat	 på	 "Theory	 of	 planned	
behaviour". 

Empirisk	 studie.	
Undersökningen	 skickades	 ut	
via	 internet	 och	 det	 ledde	 till	
278	svar. 

Att	röra	och	känna	på	produkten	och	att	 få	hjälp	av	
butikspersonal	 är	 två	 anledningar	 till	 att	 kunder	
besöker	 ett	 showroom	 innan	 ett	 online-köp	 görs.	
Lägre	 priser	 och	 bra	 kvalitet	 på	 servicen	 online	
bidrar	till	att	kunder	föredrar	att	göra	köpen	online.	
Kunder	 som	 är	 priskänsliga	 och	 de	 kunder	 som	 är	
villiga	att	använda	omni-kanaler	har	större	chans	att	
utnyttja	fördelarna	med	showrooms. 
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Fördelar	 med	
showroom	för	företaget 

Gu	 och	
Tayi												(2017) 

Studien	undersöker	konsumenters	"cross	channel	search	
behavior	of	 "pseudo-showrooming".	Eller	beteendet	hos	
konsumenten	där	han	eller	hon	inspekterar	en	produkt	i	
en	fysisk	butik	innan	ett	köp	görs	på	en	liknande	produkt	
via	 samma	 företags	 online-butik.	Det	 som	undersöks	 är	
om	företaget	kan	erbjuda	bättre	koordination	mellan	sina	
olika	 kanaler	 genom	 att	 använda	 optimala	
produktplaceringsstrategier. 

Empirisk	 studie.	 Undersökning	
skickades	ut	via	Amazon	och	86	
personer	svarade. 

Företag	 som	 använder	 sig	 av	 flera	
försäljningskanaler	 kan	 gå	 med	 vinst	 genom	 att	
showrooms	 introduceras	 till	 kunderna,	 där	
produkter	visar	i	mindre	skala	än	vad	som	erbjuds	via	
internet	för	att	erbjuda	kunderna	en	försmak	av	vad	
som	finns	att	hämta	via	företagets	hemsida.	Studien	
visar	på	att	företag	drar	fördelar	av	att	samverka	sina	
försäljningskanaler	 och	 genom	 detta	 utforma	 ett	
effektivt	och	efterfrågat	produktsortiment.			 

Showroom	 och	 det	
ökade	behovet 

Bell	et	al.	(2014) Showrooms	 var	 en	 chock	 för	 marknaden,	 syftet	 med	
denna	uppsats	är	att	 se	hur	 introfunktionen	av	den	nya	
kanalen	 påverkade	 marknaden	 i	 form	 av	 behov,	 ökad	
försäljning	 och	 även	 hur	 företaget	 reagerar	 på	 den	 nya	
kanalen. 

Experiment	 tillsammans	 med	
ett	 företag	 inom	
glasögonbranschen	 för	 att	 se	
hur	kunder	föredrar	ett	besök	I	
ett	 showroom.	 	Tillfrågar	
kunder	efter	upplevelsen. 

Showrooms	bidrar	till	ett	ökat	behov	och	driver	även	
kunder	in	på	andra	kanaler.	Visar	på	att	utveckla	sin	
handel	till	showroom,	inte	bara	driver	ett	behov	utan	
också	hjälper	kunden	att	ta	sitt	beslut	enklare. 

Showroomets	kunder Kokho	 Sit	 et	 al.	
(2018) 

Försöker	fylla	de	gap	som	finns	I	showrooming-konceptet,	
vilka	aktiviteter	som	leder	till	beslut	vilka	känslor	det	ger	
och	hur	det	påverkar	företag	som	förser	showroomet. 

Kvalitativa	 intervjuer	 för	 att	 få	
reda	 på	 kundens	 känslor	 och	
försöka	 förstå	 vad	 som	 driver	
kunden. 

Poängterar	 att	 free-riding	 är	 ett	 stort	 problem	 vid	
showrooming.	Problemen	med	showrooming	går	att	
hantera	om	företagen	förstår	kundens	köpbeteende	
och	behov. 
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Showrooms	 för-	 och	
nackdelar	 ur	 ett	
kundperspektiv 

Gensler	 et	 al.	
(2017) 

Fördelar	 och	 nackdelar	 med	 showrooms	 och	 hur	 de	
påverkar	 resultatet	 för	 en	 kund	 att	 använda	 sig	 av	
showrooms. 

Online	 panel	 med	 556	
respondenter.	 Blev	 försedda	
med	en	situation	och	blev	sedan	
tillsagda	 att	 svara	 på	 frågor	
kring	 situationen.	 I	 form	 av	 en	
kvantitativ	enkät. 

Kunder	som	besöker	showrooms	gör	detta	på	grund	
av	den	högre	kvaliteten	som	erbjuds	online	och	vill	
gärna	 uppleva	 den	 i	 verkligheten.	 Större	
valmöjligheter	 gällande	 pris	 lockar	 kunder	 till	 att	
besöka	 ett	 showroom,	 för	 att	 senare	 göra	 köpet	
online	 snarare	 än	 att	 besöka	 en	 fysisk	 butik.	
Konsumenter	som	väljer	bort	 showrooms	gör	detta	
på	grund	av	tiden	det	tar	att	besöka	en	fysisk	butik.	
Tidspress	 hindrar	 också	 konsumenter	 från	 att	
föredra	 showrooms	men	 även	 avsaknaden	 av	 hjälp	
vid	ett	köp. 

Showroom	 och	 fysiska	
butikers	likhet 

Kuksov	 och	 Liao.	
(2018) 

Undersöka	 hur	 en	 tillverkarare	 påverkas	 av	 att	
showrooming	tillkommer	i	en	brick	&	mortar	distributör.	 

En jämförande studie som 
genomförs genom en egenskapad 
modell.  

Showrooms	är	inte	enbart	dåligt	för	fysiska	butiker.	
Självklart	är	det	dåligt	om	kunden	byter	till	en	online-
kanal	men	att	 förneka	showrooms	existens	är	 inget	
alternativ	för	fysiska	butiker	då	de	driver	handeln	på	
samma	sätt	som	fysiska	butiker	gör.	Showrooms	och	
fysiska	 butiker	 fyller	 samma	 syfte.	 Showrooms	 är	
dock	 e-handeln	 chans	 att	 konkurrera	 ut	 fysiska	
butiker. 
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De tidigare studierna fokuserar till stor del på drivkrafterna som fångar in 
människor i showrooming-beteende. Två artiklar som är stora utgångspunkter i 
vår studie är Arora et al. (2016) och Gu och Tayi (2017). Tidigare forskning ger 
oss kunskap om vad som driver ett showrooming-beteende (Arora et al. 2016; 
Gu & Tayi 2017) De ger oss en förklaring på konsumenternas beteende inom 
ett omni-kanal-perspektiv. Föreliggande studie bygger vidare på vad som sker 
efter att en kund har besökt ett showroom, med andra ord kundens beteende 
efter showroom-upplevelsen. Känner kunden då en form av värde som driver 
en känsla av varumärkeslojalitet eller ett kundengagemang mot företaget som 
erhållit showroomet och medför detta en starkare köpintention?  

Det finns mycket studier kring ett företagsperspektiv och vilka potentiella 
vinster som kan erhållas genom showrooms. Samt ur ett konsumentperspektiv, 
vilka fördelar som finns att hämta. Men det saknas studier kring hur 
konsumenter reagerar på showrooms och vilka effekter det har.  

2.1.1. Showrooming och kundvärde 

Showrooming kan leda till ett ökat värde för den besökande kunden. Tidigare 
när kundens värde beräknades gjordes det enbart med hjälp av en nivå där 
hänsynen togs till kostnader och fördelar (Huré et al. 2017). Det har ändrats och 
nu uppskattas kundernas köpvärden baserat på flera nivåer, där en större 
helhetsbild av köpet visas (Huré et al. 2017). Tidigare forskning pekar åt att det 
finns två olika slags värde kopplade till köp, hedoniskt och utilitaristiskt värde 
(Rintamäki & Kirves 2017). Hedoniskt värde är sammankopplat med 
upplevelsen och känslorna som tillförs vid ett shoppingtillfälle. Utilitaristiskt 
värde är kopplat till själva produkten som köps. Där det finns ett mål med själva 
shoppingturen, att komma hem med en specifik produkt. Är det målet uppfyllt 
uppfattas värdet som högt (Carpenter 2008). Förr ansåg allmänheten att 
anledningen till att människan shoppade var på grund av behovet att köpa en 
specifik produkt eller en tjänst. Då lades inte någon större tanke till om det finns 
något mer bakomliggande motiv till varför människor shoppar. Sen dess har 
forskning visat på att det kan finnas både personliga och sociala aspekter till 
varför kunder shoppar och besöker butiker. Detta kan bland annat vara för att 
lära oss om nya trender inom mode eller för att ha en trevlig och social dag med 
sina vänner (Davis & Hodges, 2012). Shopping kan även utifrån ett hedoniskt 
perspektiv medföra att en person känner sig mer avslappnad och att stressnivån 
sjunker förklarar Davis och Hodges (2012). 
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Rintamäki och Kirves (2017) beskriver ett sätt att mäta värde som flertalet 
forskare och författare använt. Enligt detta sätt reflekteras det över vilka 
värderingar som tas hänsyn till vid köpprocessen. Rintamäki et al. (2007) utgick 
ifrån ovanstående två sätt att mäta värde och skapade fyra förslag på kategorier: 
ekonomiskt värde (pris), funktionellt värde (lösningar), emotionellt värde 
(kundupplevelse) och symboliskt värde (betydelser). Där de två första 
kategorierna härstammar från ett hedoniskt perspektiv och de två sista från ett 
utilitaristisk. Ekonomiskt och funktionellt värde kommer från besparande och 
bekvämlighet, medan emotionellt och symboliskt värde kopplas samman med 
underhållning och utforskning (Rinkamäki & Kirves 2017). En kund som har 
ett mer utilitaristiskt synsätt lägger inte något större värde i upplevelsen som ett 
showroom erbjuder. Det som väger högre är produktens prestanda och värde 
för pengar. En kund som har ett hedoniskt betraktelsesätt kan istället uppskatta 
den sociala och emotionella upplevelsen som ett showroom-besök med vänner 
kan medföra (Rintamäki & Kirves 2017). 

