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Sammanfattning 

Kundnöjdhet har blivit en av de allra viktigaste faktorerna för detaljhandelsföretag på 2000-
talet. Det är emellertid ett mjukare mått än exempelvis omsättning eller vinst och att förstå 
kundnöjdhet till fullo är inte lätt. 
 
Hur nöjd en kund blir med en viss situation beror till stor del på om förväntningarna på 
situationen infrias. Förväntningarna på en butik, i sin tur, beror till stor del på butikens image 
som är nära sammankopplad med butikens varumärkens image. Förväntningar är svåra att 
sätta ord och siffror på, men det går. Däremot är dessa mått skilda från de mått som mäter 
upplevelser. Därmed finns det inget vedertaget sätt att jämföra och se om förväntningar 
infrias. 
 
Tidigare forskning har visat på ovanstående samband från varumärken, via image till 
förväntningar samt kundnöjdhet. Sambandskedjan har dock visats kunna göras kortare. Vi 
utvecklar och testar därför ett sätt att mäta de förväntningar som skapas av en butiks 
varumärkesmix, och jämföra med upplevelser i butiken. 
 
En kvantitativ studie gjordes på 111 vuxna kvinnor i Umeåregionen. Resultaten visar vilka 
förväntningar en varumärkesmix förmedlar, och hur väl dessa förväntningar infrias på en 
modeavdelning som säljer den aktuella varumärkesmixen. Resultaten visar även vilka 
aspekter av ett butiksbesök försökspersonerna anser vara viktiga. 
 
Genom statistisk analys i kombination med teorijämförelser kom vi fram till förklaringar av 
bakomliggande orsaker till resultaten. Förväntningarna som skapats av varumärkesmixen blir 
inte infriade i den butik som har den aktuella varumärkesmixen. 
Slutsatserna som kan dras utifrån studien är att varornas kvalitet är den aspekt där 
förväntningar påverkas allra mest av varumärkesmixen. Bland egenskaper i butiken är 
väntetid för service och miljöaspekter det som påverkas mest.  
Undersökningsmetoden som helhet diskuteras jämte resultaten. Förslag till både forskare och 
butiksinnehavare diskuteras också. För att inte göra kunderna missnöjda bör återförsäljare 
inom modebranschen ha god insyn i vilka förväntningar konsumenter får av varumärken.  
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Inledning 
Efter en bakgrundsbeskrivning av problemen som ligger till grund för vår studie kommer vi i 
detta kapitel att definiera vårt syfte. Slutligen beskriver vi de utgångspunkter som legat till 
grund för val och tolkning av teorier i litteraturgenomgången. 
 
Det sägs att världen blir mindre, och onekligen fylls den med fler människor, saker och 
tankar. Ser man världen som ett sortiment av produkter så blir sortimentet bredare men 
framförallt djupare, varje individ har fler val att göra.  Denna tendens kanske både är ett 
resultat av och en anledning till informationsteknologins hisnande utveckling de senare åren. 
Oavsett de bakomliggande orsakerna, så går förändringen snabbt även för den som hänger 
med. Mot en sådan bakgrund växer behovet av klarhet och trygghet. För handlare blir det 
viktigt att kunna kommunicera något som går att lita på. Varumärken byts inte ut lika snabbt 
som produkter och är därför en viktig del av det budskapet. Vi vill ta reda på om budskapet 
når fram, hur det tolkas och vad detta innebär. 
För en konsument framför en allt bredare butikshylla har det blivit svårare att välja rätt 
produkt. Vi kan rentav bli mindre nöjda när vi valt bland fler alternativ, det är det paradoxala 
med att ha närapå oändligt med valmöjligheter.1 Utan fullständig information om vad valen 
leder till tar vi hjälp av principer och förhållningsregler, och här är varumärken till stor hjälp. 
I butiken har vi dessa ledtrådar, ankare, och kvalitetsstämplar. Ett varumärke kan vittna om 
annars svårupptäckta kvaliteter hos produkten och producenten. Tänk på Änglamark som är 
en ekologisk produktlinje, det vet vi inte om varan om den inte har ledtråden i varumärket. 
Ett annat märke kan inge trygghet och reducera upplevd risk i köpbeslutet genom 
igenkänning som Coca-Cola, ett ankare som går att lita på överallt i världen. Ett tredje kanske 
är en kvalitetsstämpel som signalerar hög klass, som Mercedes. Varumärkena hjälper oss att 
välja snabbt, lätt och rätt. Ett enda ord eller en enda symbol kan ge en mängd associationer 
som gör att en tröja känns mycket bättre än en annan.  De kan få kunden att känna sig 
tryggare eller snyggare. Konsumenters anledningar till att välja ett varumärke framför ett 
annat kan vara alltifrån kvalitén eller priset på produkten till vad som är socialt accepterat 
bland vännerna. Oavsett anledning måste kunden först ha en förväntning om vad köpet 
kommer att innebära. 
 