En väldigt viktig aspekt för att företagets olika plattformar ska uppskattas av 
kunderna är att de är sammankopplade, samt förenklar och ger kunden en 
friktionsfri upplevelse (Huré et al. 2017). Vissa plattformar och kanaler är mer 
kopplade till en typ av kunder medan andra kanaler är mer passande för en 
annan typ (Bell et al. 2014). Det har till viss del att göra med hur mycket 
information som finns att hämta på de olika kanalerna. Om en person är mindre 
benägen att uppleva osäkerhet är det mer troligt att den kunden vänder sig till 
en fysisk butik för att göra sitt inköp. Denna kund drivs troligtvis av ett 
utilitaristiskt kundvärde där värdering ligger i att rätt produkt fått följa med hem 
(Carpenter 2008). Det är mer troligt att en person med en högre tolerans för 
osäkerhet vänder sig till internet jämfört med en person med lägre tolerans. 
Personen med lägre tolerans känner ett större behov av att ha den fysiska 
produkten framför sig innan köpet är gjort. För att känna trygghet i att det blir 
ett bra köp. Enligt Arora et al. (2017) är i vissa fall osäkerheten inte bara kopplad 
till själva varan utan också till processen vid ett online-köp. Det kan ske för 
mycket informationsutdelning vilket skapar förvirring. I dessa fall kan 
butikspersonalens närvaro och hjälp saknas, som alltid finns att tillgå i en fysisk 
butik eller i ett showroom.  

Att ett kundvärde utvecklas skapar enligt Carpenter (2008) en nöjdhet som i sin 
tur leder till varumärkeslojalitet hos kunden gentemot företaget. Dock är inte 
kundnöjdhet i sig en förklarande variabel till varumärkeslojalitet. Carpenter 
(2008) menar att hänsyn måste tas till bakomliggande relationer och tidigare 
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erfarenheter. Vi vet baserat på tidigare empirisk forskning att kundvärde 
påverkar kundengagemang, varumärkeslojalitet och köpintentioner (Chen 
2015). Vi vill utifrån denna vetskap testa hur denna effekt ser ut för de olika 
slags kundvärdena vi undersöker. Vi delar därför upp kundvärde i hedoniskt och 
utilitaristiskt för att se effekten de har på varumärkeslojalitet och köpintention. 

2.1.2. Showrooming och varumärkeslojalitet 

När en kund väljer en produkt framför en annan är en av anledningarna 
varumärkeslojalitet. Ho Lee och Sik Jung (2018) skriver att lojaliteten kommer 
från en kombination av attityder och uppfattningar om varumärket. 
Konsumenterna känner ett band till varumärket och litar på produkterna de 
förser. 

För att skapa en lojal kund krävs enligt Cleff et al. (2018) att kunden får en 
upplevelse utöver det vanliga vid köpet. Därmed ökas kundens uppfattade värde 
som i sin tur leder till ökad varumärkeslojalitet (Chen 2015). Om kunden inte 
har någon slags relation till ett visst märke inom en kategori har konsumenten 
en tendens att ta den som finns lättast till hands. Igenom ett starkt band till 
kunderna ger det företaget en stor konkurrensfördel och kunderna kan även 
agera som en slags marknadsföringskanal (Ho Lee & Sik Jung 2018). 

Varumärkeslojalitet har länge setts ur två perspektiv, beteendemässig och attityd 
(Bennett & Rundle-Thiele 2002). Den ena är baserat på om kunden är 
återkommande och gör fler köp, kallad beteendemässig lojalitet. Den andra 
säger att lojaliteten handlar om kundens känslor mot det tilltänkta företaget, 
kundens psykologiska band, det vill säga attitydmässig varumärkeslojalitet (Ho 
Lee & Sik Jung 2018). Bandyopadhyay och Martell (2007) påpekar hur viktigt 
det är att kunna särskilja varumärkeslojalitet och återköp. För att kunna 
identifiera lojala kunder måste vi förstå de bakomliggande faktorerna till varför 
kunden återkommer. Kan det kanske bero på att företaget erbjuder något som 
resterande inte gör? Eller beror det på något helt annat. Att använda sig av 
beteendemässig varumärkeslojalitet för att mäta varumärkeslojalitet är 
problematisk eftersom mycket tidigare forskning tyder på att när en kund är 
återkommande innebär det inte alltid att kunden är lojal till varumärket (Ho Lee 
& Sik Jung 2018; Bandyopadhyay & Martell 2007). Jacoby och Kuyner (1973) 
poängterar också att fokuset inte bör ligga på vem som gör återköp utan 
fokusera på vad det är som gör företaget konkurrenskraftigt. Amine (1998) 
bygger på Jacoby och Kuyners (1973) artikel genom att säga att det inte går att 
se en lojal kund enbart i hur många återköp kunden gör utan företag måste se 
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till kundens vilja att binda sig vid företaget en lång tid framöver, det vill säga den 
psykologiska bindningen.  

Jacoby och Kuyner (1973) skriver att konsumenten inte blir lojal av en slump, 
det beror på ett flertal faktorer som exempelvis marknadsföring men också 
miljön runt kunden. För att fånga en kund som kommer vara lojal och även göra 
återköp ska inte lojaliteten vara baserat på en slump utan bör framkallas genom 
en framarbetad relation till företaget. När företaget lyckats hitta sina engagerade 
och lojala kunder har de tillgång till ett väldigt givande marknadsföringsmedel, 
”word-of-mouth”. En lojal kund är oftast den kunden som sprider bäst positiv 
”word-of-mouth”. Vilket innebär att kunderna sprider sin kunskap om företaget 
och kan påverka sin omgivning vid ett framtida köp (Carpenter 2008). 

H1: Hedoniskt kundvärde har en positiv effekt på varumärkeslojalitet. 

H2: Utilitaristiskt kundvärde har en positiv effekt på varumärkeslojalitet. 

2.1.3. Showrooming och köpintention 

Thamizhvana och Xavier (2012) ger en definition på köpintention som en styrka 
hos en kund att faktiskt genomföra ett köp. Det skiljer sig mycket på 
köpintention hos kunder och den är beroende av förtroende och tillit. 
Förtroende och tillit till ett företag eller e-handeln i stort är en av de viktigaste 
faktorerna till kundernas köpavsikt enligt Hsu et al. (2013). Tillit är viktigt på 
grund av asymmetrin av information och osäkerheten som vissa kunder känner 
inför att göra ett köp online. Att kunden litar på webbsidan och företaget där 
inköpet ska göras är viktigt för att kunden ska tro att källan är pålitlig och att 
transaktionen ska gå igenom. Är det för kunden ett okänt företag ökar den 
betrodda risken, i och med det minskar chansen att kunden väljer att handla där 
(Hsu et al. 2013). En kund som har förtroende för en kedja med fysiska butiker 
har oftast fortsatt förtroende för andra försäljningskanaler som denna kedja 
skulle starta upp, exempelvis en online-handel (Hongyoun Hahn & Kim 2008). 
Det innebär att konsumenter som besökt ett showroom troligen kommer att 
besöka antingen det egna företagets webbsida eller en välkänd försäljare av olika 
märken framför ett (för kunden) okänt företag som säljer samma märken 
(Hongyoun Hahn & Kim 2008). 

Det finns många aspekter och faktorer som påverkar kundernas köpintention 
men enligt Klavaech (2018) är tre stycken av signifikant betydelse. Socialt 
inflytande, kvaliteten på e-servicen samt elektronisk ”word of mouth” (eWOM). 
WOM innebär muntlig kommunikation mellan två individer, där den ena för 
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information vidare till den andra (Wu & Wang 2011). Information gällande 
exempelvis användning eller egenskaper gällande en produkt eller service, men 
det kan även röra sig om företaget och dess säljare (Cheung et al. 2008). EWOM 
däremot sker ofta via recensioner eller internet-forum (Wu & Wang 2011). 
Konsumenter värderar WOM högre än marknadsföring som kommer från 
företaget (Wu & Wang 2011). Konsumenter blir mindre skeptiska när 
informationen kommer från en tidigare kund jämfört med om det kommer 
direkt från företaget (Wu & Wang 2011). Carpenter (2008) menar att WOM och 
köpintention kan härstamma från ett hedoniskt och utilitaristiskt värde. En 
kund med ett högre efterfrågat utilitaristiskt värde uppskattar främst 
produkternas kapacitet eller lägre pris och får en högre köpintention när dessa 
kvalifikationer är uppfyllda. De lägger inte någon större vikt i själva upplevelsen 
en shoppingtur medför. Vilket en person med ett högt efterfrågat hedoniskt 
värde gör (Rintamäki & Kirves 2017). En kunds intention att göra ett köp är till 
stor del beroende på egna tidigare erfarenheter enligt Thamizhvana och Xavier 
(2012).  En positiv tidigare erfarenhet med showroomet leder till en större 
köpintention. 

H3: Hedoniskt kundvärde har en positiv effekt på köpintention. 

H4: Utilitaristiskt kundvärde har en positiv effekt på köpintention. 
 

2.1.4. Showrooming och kundengagemang  

Kundengagemang kan beskrivas som hur kunden blir involverad i företaget men 
också i det enskilda köpet. Det är baserat på upplevelsen kunden får av att göra 
köpet men också av det som finns kring företaget, som marknadsföring och 
olika kanaler (Vivek et al. 2012). Kundengagemang är en kombination av 
kundens känslor och beteende (Vivek et al. 2012). 

The intensity of an individual’s participation in and connection with an 
organization’s offerings and/or organizational activities, which either the 
customer or the organization initiate (Vivek et al. 2012, p. 133). 

Vivek et al. (2012) menar att kundengagemanget kan yttra sig på olika sätt och 
berör kundens känslor gentemot upplevelsen men också hur medverkande 
kunden är i ett köp och efter ett slutfört köp. Vivek et al. (2014) definierar 
kundengagemang i tre dimensioner. Uppmärksamhet innebär att kunden har ett 
intresse och en önskan att delta. Vill kunden vara med i företagets alla kanaler 
inkluderat showroomet? Hur stort är intresset för organisationens utveckling. 
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Den deltagande dimensionen handlar om hur kundens känslor till företaget ser ut 
och hur kunden väljer att integrera. Hur känner kunden för organisationen, 
utvecklas känslorna när kunden får ytterligare en kanal att integrera genom med 
företaget. Den sista uppdelningen är social kontakt som fokuserar på kundens 
interaktion med andra involverade och samhörigheten med företaget men också 
med andra kunder. Kunden kanske uppskattar att få den direkta kontakten med 
företaget som erbjuds i showrooms och det kan vara avgörande för ett faktiskt 
köp. Ett kundengagemang kan också som Vivek et al. (2012) skriver handla om 
hur en interaktion tar vid. Vem som inleder kontakten kan vara en insikt i hur 
intresserad kunden är, vilket i sin tur kan visa hur villig kunden är att engagera 
sig. Oftast är det företag som gör den inledande kontakten vid ett köp, dock är 
det inte alltid fallet. Kunden kan vara initiativtagaren om den har ett behov som 
den söker efter att uppfylla. En kund kommer enbart att lockas till erbjudandet 
om det uppfyller något slags av behov eller fyller någon nytta. Efter den initiala 
kontakten handlar det om en gemensam process för att utvinna det största 
värdet för båda parterna (Vivek et al. 2012). 

Att skapa en relation till ett företag är inget som går att göra själv utan det är en 
gemensam process som involverar båda parterna. Vilket i sin tur enligt Brodie 
et al. (2011) driver lojala kunder. Ett kundengagemang kan presentera sig på 
olika sätt. Ett tydligt och framträdande sätt att visa sitt kundengagemang är som 
Vivek et al. (2012) skriver genom ”word-of-mouth”. Att få kunder att prata gott 
om företaget är en av de mest lönsamma marknadsföringsstrategierna. Därför 
är det viktigt som Vivek et al. (2012) skriver att identifiera och motivera 
engagerade konsumenter. 

En kund som är engagerad kan härstamma enligt Vivek et al. (2012) från det 
ökade värdet av upplevelsen kunden fått. En person blir engagerad på grund av 
det förväntade värdet som komma skall utifrån upplevelsen. De som upplever 
ett starkt värde tenderar att bli varumärkeslojala och skapa en köpintention 
(Vivek et al. 2012; Prentice et al. 2019). Kunder som känner starkt för ett 
varumärke och engagerar sig blir vanligtvis lojala kunder. En bra attityd 
gentemot en kanal (exempelvis ett showroom) hos ett företag, där kunden visar 
sitt kundengagemang och fokus ger generellt en lojalitet mot varumärket i sin 
helhet och inte bara den specifika kanalen (Vivek et al. 2012). Tidigare forskning 
visar på ett positivt samband mellan kundengagemang och köpintention samt 
lojalitet. Som Bryman och Bell (2017) skriver existerar ofta en mer komplex 
koppling mellan två variabler än vad som visas av det initiala sambandet. Genom 
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att undersöka det bryts studien ner i en mer detaljerad bild med en direkt och 
en indirekt effekt på den beroende variabeln.  

H5: Hedoniskt kundvärde har en positiv effekt på kundengagemang. 

H6: Utilitaristiskt kundvärde har en positiv effekt på kundengagemang.  

H7a: Kundengagemang är medierande i relationen hedoniskt värde och 
varumärkeslojalitet. 

H7b: Kundengagemang är medierande i relationen hedoniskt värde och 
köpintention. 

H7c: Kundengagemang är medierande i relationen utilitaristiskt värde 
och varumärkeslojalitet. 

H7d: Kundengagemang är medierande i relationen utilitaristiskt värde 
och köpintention.  

 



 24 

 

3. Metod 

3.1. Vetenskapligt förhållningssätt 

Utgångspunkten för uppsatsen är att förklara vad kundvärde har för effekt på 
köpintention respektive varumärkeslojalitet i ett showroom. För att nå 
resultaten har den här uppsatsen en forskningsstrategi som är kvantitativ. Det 
på grund av att som Denscombe (2017) skriver få en objektiv syn på problemet 
utan författarnas inflytande för att nå rättvisa svar. För att få ett svar på frågan 
krävs ett stort urval med en medföljande statisk analys. Våra variabler i 
undersökningen är framtagna med hjälp av tidigare forskning. De variabler som 
står i fokus är kundvärde, kundengagemang, varumärkeslojalitet samt 
köpintention inom showrooming.   

3.2. Forskningsdesign 

Vi har använt oss av en tvärsnittsdesign i vår studie. Vilket som Bryman och 
Bell (2017) skriver är en design som innebär ett insamlande av data från mer än 
ett fall vid ungefär samma tidpunkt. En av de främsta anledningar till att forskare 
väljer denna design är för att variationen mellan variablerna blir tydligare 
(Bryman & Bell 2017). Ett problem med tvärsnittsdesign och småskalig 
kvantitativ forskning generellt är att vi kommer enbart kunna säga att det finns 
en koppling mellan variablerna. Men resultat kan också bli att de oberoende 
variablerna i fokus inte är dem som har störst förklaringsgrad av den beroende 
(Bryman & Bell 2017). 

För att sedan designa en undersökning använde vi oss av en surveyundersökning 
som distribuerades via sociala medier. En surveyundersökning med en deduktiv 
utgångspunkt då uppsatsen söker efter att förklara/förkasta ovannämnda 
hypoteser (David & Sutton 2016). En surveyundersökning används med fördel 
då det samlas in data från mer än ett fall vid en tidpunkt (Denscombe 2017). 
Det kan vara antingen i strukturerade intervjuer eller enkäter men i den här 
uppsatsen valdes enkäter för att få ta del av många respondenters upplevelse.  

3.2.1. Enkät 

En enkät valdes som metod och konstruerades för att passa vårt problem, se 
bilaga 1.  Fördelarna med att använda sig av en enkät är många och speciellt om 
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den skickas ut via internet. En enkät som distribueras via internet har kortare 
svarstid, är mindre kostsamt och det finns ett stort utbud av enkätformat att 
välja på jämfört med en enkät i pappersform (Bell et al, 2015). Vid 
konstruerandet av frågorna tog vi hänsyn till vad som presenterats i teorin men 
också med hjälp av vår operationalisering som presenteras nedan. Det kan vara 
svårt att ställa rätt frågor för att mäta det tilltänkta området. Det är en av 
nackdelarna med att använda sig av enkäter, frågorna kan uppfattas och tolkas 
på olika sätt. Enkätfrågor kan även begränsa insamlandet av data då de är slutna 
och respondenterna inte kan utveckla sina svar (Eliasson 2010). En av de 
viktigaste sakerna som vi hade i åtanke vid konstruktionen var att inte ställa för 
invecklade frågor (Bryman & Bell 2017). En åtgärd som togs för att minska 
bortfallet var att skapa en introduktionstext med information om själva studien 
men också om vad konceptet showroom innebär. Vi la även ut en påminnelse 
på våra sociala medier för att få fler medverkande. 

Vi använde oss av programmet Survey & Report som tillhandahålls av Karlstad 
Universitet för att skapa enkäten. Vid publiceringen av enkäten innehöll den 16 
frågor varav de flesta innehöll underfrågor, se bilaga 1. Största delen av frågorna 
var riktade frågor mot vissa koncept och andra var generella personliga frågor. 
Vi inledde med de frågorna för att det skulle vara enkelt för respondenten att 
komma in i enkäten. Vi ställde också en inledande fråga gällande om individen 
besökt ett showroom och svarade de då nej på den frågan, tackade vi för hens 
medverkande (bilaga 1, fråga 4). Det på grund av att det inte var intressant för 
studien om individen inte besökt ett showroom. Majoriteten av frågorna var 
påståenden som respondenten fick värdera med fem alternativ från “instämmer 
helt” till “tar helt avstånd från”. Vår enkät bestod av slutna frågor med en 
likertskala, med anledningen att förenkla kodningen. Slutna frågor valde vi för 
att som Bryman och Bell (2017) skriver att individer många gånger inte vill svara 
om det innebär att de måste skriva en kommentar. 

Innan den slutgiltiga enkäten publicerades för allmänheten valde vi att göra en 
pilotstudie för att se om det vi skrev var förståbart för den icke-insatta (Bryman 
& Bell 2017). Där framkom tips på hur enkäten kunde förbättras och vi 
förfinade den innan vi tillslut publicerade enkäten tillsammans med en text där 
vi tillfrågade våra vänner och bekanta om de kunde hjälpa till i vår forskning 
kring showrooms.  

Efter avslutad enkät bestod studiens data av 101 enkätsvar. Inskickade enkätsvar 
var 118 stycken men 17 stycken har blivit uteslutna. En förutsättning för att 
kunna svara på studiens enkät var att personen hade besökt ett showroom (eller 
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en fysisk butik med intentionen att enbart prova eller känna på en vara för att 
sedan beställa den via internet). Eftersom vi inte kan anta att alla har besökt ett 
showroom (då det endast finns i större städer) adderade vi alternativet en fysisk 
butik med syfte att använda det som ett showroom. Studien lägger dock inget 
fokus på att utreda skillnaderna mellan alternativen. Vilket är en begränsning 
med studien. Fråga 4 bad (som tidigare nämnt) respondenterna att svara på om 
det besökt ett showroom (eller en fysisk butik men intentionen att enbart prova 
eller känna på en vara för att sedan beställa den via internet) och om svaret var 
nej tackade vi för medverkan och informerade om att respondenten inte 
behövde fortsätta svara på enkäten. Personerna som svarade nej på fråga 4 men 
ändå fortsatte att genomföra enkäten, är dem som uteslutits från analysen. 
Eftersom de respondenterna inte uppfyllde enkätens förutsättning. Antalet som 
påbörjade enkäten men inte skickade in ett svar var närmare 100 stycken. 

Av våra respondenter är största delen kvinnor, svaren från kvinnor består av 
67,5% medan svar från män enbart är 32,5%. En åldersgrupp var överlägsen 
56,8% av respondenter var mellan åldrarna 21–30 år. 56,8% av våra 
respondenter uppger att de är arbetande, 39% att de är studerande, 1,7% att de 
är pensionärer, även 1,7% att de är arbetssökande och 1% annat. 