Om vi, som i denna inledning, ser den alltmer pluralistiska världen som ett hav av osäkerhet, 
så är varumärkena en skänk från ovan för konsumenter såväl som för producenter. 
Varumärken har nämligen massor av förväntningar (och därmed köpanledningar) knutna till 
sig. 
 
Inom forskningen finns ett glapp just på området mellan förväntningarna och det eventuella 
infriandet av dem i den faktiska upplevelsen. Förväntningar mäts ibland, och upplevelser 
mäts ibland, men eftersom de är olika begrepp mäts de med olika mått, och en jämförelse blir 
svår att göra. Porter och Claycomb gjorde på 90-talet en mätning av varumärkesimage, det 
vill säga kunders uppfattningar och tankar om varumärkena, i termer av förväntningar. 
Däremot jämfördes inte resultaten med någon upplevelse2. Många har mätt upplevelser av 
butiksbesök, men inte tagit hänsyn till några förväntningar. 
 
Ett varumärke särskiljer en produkt eller tjänst från andra. Med tidigare erfarenheter (egna 
och/eller andras) av ett visst varumärke kommer också förväntningar på produkten eller 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Schwartz, B. (2005) The Paradox of Choice 
2 Porter, S. & Claycomb C. (1997) The Influence of Brand Recognition on Retail Store Image Journal of 
Product and Brand Management 
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tjänsten. Positiva erfarenheter och associationer skapar positiva förväntningar, som då hjälper 
kunden att göra ett val. Alltså är varumärket en plattform som kan användas för att bygga 
förväntningar på.3 De positiva associationerna förstärks om upplevelsen av produkten infriar 
förväntningarna. Förutom att skapa höga förväntningar på sin produkt vill företag därför även 
skapa rätt förväntningar, som kan levas upp till.4 
 
I en butik möts kunden ofta av en mängd varumärken inom varje given produktkategori. 
Inom en kategori (som till exempel strumpor) kallas den samling märken som erbjuds ibland 
för brand portfolio. Alla varumärken som finns i butiken, alltså alla brand portfolios, kallas 
tillsammans för varumärkesmix. Varumärkesmixen har förutom de ingående varumärkenas 
sammantagna image även en helt egen image. Varumärkesmixen präglar således hur kunder 
uppfattar en butik. Olika märken riktar sig till olika kunder. Butiken bör ha en 
varumärkesmix som ringar in målgruppen. Varumärkesmixen bör också vara utformad så att 
märkenas värde utnyttjas maximalt. Inget varumärke ska skada eller minska de andra 
märkenas image.5 
 
Ovanstående om varumärken kan även sägas gälla för en butik. Kundens nöjdhet med en 
butik (store satisfaction) kan definieras som ”resultatet av den subjektiva bedömningen att det 
valda alternativet (butiken) infriar eller överträffar förväntningarna”6. Således är 
förväntningar och nöjdhet nära sammankopplade.  
 
Kundnöjdhet har blivit en allt viktigare faktor för företag eftersom allt fler inser hur mycket 
enklare och billigare det är att behålla en kund än att skaffa en ny. Det är ett av måtten i ett så 
kallat balanserat styrkort, den kanske mest välkända företagsstyrningsfilosofin från 90-talet. 
Kundnöjdhet har även börjat bli ett vanligare nationalekonomiskt mått, då man mäter nöjdhet 
inom en mängd olika branscher och tar fram ett sammantaget mått för hur nöjda 
konsumenterna i landet är.7 Även i dessa mätningar är det tydligt att förväntningar är en 
viktig del i den påföljande nöjdheten8. 
 