3.3. Operationalisering  

För att kunna utforma en enkät måste uppsatsens koncept operationaliseras. 
Det innebär att koncepten blir mätbara (David & Suttton 2017).  

Operationalisering kundengagemang 

Vivek et. al (2014) presenterar en skala för att mäta kundengagemang med fokus 
på att kontrollera de tre dimensioner kundengagemang som är presenterade 
under teoriavsnittet kundengagemang. Tidigare har stort fokus varit vid att 
presentera kundengagemang med en konceptuell utgångspunkt och därför är 
Vivek et al. (2014) forskning viktig för forskning rörande kundengagemang på 
en empirisk bas. Vivek et al. (2014) tar hänsyn till tidigare forskning samtidigt 
som författarna försöker bilda en ny tappning på kundengagemang. Ett fokus 
som ska vara mätbart. Ett problem som uppkommer när den här uppsatsen ska 
använda sig av Vivek et al. (2014) framtagna skala är att den fokuserar på en 
kunds engagemang i ett specifikt företag eller varumärke. Vi har inte möjligheten 
att begränsa oss till ett specifikt företag vilket gör att vi får alternera frågorna för 
att passa studiens syfte. Vivek et al. (2014) skala består av 10 frågor uppdelade 
på det tre kategorier av kundengagemang. 
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Operationalisering varumärkeslojalitet 

Att operationalisera varumärkeslojalitet kan göras på ett flertal sätt men i den 
här uppsatsen väljer vi att använda oss av Bennett och Rundle-Thieles (2002) 
sätt att mäta det. Som nämnt i teorin är det inte helt korrekt att mäta 
varumärkeslojalitet i återköp som beteendemässig varumärkeslojalitet föreslår. 
Eftersom studiens intresse ligger i de som blir lojala (och inte i de som enbart 
gör återköp) läggs fokus på den psykologiska lojaliteten som attitydmässig 
lojalitet gör. Därför väljer vi att rikta uppmärksamheten mot attitydmässig 
lojalitet. Bennett och Rundle-Thiele (2002) presenterar ett sätt att mäta 
varumärkeslojalitet med fyra frågor besvarade i en likertskala. För att få en 
sammanhållande enkät väljer vi även att operationalisera detta koncept i en fem-
punkt likertskala. Problemet som framkommer och kan påverka vår validitet 
som Bennett och Rundle-Thiele (2002) presenterar är att vi mäter enbart 
attityden. Varumärkeslojalitet består av fler olika faktorer men för att få 
konceptet mätbart väljer vi att stanna vid attityd. Några faktorer som kan 
påverka men som inte tas hänsyn till är som Bennett och Rundle-Thiele (2002) 
visar tidigare erfarenhet, kundnöjdhet etc. 

Operationalisering kundvärde 

Det är inte helt enkelt att mäta kundens värde men för att få en större klarhet i 
vad våra respondenter uppskattar användes en modell från artikeln ”From 
perception to propositions: Profiling customer value across retail contexts” som 
är skriven av Rintamäki och Kirves (2017). Författarna delar upp värde i fyra 
delar. De är ekonomiskt värde, funktionellt värde, emotionellt värde samt 
symboliskt värde. Baserat på de olika delar av värde visar Rintamäki och Kirves 
(2017) på vilka frågor som ställs för att få svar på kundens värderingar. Det är 
tre till fyra frågor på varje avdelning. Den bakomliggande tanken till modellen 
var att företag ska kunna använda sig av den för att lättare kunna identifiera sina 
kunders uppfattningar kring värde, och genom svaren enklare kunna sätta en 
passande strategi. Eftersom vi inte kan ställa våra frågor riktade mot ett företag 
blev de först väldigt generella. För att istället få dem att passa in i vår studie fick 
vi skriva om dem en aning för att kunna göra en sammankoppling till 
respondenternas ”showroom-upplevelse”. Som tidigare nämnt i teorin 
härstammar dessa fyra avdelningar från två vanligt förekommande värden, 
utilitaristisk och hedoniskt värde. För att komplettera våra svar gav vi även två 
påstående direkt riktade mot utilitaristisk och hedoniskt värde för att jämföra 
vilket som vägde starkast. 
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Operationalisering köpintention 

Frågorna som ställdes för att kunna mäta respondenternas köpintention är inte 
tagna på samma sätt som frågorna till de andra koncepten. Vi har formulerat 
frågorna till stor del själva för att de skulle passa vår studie på bäst sätt. Vårt 
främsta intresse ligger i om ett köp gjordes efter besöket i showroomet och 
eftersom det finns ett forskningsgap gällande detta problem hittades inga direkta 
mått klara att användas. 

3.4. Urval 

Urvalet för uppsatsen blev ett bekvämlighetsurval kombinerat med en 
snöbollseffekt. Ett bekvämlighetsurval innebär att studien tog det som var 
närmast till hands, en publicering på våra sociala kanaler (Bryman & Bell 2017). 
Ett bekvämlighetsurval är ett icke-sannolikhetsurval och passade bäst på grund 
av det snäva tidsomfånget, då det inte fanns möjlighet till ett slumpmässigt urval. 
Nackdelen med vårt urval är att eftersom det är ett bekvämlighetsurval går det 
inte att generalisera vårt resultat till en hel population. Då det inte kan 
säkerställas att vårt urval är representativt för en större population (Bryman & 
Bell 2015). Dock var det urvalet att föredra på grund av bristen på tid. 
Fördelarna med bekvämlighetsurval är att det är mindre kostsamt och enklare 
att administrera jämfört med ett sannolikhetsurval som både är tids- och 
kostnadskrävande (Bryman & Bell 2011). En snöbollseffekt tillkom för att vi 
tillfrågade våra respondenter att vidarebefordra vår enkät. Det finns dock inget 
sätt att bekräfta om snöbollsprocessen var lyckad eftersom vi inte vet var våra 
respondenter kommer ifrån. En fördel vi fick genom att enkäten distribuerades 
via sociala medier var att respondenterna var internetvana vilket är en 
förutsättning för att de ska ha agerat ett showroom-beteende (Denscombe 
2017). Fördelen med det var att det inte blev lika många bortfall. Eftersom 
studien enbart var intresserade av personer som besökt ett showroom eller en 
fysisk butik med intentionen att efter besöket köpa varan de tittat ut via internet. 
Ett antagande som gjorts är att de flesta i vår ålder som är intresserade av sociala 
medier har också troligen minst någon gång gjort det beskrivna i meningen 
ovan. Vi fick hjälp av några respondenter att vidarebefordra enkäten vilket 
gjorde att vi nådde en större utsträckning av befolkningen men hur många som 
faktiskt klickade in sig via den vidarebefordringen är omöjligt att säga. 
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3.5. Dataanalys 

För att analysera vårt datamaterial har statistikprogrammet SPSS använts. 
Koncepten som har testats som oberoende variabler är kundvärde i två 
dimensioner samt med en medierande variabel (kundengagemang). Beroende 
variablerna är varumärkeslojalitet och köpintention, som testats i separata test. 

Inledande fasen i vår dataanalys var att använda oss av SPSS för att skapa 
regressionslinjer som tillsammans bildar en medieringsanalys (Baron & Kenny 
1986). Det på grund av att en variabel antas vara medierande i vår studie. Med 
det menas att effekten av vår oberoende variabel går igenom en annan variabel 
(Baron & Kenny 1986). 

En bivariat analys visar hur två variabler är relaterade till varandra. Studien letar 
efter samband som kan visa att variationen i en variabel är beroende av en annan 
(Bryman & Bell 2017). Bryman och Bell (2017) påpekar att det är viktigt att hålla 
i åtanke att när vi utför en bivariat-analys handlar det inte om kausalitet utan om 
samband. Efter den bivariata analysen utförs en multipel analys som är aktuell 
då vi har en mellanliggande (medierande) variabel. Den här typen av analys 
utförs för att det antas att förhållandet är komplext. Det adderas en eller fler 
variabel i ett försök att förklara sambandet ytterligare. Den multipla analysen ger 
oss information om de sambanden.  

Från analyserna kan vi utläsa beta-koefficienter, r, r-kvadrat och signifikansnivå. 

r visar på hur starkt det linjära sambandet är. Värdet finns mellan 1 och -1 och 
vanligtvis räknas över 0,7 och under -0,7 som starka positiva/negativa samband. 
Om r är 0 innebär det att det inte finns något samband (Bryman & Bell 2017). 

r-kvadrat (determinationskoefficienten) visar hur stor förklaringsgraden är. 
Bryman och Bell (2017) skriver att r-kvadrat visar hur variationen i en variabel 
påverkar en annan. Hur beroende en variabel är av en annan.   

Standardiserad beta-koefficienten använder forskare sig också av för att förstå 
om sambandet är positivt eller negativt samt för att se hur starkt sambandet är. 
Återigen -1 eller +1 är ett perfekt samband (Mendenhall & Sincich 2013). Vi 
kommer att fortsättningsvis benämna måttet vid beta.  

Signifikansnivå har studien valt 5 procent vilket också är den vanligaste. De 
eftersom vi då är 95 procent säkra på att sambandet inte beror på en slump 
(Bryman & Bell 2017).   



 30 

Beta och signifikansnivån kan agera som tecken på att det finns en medierande 
variabel. Det om multipel-analysen uppvisar en lägre beta och ett inte signifikant 
resultat på den icke medierande oberoende variabeln (jämfört med den 
bivariata-analysen) (Baron & Kenny 1986). Det bekräftar inte i sig att 
kundengagemang är medierande men kan vara kännetecken på att det är fallet. 
Vi kan även jämföra olika bivariata-analyser för att se vilka variabler som har 
störst samband. Enligt vår teori ska en del av den totala effekten medieras 
genom variabeln engagemang. 

Därefter används siffrorna för att beräkna direkt och indirekt effekt som den 
medierande variabeln har. Det för att avgöra om det finns en medierande 
variabel. Därigenom går det att utläsa till hur stor del av den totala effekten som 
går via den medierande variabeln.  

Studien utför också en multipel regressionsanalys för att se vilken av det två 
dimensionerna av kundvärde som har störst effekt på de beroende. Det som går 
att utläsa från testet är vilken av det två dimensionerna av värde som har störst 
effekt när både tas med i analysen. Analysen kan visa att en av dimensionerna 
av värde tar bort effekten av den andra.  

3.6. Reliabilitet, validitet och replikerbarhet. 

Reliabiliteten och validiteten berör betydelsefulla frågor som handlar om 
precision, noggrannhet och tillförlitlighet (Ekengren & Hinnfors 2014). 
Reliabiliteten hos en uppsats behandlar måtten som använts, frågan som ställs 
är om dessa är konsekventa (Bryman & Bell 2011). För att reliabiliteten ska vara 
hög, gäller det att studien inte innehåller slumpmässiga fel (Ekengren & 
Hinnfors 2014). Med andra ord försöker forskaren säkerställa att resultaten hade 
blivit densamma ifall studien gjorts om. Ett problem i reliabiliteten för den här 
studien är sanningshalten hos våra respondenter. Denscombe (2017) beskriver 
att när forskare använder sig av sociala medier kan respondenterna bli rädda för 
att deras svar ska synas online och börja fundera över vad som kan vara socialt 
accepterat att svara. Vilket gör att resultaten kan bli snedvridna och inte ge ett 
rättvist resultat. För att försöka undvika detta har vi försäkrat respondenterna 
om att alla svar är anonyma.  För att få högre reliabilitet hade vi behövt använda 
oss av en annan metod än bekvämlighetsurval men eftersom det här är ett 
småskaligt forskningsprojekt fanns varken tiden eller resurserna till att göra ett 
sannolikhetsurval. 
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För att en uppsats ska vara helt reliabel måste den också vara replikerbar. Vilket 
innebär att om någon forskare i framtiden anser att vårt resultat är missvisande 
ska hen kunna göra om undersökningen (Bryman & Bell 2017). För att göra den 
här uppsatsen replikerbar har vi i detalj beskrivit metoden och även bifogat vår 
enkät. 

Den interna validiteten berättar om ifall det finns kausalitet mellan våra 
oberoende och beroende variabler. Har vi lyckats identifiera de variablerna som 
påverkar våra beroende eller har vi missat något i ekvationen? (Bryman & Bell 
2017). Variablerna i denna studie är till stor del valda baserat på viktiga koncept 
i tidigare forskning gällande showrooming. Den interna validiteten kan bli 
missvisande eftersom det kan finnas andra variabler som till större del förklarar 
den beroende variabeln. Den externa validiteten berör vårt resultat och om det 
går att generalisera över hela befolkningen vi tittat på. Det finns en problematik 
där som vi tidigare nämnt under reliabiliteten. Vi är medvetna om att vi får en 
begränsad del av populationen eftersom vi endast tittat på personer som 
cirkulerar på våra sociala medier. Men vi kommer ändå kunna dra vissa generella 
slutsatser av vår studie, även om vi inte kommer kunna generalisera för exakt 
alla som besökt ett showroom (Bryman & Bell 2017). 

Den ”teoretiska” validiteten svarar på om indikatorerna som används för att 
mäta ett koncept faktiskt har mätt detta koncept (Bell et al. 2015). Koncepten 
ska ha blivit definierade och indikatorerna operationaliserade på ett sådant sätt 
att det finns en god samklang (Ekengren & Hinnfors 2014). Det kan då kopplas 
ihop med reliabiliteten och om det går att lita på det slutgiltiga resultatet 
(Bryman & Bell 2017). Att operationalisera ett koncept kan vara svårt eftersom 
det inte alltid finns ett självklart mått på de aktuella koncepten. Därför kan det 
vara bra att använda sig av tidigare forskning för att hitta ett givet och 
fungerande mått. Många mått i föreliggande studie är hämtade från andra 
författade. De är i vissa fall omskriva och anpassade för att fylla den här 
uppsatsens syfte och område. Frågorna är ställda på det sättet att respondenten 
ska kunna koppla varje fråga till sin senaste showroom-upplevelse.  Det går dock 
inte att garantera att det mäter exakt det vi vill veta men fördelen med att vi 
använder andras framtagna mått är att flera före oss har använt sig av dem, och 
provat deras funktion. Dock är frågorna som användes i enkäten för att mäta 
köpintention egenformulerade. De är inte tagna från ett validerat mått och på 
grund av detta sänks studiens teoretiska validitet. 
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3.7. Etik 

För att utföra en studie finns det vissa riktlinjer som måste tas i beaktning. 
Personer som deltar i undersökningen ska inte skadas av undersökningen och 
hens intressen ska skyddas. Personen ska även ha frivilligt och med samtycke 
valt att delta i undersökningen. För att leva upp till det ska vi följa nationell 
lagstiftning, förse anonymitet och arbeta på ett öppet och ärligt sätt (Denscombe 
2017). Tack vare att enkäten distribueras via Facebook och LinkedIn är det helt 
frivilligt att delta och även att avbryta om det inte känns bra under tiden. Våra 
frågor berör respondenternas shoppingbeteende och deras syn på 
showrooming. Vilket innebär att frågorna är harmlösa och anses inte skadande 
för individens integritet (Denscombe 2017). Om någon utomstående part skulle 
behöva ta del av de enskilda svaren kommer de också beläggas med 
tystnadsplikt. Bryman och Bell (2017) tar upp informationskravet och vikten i 
att inte vilseledda respondenten. Vi tar allvarligt på de förhållande som försetts 
och är noggranna vid hantering av uppgifterna lämnade av respondenterna.  

3.8. Metodkritik 

Uppsatsens begränsningar ligger till stor del i att studien använder författarnas 
sociala medier som kanal eftersom vi når en grupp av folk, enkäten riktar sig till 
författarnas följare/vänner. Dock passar det sig i forskningsfrågan, då den här 
uppsatsen inte söker människor som inte använder internet eller shoppar online. 
En begränsning i studien är att vi efterfrågade endast att respondenterna skulle 
ta hänsyn till sitt senaste showroom-besök när de svarade på enkätens 
påståenden. Det kan ge en missvisande bild av resultatet eftersom vi inte fått 
respondenternas helhetssyn på showrooming. 

Det finns en hel del kritik riktad mot kvantitativ data (Bryman & Bell 2011). 
Vissa anser att forskare som använder sig av en kvantitativ metod ”misslyckas med 
att skilja människor och sociala instrument från naturens värld” (Bryman & Bell 2011, s. 
167). De anser att det inte är möjligt att behandla den sociala världen på samma 
sätt som vi gör med naturen. Kritik riktas även mot mätningsprocessen, 
riktigheten hos mätningen anses vara konstgjord och felaktig (Bryman & Bell 
2011). Kritikerna menar att det är lättare att få en förståelse, från båda håll vid 
intervjuer. För att undvika detta har vi operationaliserat våra koncept baserat på 
tidigare forskning och betrodda mått. Vi har även försökt göra enkäten tydlig 
och lättförstådd för att undvika missförstånd och felaktiga svar på grund av 
missuppfattning. 
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4. Resultat  

För att bekräfta eller förkasta de presenterade hypoteserna kommer det att 
genomföras analyser i SPSS. Det utfördes två separata multipla 
regressionsanalyser (tabell 2 och 3) för att determinera om de oberoende 
variablerna (hedoniskt och utilitaristiskt värde) hade en effekt på studiens 
beroende variabler (varumärkeslojalitet och köpintention). För att fortsätta 
analysen har studien följt Baron och Kenny (1986) steg. Först (test 1 och 4) 
utförs en bivariat regressionsanalys för att utreda om den till sedda dimensionen 
av kundvärde har en effekt på respektive beroende variabel (varumärkeslojalitet 
och köpintention). Efter det (test 2 och 5) skriver Baron & Kenny (1986) att 
studien måste undersöka om dimensionen av kundvärde som undersöks har en 
effekt på den utvalda medierande variabeln (kundengagemang). Sista steget (test 
3 och 6) är att utreda om relationen medieras av kundengagemang. Då utförs 
ytterligare en multipel regressionsanalys. Kännetecknen på att relationen 
medieras är om den beroende variabelns betamått sjunker och även om den inte 
är signifikant. Den medierande variabeln ska vara signifikant. Analysen innebär 
att det utförs ett flertal regressionsanalyser som vi sedan manuellt sammanslår 
till en helhet.  

Nedan presenteras två tabeller där multipel analys utförts för att utreda den 
direkta effekten som de oberoende variablerna har på de beroende variablerna.  

 
 Tabell 2.  

Beroende varumärkeslojalitet Beta Signifikansnivån 

Hedoniskt värde 0,327 0,001 

Utilitaristiskt värde 0,141 0,151 

 

Utifrån tabell 2 går det att förkasta hypotes H2: Utilitaristiskt kundvärde har 
en positiv effekt på varumärkeslojalitet. I tabell 2 är hedoniskt värde 
signifikant och ger en effekt på lojalitet. Medans utilitaristiskt värde inte är 
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signifikant. Vilket innebär att den ena dimensionen tar bort effekten av den 
andra. 

 
Tabell 3.  

Beroende Köpintention Beta-koefficient Signifikansnivån 

Hedoniskt värde 0,156 0,099 

Utilitaristiskt värde 0,398 0,000 

 

Utifrån tabell 3 går det att förkasta H3: Hedoniskt kundvärde har en positiv 
effekt på köpintention. Då det visade sig igenom den multipla 
regressionsanalysen när båda dimensionerna av värde inkluderas är det bara 
utilitaristiskt värde som är signifikant i test mot köpintention. Utilitaristiskt 
värde tar bort effekten av det hedoniska värdet.   

Därför kan vi också förkasta efterföljande hypoteser som berör relationen 
mellan utilitaristiskt värde och lojalitet.  Men även efterföljande hypoteser som 
berör hedoniskt värde och köpintention. Då det inte är av intresse att se till 
dessa tester då vi förkastat grundhypoteserna. H7b: Kundengagemang är 
medierande i relationen hedoniskt värde och köpintention och H7c: 
Kundengagemang är medierande i relationen utilitaristiskt värde och 
varumärkeslojalitet går att förkasta.  
 