Vi ville undersöka om varumärkenas potential som förväntningsskapare utnyttjas till fullo i 
en för oss och kunderna välkänd miljö. Om ovanstående bild har någon grund i 
konsumenternas synsätt, så är förutsägbarhet och trygghet väldigt viktiga faktorer för 
framgångsrika varumärken. Därför ville vi se till vilka förväntningar varumärken kan skapa, 
och sedan se huruvida dessa förväntningar infrias för att därmed förstärka kundens känsla av 
igenkänning och säkerhet.  
 
Det är särskilt intressant att göra denna typ av mätning på en butik som har många olika 
varumärken samt en bred och stor kundgrupp. Åhléns modeavdelning i Umeå erbjuder just 
detta. Butikens målgrupp, kvinnor som är 29-45 i sinnet, utgjorde därför populationen för vår 
undersökning. Detta leder oss fram till syftet. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Woodruff, C. & Jenkins,  R. (1983) Modeling Consumer Satisfaction Processes Using Experience-Based 
Norms Journal of Marketing Research vol. 20:3 s. 296 
4 Ibid. s. 296 
5 Keller, K. (2003) Strategic Brand Management s. 522 
6 Bloemer, J. & de Ruyter, K. (1997) On the relationship between store image, store satisfaction and store 
loyalty European Journal of Marketing vol. 32:5 s. 500 
7 Johnson et al. (2001) The evolution and future of national customer satisfaction index models Journal of 
Economic Psychology 22 s. 218 
8 Kaplan, R. & Norton, D. (1996) The Balanced Scorecard s. 44 
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Syfte 
 
Med ambitionen att göra en studie som är av värde för oss själva och Åhléns, likaväl som för 
den företagsekonomiska forskningen, formulerades syftet inom ett område där behovet av 
empiri var delat av många. 
 
Syftet är att undersöka de förväntningar om nöjdhet på en butik som kunder baserar enbart på 
en varumärkesmix. Vilka aspekter av ett butiksbesök dessa varumärkesbaserade 
nöjdhetsförväntningar framförallt rör, hur nöjda kunderna förväntar sig att bli med dessa 
aspekter och huruvida nöjdhetsförväntningarna infrias vid ett besök i en butik som har den 
aktuella varumärkesmixen. 

Som ett delsyfte ämnar vi även undersöka vad i ett butiksbesök som är viktigt för de 
deltagande konsumenterna när de handlar kläder. 
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Utgångspunkter 

Våra utgångspunkter och bevekelsegrunder, såväl akademiska som personliga, beskrivs här 
kort. Det är upp till läsaren att tolka våra resultat fritt, men med detta kapitel vill vi skapa 
förståelse för hur vi tänkt. 
 

Ämnesval 
Båda författarna till denna uppsats har ett stort intresse för marknadsföring och varumärken. 
Vi stötte på en amerikansk studie som mätt hur varumärkena i en butiks sortiment skapar 
förväntningar på butiken, och vi ansåg (eller insåg) att denna aspekt av varumärkens image är 
viktigare än vad den ringa akademiska uppmärksamhet den fått vittnar om. Att mäta 
förväntningar är viktigt eftersom det ligger nära den verkliga beslutsprocessen hos 
konsumenten. 
 

Förförståelse 
Vi försöker i vårt arbete att vara objektiva och låta resultaten tala för sig själva. Ändå, eller 
kanske just därför, är det på sin plats att kort beskriva författarnas bakgrund. Vi nämner här 
något om vad som kan ha format oss, teoretiskt såväl som praktiskt. Vi som har genomfört 
denna studie är båda studenter med företagsekonomisk bakgrund och med ett intresse för 
marknadsföring och varumärken. Vi har inom vår utbildning kommit i kontakt med allmän 
marknadsföring, varumärkesstrategi och marknadsföring i butik vilket var en av 
anledningarna till vårt val av ämne. Vår teoretiska förförståelse kommer således från dessa 
studier och den kurslitteratur som vi gått igenom. 
 
Genomgående för dessa kurser och hela Retail and Supply Chain Management Programme, 
det program vi studerat på, är att en modern och kundfokuserad syn på marknadsföring och 
försäljning förespråkas. Kundnöjdhet ses som ett värde i sig, inte bara som ett steg på väg 
mot lönsamhet. Begrepp som kundanpassning, lyhördhet och flexibilitet är vanliga 
ledstjärnor. Därför har vi inte kvantifierat vinsterna av nöjdhet på olika faktorer, utan vi har 
utgått ifrån att full kundnöjdhet på alla punkter är målet. 
 