4.1. Hedoniskt kundvärdes effekt på varumärkeslojalitet med 
kundengagemang som medierande variabel. 

 
Figur 2.  
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Data är presenterad i figur 2 för att härleda effekten och sambanden i relationen 
hedoniskt värde och varumärkeslojalitet.  

Test 1 visar den direkta effekten hedoniskt värde har på lojalitet. Beta uppvisar 
0,371 vilket är ett positivt samband mellan variablerna vilket gör att studien kan 
bekräfta hypotes H1: Hedoniskt kundvärde har en positiv effekt på 
varumärkeslojalitet. Det går också att utläsa från testet som utfördes i tabell 
2. Men för att uppvisa hur hedoniskt kundvärde påverkar den beroende 
variabeln varumärkeslojalitet utförs också en analys med hedoniskt värde 
ensamt.  

Som benämns i teorin är studien intresserade av komplexiteten i relationen och 
vill därför utreda om den positiva effekten (hedoniskt värde och lojalitet) är 
medierad via kundengagemang. För att kunna utgöra om kundengagemang är 
medierande måste studien säkra den direkta effekten kundvärde har på 
kundengagemang.  
 Tabell 4.  

  Test som utförts R R-kvadrat Beta Sig. 

Test 1 Hedoniskt - Varumärkesojalitet 0,371 0,138 0,371 0,00 

Test 2 Hedoniskt- Kundengagemang 0,506 0,256 0,506 0,000 

Test 3 Hedoniskt – Kundengagemang-varumärkeslojalitet 0,480 0,231 0,192 (Hed) 

0,353 (Kundeng) 

0,64 

0,001 

 

För att kunna bekräfta H5: Hedoniskt kundvärde har en positiv effekt på 
kundengagemang måste effekten mellan hedoniskt värde och 
kundengagemang undersökas. Test 2 påvisar en positiv effekt då beta är 0,506 
och även signifikant. Det medför att vi kan bekräfta hypotesen.  

Ur tabell 4 test 3 går det att utläsa kännetecknen på att kundengagemang 
medierar sambandet mellan hedoniskt kundvärde och varumärkeslojalitet då 
betamåttet och signifikansnivån uppvisar de tecken om krävs för en medierad 
relation. Både den oberoende (hedoniskt kundvärde) och den medierande 
variabeln (kundengagemang) uppvisar positiva effekter. Den oberoende 
variabeln hedoniskt kundvärde är inte signifikant. Men det som är relevant för 
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studien är att kundengagemang är det. Studien bekräftar hypotes H7a: 
Kundengagemang är medierande i relationen hedoniskt värde och 
varumärkeslojalitet. För att förklara den medierade effekten påvisas en 
uträkning. 

Uträkning medierande effekt hedoniskt kundvärde (på 
varumärkeslojalitet). 

Uträkning indirekt effekt 

Betamåttet från test 2 beta för kundeng. i test 3 

0,506*0,353= 0,178618 

För att återkoppla med test 1 som presenterades i tabellen lägger vi ihop den 
direkta effekten och den indirekta effekten. 

0,192+0,178618= 0,370618 = 0,371 

0,371 presenterades som den totala effekten hedoniskt kundvärde har på 
lojalitet. För att förtydliga delas direkta och indirekta effekten med totala 
effekten för att få en procentuell siffra över hur mycket som medieras via 
engagemanget. 

0,192/0,371 = 52% 

0,176818/0,371 = 48% 

48 % av effekten kundvärde har på varumärkeslojalitet går via kundengagemang 
och 52% går via andra variabler. 

4.2. Utilitaristiskt kundvärdes effekt på köpintention med 
kundengagemang som medierande variabel 

 
Figur 3.  
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Vi presenterar data i figur 3 för att härleda siffrorna samt visa effekterna i 
relationen utilitaristiskt värde och köpintention.  

Utilitaristiskt värde uppvisar en direkt positiv effekt då beta i test 4 är 0,447 och 
även signifikant. Vilket bekräftar H4: Utilitaristiskt kundvärde har en positiv 
effekt på köpintention. Det går även att utläsa från tabell 3 där det påvisas att 
utilitaristiskt kundvärde tar bort effekten från hedoniskt värde. Därmed är det 
enda kundvärde som har riktigt effekt på köpintention utilitaristiskt kundvärde.  
Men för att visa den enskilda effekten utförs även en regressionsanalys med bara 
utilitaristiskt kundvärde.   

För att utreda den komplexa relationen krävs ytterligare en regressionsanalys 
som utreder effekten mellan utilitaristiskt och kundengagemang.  I test 5 
uppvisas beta 0,324 vilket bekräftar H6: Utilitaristiskt kundvärde har en 
positiv effekt på kundengagemang.  
 
Tabell 5.  

  Test som utförts R R-kvadrat Beta Sig. 

Test 4 Utilitaristiskt - Köpintention 0,447 0,199 0,447 0,000 

Test 5 Utilitaristiskt – Kundengagemang 0,324 0,105 0,324 0,001 

Test 6 Utilitaristiskt–Kundengagemang - Köpintention 0,518 0,268 0,357 (Uti) 

0,277 (Kundeng) 

0,000 

0,003 

Test 6 visar om det finns en medierande variabel eller inte i relationen med 
utilitaristiskt värde och köpintention. Eftersom beta-måttet sjunker från 0,447 
(test 4) till 0,357 finns det en indikation på att effekten är medierad. Vilket 
bekräftar H7d: Kundengagemang är medierande relationen utilitaristiskt 
värde och köpintention. För att förklara den medierade effekten utförs 
uträkningar av den totala effekten. 

Uträkning medierande effekt utilitaristiskt kundvärde (på köpintention). 

Uträkning indirekt effekt 

Betamåttet från test 5* beta för kundeng i test 6 
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0,324*0,277= 0,089748 

Visar den totala effekten uppdelat på direkt och indirekt effekt (se beta test 4). 

0,357+0,089748= 0,447 

För att förtydliga delar vi upp direkta och indirekta effekten på totala effekten 
och visar i procent. 

0,357/0,447 = 79,9% 

0,089748/0,447= 20,1% 

20,1% av effekten av utilitaristiskt kundvärde på köpintention via 
kundengagemang och 79,9% går via andra variabler. 

Vi avslutade enkäten med att ställa två konkreta frågor på om ett köp gjorts efter 
besöket och om det var hos samma återförsäljare. Det visade sig att nästan 54% 
gjorde ett köp efter besöket och av de som gjorde ett köp var hela 80% av köpen 
hos samma återförsäljare. 
 
Tabell 6.  

Hypotes  

H1: Hedoniskt kundvärde har en 
positiv effekt på varumärkeslojalitet. 

Bekräftas 

H2: Utilitaristiskt kundvärde har en 
positiv effekt på varumärkeslojalitet. 

Förkastas 

H3: Hedoniskt kundvärde har en 
positiv effekt på köpintention. 

Förkastas 

H4: Utilitaristiskt kundvärde har en 
positiv effekt på köpintention 

Bekräftas 

H5: Hedoniskt kundvärde har en 
positiv effekt på kundengagemang. 

Bekräftas 

H6: Utilitaristiskt kundvärde har en 
positiv effekt på kundengagemang.  

Bekräftas 

H7a: Kundengagemang är medierande i 
relationen hedoniskt värde och 
varumärkeslojalitet. 

Bekräftas 

H7b: Kundengagemang är medierande 
relationen hedoniskt värde och 
köpintention. 

Förkastas 

H7c: Kundengagemang är medierande i 
relationen utilitaristiskt värde och 
varumärkeslojalitet. 

Förkastas 
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H7d: Kundengagemang är medierande 
relationen utilitaristiskt värde och 
köpintention. 

Bekräftas 
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5. Analys 

Tidigare forskning har visat på att kundvärde har en betydande faktor på 
varumärkeslojalitet och köpintention (Chen 2015).  Vår studie försöker se 
effekten som dessa variabler har inom showrooming. Uppsatsen utforskar 
vilken av de två dimensionerna kundvärde som har en större påverkan på 
respektive beroende variabel med en mediering.  

Resultaten från tabell 2 och 3 visar att utilitaristiskt värde inte ger en effekt på 
varumärkeslojalitet samt att hedoniskt värde inte ger en effekt på köpintention. 
Vilket bekräftar tidigare teori som Rintamäkis och Kirves (2017) artikel samt 
Chen (2015) menar på. Hedoniskt värde handlar om sociala kontakter, känslor 
och värdering. Som i sin tur leder till att kunden blir varumärkeslojal. Även att 
utilitaristiskt värde har ett starkare samband med köpintention motsägs inte av 
tidigare teori. Den sortens kundvärde driver nytta före nöje och kunden 
genomför ett köp när kriterierna för produkten eller handlingen är uppfyllda 
(Rintamäki & Kirves 2017). Det är intressant för utgångspunkten av den här 
studien att vi når detta resultat. Hedoniskt värde ger en effekt på 
varumärkeslojalitet och utilitaristiskt värde ger en effekt på köpintention. 
Utifrån svaren studien fick av den multipla regressionslinjen kan vi bekräfta 
tidigare teori och uttala oss om att inom showrooming ser relationerna ut som 
förväntat baserat på tidigare forskning.  

Att hedoniskt värde har en direkt effekt på varumärkeslojalitet går att stödja av 
tidigare teori. Det då hedoniskt värde berör känslor och upplevelsen som fås vid 
ett besök (Huré et al. 2017). Carpenter (2008) utrycker att när en kund känner 
sig tillfreds med sitt besök och har positiva känslor leder det ofta till 
varumärkeslojalitet. Vilket studiens data stödjer. Studiens data påvisar att 
relationen ser likadan ut inom showrooming och att en kund som drivs av 
hedoniskt värde ofta blir varumärkeslojal efter att ha besökt ett showroom. 
Föreliggande studie påvisar att relationen mellan utilitaristiskt värde och 
varumärkeslojalitet inte är signifikant. Då hedoniskt värde tar bort effekten av 
utilitaristiskt värde när båda är inkluderade. Att det blir det resultatet går att 
knyta ihop med tidigare teori angående kundvärden som förespråkar att 
utilitaristiskt värde inte driver varumärkeslojalitet då det söker efter det 
alternativ som är ”snabbt och smidigt” (Rintamäki & Kirves 2017). En kund 
med utilitaristiskt värde söker efter lösningar och efter ekonomisk vinst, vilket 
innebär att det inte är av intresse av att skapa någon långvarig relation till 
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respektive företag. En kund som drivs av hedoniskt värde söker efter en relation 
och något att fästa sig vid vilket gör denna kund mer öppen för 
varumärkeslojalitet (Rintamäki & Kirves 2017). Därav kan vi bekräfta H1: 
Hedoniskt kundvärde har en positiv effekt på varumärkeslojalitet men 
förkasta H2: Utilitaristiskt kundvärde har en positiv effekt på 
varumärkeslojalitet. 

Vår fjärde hypotes H4: Utilitaristiskt kundvärde har en positiv effekt på 
köpintention bekräftas enligt tabell 3. Resultaten från sambandet mellan 
utilitaristiskt värde och köpintention är i linje med uppsatsens teoriavsnitt. Hsu 
et al. (2013) skriver att köpintentionen triggas av att kunden köper det den vet 
och känner till. Vilket kan kopplas samman med det utilitaristiska värdet där 
kunden väljer den säkraste och mest komfortabla vägen på grund av lärdomar 
från tidigare erfarenheter (Rintamäki & Kirves 2017; Thamizhvana & Xavier 
2012). Kunder som drivs av utilitaristiskt värde letar inte allt för mycket utan tar 
det dem känner till och pris-skannar alternativen som finns. Tidigare forskning 
pekar på att kunder litar mer på WOM som kommer från andra kunder, familj 
eller vänner. Det är en faktor som kan påverka köpintentionen hos en kund med 
utilitaristiskt synsätt. Att kunderna som strävar efter hög prestanda letar 
information och tar till sig den i högre grad när den kommer annat håll än 
företaget som tillhandahåller produkten.  

I tabell 3 kan vi även se att signifikansnivån för sambandet mellan hedoniskt 
värde och köpintention överskriver 5 procent. Vilket innebär att H3: 
Hedoniskt kundvärde har en positiv effekt på köpintention förkastas. En 
kund som drivs att ett hedoniskt kundvärde har inte ett nyttostyrt mål, som en 
kund med utilitaristiskt perspektiv ofta har. För den kunden med eftersträvat 
högt hedoniskt värde är det viktigare att upplevelsen av showroom-besöket blir 
lyckat och att kunden i fråga har en trevlig tid med exempelvis vänner eller familj 
(Carpenter 2008). Vilket förklarar varför ett hedoniskt värde inte har en positiv 
effekt på köpintention. 

Enligt Carpenter (2008) handlar hedoniskt kundvärde om en individs 
uppskattning av sociala och emotionella kontakter till köpet och upplevelsen 
kring shoppingturen. Vårt empiriska resultat visar ett starkt positivt samband 
mellan hedoniskt värde och kundengagemang (som test 5 i tabell 2 visar). Vilket 
bekräftar H5: Hedoniskt kundvärde har en positiv effekt på 
kundengagemang.  Det stämmer överens med tidigare teori som Vivek et al. 
(2012) skriver, att en engagerad kund kan härstamma från ett ökat värde för 
kunden genom en upplevelse kunden fått (hedoniskt värde). Den andra 
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dimensionen av kundvärde är utilitaristiskt värde. En kund med ett utilitaristiskt 
perspektiv uppskattar ofta faktorer som rör själva produkten, såsom pris och 
funktionalitet men också bekvämlighet vid själva köpet. Syftet för en kund med 
detta synsätt är att komma hem med en specifik produkt. Då utilitaristiskt 
perspektiv fokuserar till större del på nytta än nöje. Vår studie visar att det även 
finns ett positivt samband mellan utilitaristiskt värde och kundengagemang. 
Dock inte lika starkt samband som hedoniskt värde har till engagemang. 
Därigenom kan vi bekräfta H6: Utilitaristiskt kundvärde har en positiv 
effekt på kundengagemang. Enligt tidigare teori är det inte helt självklart att 
en kund som drivs av utilitaristiskt värde blir engagerad. Dock är showroom ett 
annat sammanhang och syftet för en kund kan se annorlunda ut jämfört med 
tidigare forskning. En kunds mål kan vara att få se produkten i verkligheten för 
att efter det kunna ta ett mer välgrundat beslut. Då kan även en kund med 
eftersträvat utilitaristiskt värde känna kundengagemang eftersom den får en 
slags bekräftelse. För att sedan behöva göra ytterligare en ansträngning för att 
kunna köpa varan.  Studiens resultat visar alltså att utilitaristiskt värde i 
showroom-kontext faktiskt har en påverkan på kundengagemanget. Det går att 
delvis härleda till tidigare teori som säger att utilitaristiska kunder letar efter 
företag som är billiga och lättillgängliga (Rintamäki 2007). Vilket kan leda till ett 
kundengagemang men inte nödvändigtvis måste göra det. 

Att engagemanget och kundvärdet har ett starkt samband vid showrooming är 
inte ett förvånande resultat. Enligt Arora et al. (2017) tillkommer en hel del 
fördelar för de kunder som besöker ett showroom jämfört med om produkten 
hade köpts direkt via internet. Bland annat erbjuds en chans att prova och känna 
på varan och en chans att få en trevlig dag med shopping tillsammans med 
vänner eller familj. Vilket i sig kan skapa mervärde för kunden men också locka 
kunden till att bli engagerad. 

För resterande hypoteser undersöker vi om kundengagemang är en 
mellanliggande (medierande) variabel i relationerna mellan kundvärde och de 
beroende variablerna.  Hypotes H7a: Kundengagemang är medierande i 
relationen hedoniskt värde och varumärkeslojalitet bekräftas. Enligt Chen 
(2015) påverkar kundvärde varumärkeslojalitet och köpintentioner. Dock finns 
en underliggande aspekt. Hänsyn måste tas till bakomliggande relationer och 
erfarenheter (Carpenter 2008) och kopplingen mellan variabler kan gå flera 
vägar och inte enbart ha en direkt effekt. Vilket är fallet i studien då en variabel 
är medierande. Vivek et al. (2014) delar upp kundengagemang i tre dimensioner. 
Två av dem är deltagande och social kontakt. Båda dessa två dimensioner kan 
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kopplas ihop med ett förhöjt hedoniskt värde (Rintamäki och Kirves 2017). Att 
hedoniskt värde leder till kundengagemang kan styrkas med tidigare teori som 
påpekar att en kund som letar efter den sociala kontakten och styrs av känslor 
ofta blir engagerad. Tidigare forskning säger även att en kund som har ett 
hedoniskt värde faktiskt har lättare att bli lojal jämfört med en kund som drivs 
av ett utilitaristiskt värde. Hedoniskt kundvärde är starkt sammankopplat med 
både lojalitet och kundengagemang och vid beräkning av hur stor del som 
medierades var det nästintill hälften. Vilket innebär att kunders värde färdas till 
stor del först genom ett kundengagemang som i sin tur leder till en 
varumärkeslojalitet hos varumärket. Hedoniskt kundvärde har en starkare effekt 
till kundengagemang än till varumärkeslojaliteten. Detta är också en indikator 
på att kundengagemang har hamnat rätt som mellanliggande (medierande) 
variabel. Vi kan anta att kunder som upplever ett högt hedoniskt värde främst 
får en starkare känsla av kundengagemang gentemot varumärket än vad de får 
en känsla av varumärkeslojalitet. Dock leder sedan engagemanget hos kunden 
till en varumärkeslojalitet mot företaget. Det stämmer överens med vad Vivek 
et al. (2012) skriver om engagerade kunder. Att kunder som har en positiv attityd 
gentemot ett företag och engagerar sig ofta blir varumärkeslojala kunder. För att 
konstatera hur stor del av effekten kundvärde har på varumärkeslojalitet som 
går via kundengagemang utfördes en uträkning.  

Att utilitaristiskt värde har en effekt på köpintention är bekräftat högre upp i 
analysen. Rintamäki och Kirves (2017) säger att en kund som drivs av ett 
utilitaristiskt värde bara vill uträtta ett ärende och därför leder det oftast till ett 
köp. Som diskuterat tidigare i analysen ger studien stöd till att utilitaristiskt 
kundvärde har en påverkan på engagemang. Men den riktiga frågan kvarstår för 
att kunna bekräfta eller förkasta H:7d, finns det en medierande variabel i denna 
relation? Studien ger stöd för att det faktiskt finns och det kan vara relaterat till 
den kontext det är vi undersöker. Fokus ligger vid showrooms och det går inte 
att anta baserat på tidigare teori inom andra handelskanaler att kunder beter sig 
likadant. Därför är det intressant att se att även en kund som drivs av 
utilitaristiskt värde och söker efter att utföra ett köp delvis gör det genom att bli 
engagerad i varan/showroomet/företaget. Vi kan dock se att det inte är samma 
procentdel som medieras i den här relationen jämfört med hedoniskt värde och 
lojalitet. Då endast ungefär 20 procent av effekten går via kundengagemang. 
Trots att en lägre del av effekten går via kundengagemang medieras fortfarande 
effekten delvis och därför kan vi bekräfta H7d: Kundengagemang är 
medierande relationen utilitaristiskt värde och köpintention. Det eftersom 
det finns ett samband och en del av effekten går via kundengagemang. Det har 
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diskuterats tidigare av forskare om faktorer som driver köpintention. Tidigare 
forskning pekar på att kunder litar mer på ”word-of-mouth” (WOM) som 
kommer från andra kunder, familj eller vänner som även tidigare nämnts (Wu 
& Wang 2011). Det är en faktor som kan påverka engagemanget och 
köpintentionen hos en kund med utilitaristiskt synsätt. Att kunderna som strävar 
efter hög prestanda letar information och tar till sig den i högre grad när den 
kommer från annat håll än företaget som tillhandahåller produkten. Detta 
medför att kunden i fråga måste engagera sig för att hitta det bästa alternativet. 
Genom att höra via WOM att en produkt är bra ökar kundens köpintention 
men också villigheten att undersöka alternativen. I detta sammanhang med 
showrooms kan vi argumentera för att det krävs ytterligare en kraftansträngning 
av kunden (besöka showroomet) för att sedan göra ett köp. Det kan därför vara 
en av anledningarna till att den medierande variabeln kundengagemang finns i 
relationen utilitaristiskt värde och köpintention även fast tidigare teori inte tyder 
på det. 