Vi vill även påpeka att vi är väl medvetna om den finanskris som i skrivande stund pågår, vi 
tycker därför att det även är relevant med förståelse för hur vissa varumärken med speciell 
image överlever krisen. Däremot har vi inte sett vår studie som särskilt färgad av det 
ekonomiska läget. Eventuellt kan resultaten sättas i ett sådant perspektiv om några år när 
läget (förhoppningsvis) förbättrats. 
 
Det bör även poängteras för läsaren att vi båda är män som använt oss av tidigare studier 
gjorda av män, som även de använt teorier skapade av män. Detta på ett område som är helt 
dominerat av kvinnliga konsumenter. Att inte anlägga ett självkritiskt genusperspektiv vore 
ett stort misstag. 
 
Våra personliga tankar kring varumärken och image kan ha påverkat valen av teorier och hur 
vi genomfört studien men ur vår synvinkel så har vi försökt ta hänsyn till detta under hela 
studiens gång. Vi vill även påpeka att en av författarna genomfört en praktikperiod på Åhléns 
i Umeå. Åhléns modeavdelning i Umeå fångade vårt intresse delvis på grund av vi därmed 
fick viss inblick i verksamheten och anade obalanserade förhållanden mellan känslan på 
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avdelningen och dess varumärken. Studien är dock gjord av oss båda helt och hållet i 
egenskap av studenter. 
 

Verklighetssyn 
Det sätt vi ser på verkligheten är grundläggande för vår hela inställning till forskning och 
vetenskap. En individ kan inte se världen genom någon annans ögon än sina egna, så en 
beskrivning av sin egen verklighetssyn är vanskligt. Emellertid, just på grund av att den egna 
verklighetssynen är i bruk när den egna verklighetssynen studeras, så är ett försök till 
ontologisk självkritik nödvändigt.  
 
I vårt fall handlar det i första hand om en feministisk granskning. Feministiska akademiker 
har funnit att det finns anledning att omvärdera allt vi trodde oss veta om män, kvinnor och 
social interaktion. Som män i västvärlden är vi författare, och så gott som samtliga av de 
forskare vi byggt vår skolning på, förmögna endast att studera världen såsom den ter sig för 
män i västvärlden. I korta drag kan man säga att varandet är nödvändigt för både upplevelse 
och kunskap, och om varandet definieras som manligt respektive kvinnligt kommer därmed 
de funktioner som är beroende av varandet också att vara manligt eller kvinnligt.9 Särskilt när 
vi undersökningsledare varit närvarande och deltagande vid all datainsamling måste 
reflexiviteten tas i beaktning.10 
 
Dessa tankar och samhällsströmningar har funnits länge och av många kanske setts som ett 
område för sig, men när vi nu gör en studie av och om kvinnor, baserat på teorier nästan 
uteslutande formulerade av män, som i sin tur baserat sina teorier på annan forskning av män 
(och, åtminstone i viss mån, för män) kan vi inte ignorera dem. Det mest försiktigt 
feministiska vi kan utgå ifrån är att om vi män lever i en värld som skiljer sig från kvinnors, 
så kommer vi inte se det förrän vi försöker. Det är viktigt att förstå sin egen position i 
samhället, med dess sociala konstruktioner och imaginära grupptillhörigheter baserade på 
kön, ålder, hudfärg och liknande. För att ta det ett steg längre kan man också acceptera 
forskares subjektivitet som både begränsande och möjliggörande för kunskap, menade Cecile 
Jackson 2006.11  
 
Enligt ovan är vi alla barn inte bara av vår tid utan även av vår kultur, vår klass och vårt kön, 
och den som tolkar världen helt fördomsfritt blir hursomhelst inte själv tolkad lika fritt av 
andra. Det synsättet medför att det inte är i forskningen utan i samhällets tolkning av den som 
de stora landvinningarna kan göras.12 När samhället började acceptera vetenskapen som 
sådan och inte blint lita till kyrkans beskrivning av världen så var det inte tack vare en ny 
vetenskaplig metod, utan tack vare friheten och viljan att tänka utanför den hegemoniska 
lådan. Detta betyder dock inte att vi kan vänta på att börja se saker på ett nytt sätt, vår 
förhoppning är att vi med denna studie, genom att öppna för ett feministiskt perspektiv, 
åtminstone inte bromsar utvecklingen. 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 Harding, S. (1986) The Science Question in Feminism s. 15-20 
10 Jackson, C. (2006) Feminism Spoken Here: Epistemologies for Interdisciplinary Development Development 
and Change vol. 37:3 s. 527 
11 Ibid. s. 528. 
12 Bryman, A. & Bell, E. (2003) Företagsekonomiska forskningsmetoder s. 20 
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Kunskapssyn 
Det finns olika sätt på vilka man kan anse att teori förhåller sig till praktiken. En studie kan 
ha ett induktivt eller ett deduktivt angreppssätt, ibland talas det även om ett abduktivt, som 
kan ses som ett mellanting av de andra två. Vid ett induktivt angreppssätt så använder sig 
forskare av resultatet av flertalet observationer för att sedan skapa en teorietisk bas utifrån en 
hypotes. Den här metoden kan ibland vara ett resultat av ett, i början, deduktivt 
förhållningssätt som sedan ändrats under studiens gång. Vid en deduktiv ansats så fokuserar 
man istället på att använda sig av tidigare teorier för att sedan samla in observationer för 
analys. Den deduktiva processen där teorin styr forskningen används nästan, generellt sett, 
alltid i samklang med kvantitativa undersökningar.13 Vi valde att använda oss av de redan 
befintliga teorierna som fanns kring förväntningar (expectations) och nöjdhet (satisfaction) 
för att, på ett deduktivt sätt angripa problemet. 
 
Vår studie utgår från en positivistisk ståndpunkt då vi anser att statistiska mätningar av 
förväntningar, på nöjdhet i butiksmiljö, går att genomföra med frågor framtagna för att mäta 
nöjdhet i butiksmiljö. Den kunskapsteoretiska metod som vi har utgått ifrån bygger på tron 
att allt går eller bör studeras med liknande tillvägagångssätt som inom naturvetenskapens 
tankesätt.14 Positivism handlar om att det bara är den kunskap som kan bekräftas via våra 
sinnen som går att mäta. Dock kan en forskare som utgår från ett positivistiskt synsätt aldrig 
tala om varför saker händer, bara att det händer då kunskapen är baserad på data. Vid ett 
positivistiskt synsätt så blir resultatet hypoteser av det empiriska material som man vid 
studien samlat in. Därefter kan andra forskare ta vid och pröva hypoteserna mot verkligheten. 
Det är därför viktigt för andra forskare att veta att inga subjektiva bedömningar eller 
värderingar finns med i en positivistisk studie. Med en positivistisk syn försöker forskare 
generalisera återkommande mönster för att kunna klartlägga en situation. Den positivistiska 
synens motsatta motsvarighet kallas för att ha en hermeneutisk syn och detta innebär att 
istället för att mäta och dra generella slutsatser så försöker forskare tolka och förstå 
betydelsen av en handling utifrån handlarens och de i kontexten berördas perspektiv.15 
 
För att nu få läsaren införstådd med anledningen till att vi valde en kvantitativ 
undersökningsform tänker vi först beskriva de olika karaktärsdragen hos och skillnaderna 
mellan kvantitativa studier och kvalitativa studier. När man vid en samhällsvetenskaplig 
studie skall välja undersökningsmetod finns det två (eller även här tre om man räknar en 
kombination) tillvägagångssätt. Antingen kan man välja en kvantitativ undersökningsmetod 
eller en kvalitativ. Val av undersökningsmetod beror till största del på angreppssätt till 
problemet samt syftet för undersökningen. Vid en kvalitativ undersökningsmetod används 
oftast djupare diskussioner med respondenten. Vid användning av den här 
undersökningsmetoden försöker forskarna hitta ett djupare samband mellan verkligheten och 
det som undersöks. Metoden går ut på att skapa en helhetsbeskrivning av problemet, hitta 
mönster och se till vilka faktorer som påverkar respondenten. 16 Det går dock att göra en mix 
av kvalitativa och kvantitativa undersökningar. Ett exempel på detta är en studie som 
genomfördes i en organisationsledningsmiljö där flertalet chefer ombads svara på en 
enkätundersökning för att sedan få tillbaka resultatet och statistik över personer med liknande 
svar. Därefter fick respondenten själv kommentera skillnaderna mellan dennes svar och de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 Bryman, A. & Bell, E. (2003) Företagsekonomiska forskningsmetoder s. 22-25 
14 Ibid. s. 27 
15 Ibid. s. 443 
16 Ibid. s. 40-41 
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generella svaren.17 
 