När studien beräknade hur stor del som medierades i relationen hedoniskt 
kundvärde och varumärkeslojalitet upptäcktes det att nästintill hälften av 
effekten går via den medierande variabeln (kundengagemang). Det följer då 
tidigare teori som förespråkar att en kund med hedoniskt värde gärna engagerar 
sig och involverar sig i varumärket/företaget kunden tänkt handla från (Vivek 
et al. 2012). Att studien inte får samma höjd av medieringsgrad (endast 20 
procent) när vi ser till relationen utilitaristiskt värde och kundengagemang är 
intressant då det också stämmer överens med tidigare teori kring 
kundengagemang. Då kundengagemang till stor del fokuserar på kundens 
känslor och beteende (Vivek et al. 2012) som mer berör ett hedoniskt 
kundvärde. Men som diskuterats tidigare i analysen har utilitaristiskt värde en 
positiv effekt på kundengagemang och en anledning till det kan vara att det är 
sett inom en ny kontext och därför får studien andra resultat än jämfört med 
tidigare teori. Att medieringsgraden blir låg kan bero på att det finns andra 
medieringsvariabler som är bättre i relationen utilitaristiskt värde och 
köpintention.  

På de sista frågorna i enkäten svarade 54% att de hade gjort ett köp efter sitt 
showroom-besök och 80% av dem hade gjort köpet hos samma återförsäljare 
som tillhandahöll showroomet. Det var intressant för att enligt Thamizhvana 
och Xavier (2012) baseras en kunds köpintention till stor del på egna 
erfarenheter och om de har haft en bra erfarenhet i showroomet ökar chansen 
att köpet görs från samma återförsäljare. Det kan även kopplas ihop med att 
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kunden känner en större grad av varumärkeslojalitet. Vi ville därför testa denna 
teori och se hur många som faktiskt gjort sitt köp och varit lojala mot företaget 
där besöket skett. Därför var det ett positivt resultat för studien att hela 80% av 
respondenterna hade valt samma återförsäljare att vända sig mot för att göra det 
slutliga köpet. Eftersom det knyter samman vårt resultat. En kund som drivs av 
utilitaristiskt värde är den som gör köpet men en kund som drivs av hedoniskt 
värde är den som är varumärkeslojal. En kund som drivs av hedoniskt värde 
behöver nödvändigtvis inte göra ett köp efter varje besök i ett showroom baserat 
på vår data.  
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6. Slutsats 

Vår uppsats gör tre teoretiska bidrag om sambanden till de utforskade 
koncepten kundengagemang, köpintention, varumärkeslojalitet och kundvärde. 
Det främsta uppsatsen påvisar är att köpintention drivs av utilitaristiskt 
kundvärde och att varumärkeslojalitet drivs av hedoniskt kundvärde. Inom 
showrooming kan vi se att dimensionerna av kundvärde skiljer sig åt beroende 
på vilket koncept det berör. Att kunder påverkas på ett annat sätt inom 
showrooming jämfört med tidigare teori som berör andra handelskanaler är ett 
intressant bidrag. Det andra bidraget visar på att båda dimensionerna av 
kundvärde medieras av variabeln kundengagemang i relation till de två beroende 
variablerna, köpintention och varumärkeslojalitet. Att en del av den totala 
effekten går via vår medierande variabel är ett bra tillägg till den existerande 
forskningen. Studien påvisar även att den finns skillnader i medieringsgraden 
som kan bero på hur väl dimensionen av kundvärde passar med den medierande 
variabeln kundengagemang.   

Intresset av variabeln kundengagemang i föreliggande studie grundar sig i att när 
en kund besöker ett showroom tvingas den att engagera sig. Det på grund utav 
att ett showroom inte naturligt behöver finnas med i en köpprocess. Då 
showrooms enbart erbjuder en chans att få se och uppleva produkten före köpet 
(Arora et al. 2017). Därför var det av intresse att se hur koncepten 
kundengagemang påverkade relationerna mellan kundvärde och de beroende 
variablerna.  

När studien kan bekräfta att det finns en medierande variabel bevisar det vår 
hypotes om att det är hedoniskt kundvärde som driver lojalitet, dock inte ensam 
utan med kundengagemang som mellanliggande (medierande) variabel. Att det 
blev det resultatet inom showrooming är väntat då ett showroom-besök tvingar 
kunden att engagera sig och borde därför locka de kunderna som söker efter ett 
värde innehållande känslor och social kontakt (hedoniskt värde). Att 
utilitaristiskt värde har en medierande variabel i relationen till köpintention är 
en ny upptäckt. Då tidigare teori (Rintamäki & Kirves 2017) påvisar att en kund 
som drivs av utilitaristiskt värde inte bör medieras av kundengagemang. Sista 
bidraget uppsatsen gör är att validera tidigare teori i en ny spännande kontext 
som är speciell och unik eftersom showrooming är ett nytt koncept. 
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Att studien kunde bekräfta H6: Kundengagemang är medierande relationen 
utilitaristiskt värde och köpintention är intressant. Det är ett tillägg till den 
existerande forskningen då det undersöker vilken effekt utilitaristiskt värde har 
på de beroende variablerna med en medierande variabel. Intressant upptäckt är 
att den medierades inom showrooming. Showrooming är ett sätt för kunden att 
få uppleva produkten innan köp vilket gör att kunden måste engagera sig lite 
extra än vid ett köp i en vanlig butik. Det kan vara en av anledningarna till att 
båda dimensionerna av värde medieras av engagemang. Studiens författare 
utesluter inte att det kan finnas andra variabler som medierar effekten bättre än 
kundengagemang. Den medierande variabeln som är undersökt i den här 
studien valdes baserat på tidigare teori och deras tolkning av redan utforskade 
koncept. För att sedan sättas in i en ny kontext och validera tidigare forskning. 
Den valda kontexten showrooms är baserat på det ökade intresset av 
handelskanalen. När kunder besökt ett showroom leder det till ökad 
varumärkeslojalitet och köpintention baserat på studien. Dimensionerna av 
kundvärde spelar stor roll i relation till vilken beroende variabel som undersökts.  

För att locka kunder som drivs av ett värde att göra det motsatta till vad studien 
visats krävs en extra ansträngningen från företaget som tillhandahåller 
showroomet.  Att få en hedoniskt driven kund att göra ett köp krävs det att 
kunden är välbekant med företaget och har höga förväntningar inför 
showroomet. Samt att relationen är ömsesidig det vill säga om kunden är lojal 
är företaget det. I form av erbjudande, kundklubb och andra rabatter etc. För 
att locka en kund som drivs av utilitaristiskt värde kan företag erbjuda en rabatt 
till dem som besökt ett showroom för att vara bäst i pris för kunden. Företaget 
måste på nått sätt vara marknadsledande för att få en kund som drivs av 
utilitaristiskt värde att vara lojal. Men som nämnt i teorin kan det vara 
beteendemässig lojalitet där lojaliteten representeras av återköp och det är inte 
attitydmässig varumärkeslojalitet (som studien fokuserat på). Attitydmässig 
varumärkeslojalitet innefattar att kunden skulle välja ett företag framför andra 
oavsett.  

Syftet med uppsatsen var att utforska effekten som kundvärde har på 
varumärkeslojalitet respektive köpintention. Via tidigare teori och föreliggande 
studies resultat kan vi dra slutsatsen om att se en effekt på att respektive 
beroende variabel måste hänsyn tas till de olika dimensionerna av kundvärde. 
Samt lägga fokus på att relationerna inte är enkla utan att det är andra faktorer 
som spelar stor roll i relationen. Föreliggande studie undersökte effekten av 
kundvärde till de beroende (varumärkeslojalitet och köpintention) variablerna 
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medierad via kundengagemang. Men det finns ingen vidare kunskap i hur 
relationerna utspelar sig vid en annan medierande variabel till exempel 
kundnöjdhet.  

6.1 Begräsningar och vidare forskning 

Största delen av vårt stickprov bestod av kvinnor i åldersgruppen 21–30 år. Det 
kan till stor del bero på att många äldre inte besökt ett showroom eller agerat 
utifrån ett showroom-beteende i en fysisk butik. En annan anledning kan vara 
på grund av att enkäten distribuerades via författarnas sociala medier. Där 
räckvidden främst är personer i åldern 21–30 år. En ytterligare begränsning är 
att författarna inte är bosatta i storstäder vilket innebär att de flesta av 
respondenterna inte heller är det då enkäten distribuerades bland författarnas 
vänner och bekanta. Det är en begräsning på grund av att showrooms är främst 
förekommande i större städer.  Vi kan inte avgöra hur många av våra 
respondenter som faktiskt har besökt ett showroom eller en fysisk butik i syfte 
att använda det som showroom. Vi kan inte heller avgöra om det finns några 
skillnader mellan dem. Till vidare forskning vore det intressant att ta vid där vi 
slutade och jämföra skillnader mellan kunder som besökt ett riktig showroom 
och kunder som besöker fysiska butiker i syfte att använda det som showrooms.  

Det har diskuterats om att en persons uppfattade värde och känsla av 
varumärkeslojalitet utvecklas över en längre tidsperiod och inte enbart kan 
baseras på ett shoppingtillfälle, vilket skett i föreliggande studie. Därför inför 
framtiden skulle det vara intressant att se till kunder som frekvent besöker 
showrooms för att få ta del av hela ”resan” kunden gör. Inför framtida 
forskningsansatser inom samma område skulle vi råda till att fokusera på att 
hitta en eller flera nya medierande variabler. Att utilitaristiskt kundvärde hade 
en påverkan på kundengagemang som medierande variabel var för oss (som 
tidigare nämnt) lite överraskat. Det hade varit intressant att försöka hitta 
medierande variabler med starkare samband till tidigare nämnda beroende samt 
oberoende variabler. För att gå lite djupare inom detta område skulle kvalitativa 
intervjuer vara att föredra inför framtida studier.  
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