Vid en kvantitativ forskningsstrategi så ligger fokus på prövning av teorier samtidigt som 
man som forskare använder sig av ett naturvetenskapligt förhållningssätt till kunskapsteorin. 
Eftersom forskare i en kvantitativ undersökning utgår från teorier, som redan finns kring 
ämnet när de skapar hypoteser, så blir teorierna viktiga i en kvantitativ studie. En kvantitativ 
studie innehåller dessutom en betydligt starkare böjelse för de naturvetenskapliga 
utgångspunkterna då forskningsstrategin är starkt sammankopplad med ett positivistiskt 
synsätt.18 Eftersom vi ser på verkligheten med ett positivistiskt synsätt så valde vi att använda 
oss av en kvantitativ metod. 
 

Källkritik och källsökning 
Den största delen av våra källor kommer från vetenskapliga tidsskrifter, oftast amerikanska. 
Även för generella resonemang har vi valt artiklar som bygger sina teorier kring empiri som 
liknar vår undersökning, till exempel har forskning gjord på kvinnor och inom klädbranschen 
haft företräde. Vi har fått tillgång till så gott som alla våra källor via Umeå 
Universitetsbibliotek och dess databassamarbeten, samt ibland använt Google Scholar. 
Fördelen med dessa sökvägar är att källorna är lättillgängliga, noga granskade och därför 
pålitliga. 
 
Möjliga nackdelar är att de oftast är amerikanska, och vi inte funnit tillräcklig kunskap om 
hur konsumentbeteende skiljer sig generellt mellan våra marknader. Dessutom är en 
övervägande majoritet av författarna till artiklarna män. Hur detta påverkar resultaten kan få 
vara osagt, men att detta knappt ens uppmärksammats eller belysts i någon av våra källor 
måste ses som en svaghet. 
 
En annan faktor som påverkar värdet i våra källor är deras ålder. Detta är en standardkritik 
mot vetenskapliga källor, men på det område vi studerar och i den tid vi lever är det väldigt 
viktigt. Då det inte rört sig om väletablerade grundläggande teorier har vi försökt välja så nya 
källor som möjligt, men dessa bygger ofta på äldre forskning från en tid då 
konsumtionsmönstret och marknaderna såg annorlunda ut. Förutom de snabba vändningarna i 
preferenser och konsumentbeteende samt kravet på socialt och ekologiskt ansvar från företag, 
ser vi idag en finanskris som sätter stora delar av ekonomin på sin ända. Om andra 
ekonomiska regler gäller under dessa förhållanden så har vi baserat vår teori på felaktiga 
källor. Särskilt noggrann källkritik måste riktas mot ett par studier som är omfattande, 
välgjorda och ligger till grund för vår undersökning. Vi kommer i ett senare avsnitt förklara 
vår kritik samt förklara hur vi tagit hänsyn till detta. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"#Bryman, A. & Bell, E. (2003) Företagsekonomiska forskningsmetoder s. 503!
18 Ibid. s. 86 
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Forskning om varumärken, image och 
förväntningar 
Detta kapitel ägnas åt tidigare forskning som är gjord inom dessa ämnen. Vi kommer att se 
vad vi kan utgå ifrån men också vad vi ännu inte vet. Det som tas upp här ligger till grund för 
vår egen studie. 
 

Varumärken 
Enligt Patent- och Registreringsverket (PRV) är ett varumärke  
 
”… ett kännetecken som du använder för att skilja dina varor eller tjänster från andras eller 
för att framhäva den egna varan eller tjänsten.” 19 

 
Vidare menar de att ett bra varumärke fyller den senare funktionen. Denna definition och 
försiktiga värdering kan vi utan vidare ställa oss bakom. Det finns många definitioner av 
ordet Varumärke (eller Brand), men många är för smala eller för vida, och de bästa är mer 
smarta än användbara. Varumärkeslagen har den enda definition vi enligt lag måste gå med 
på, och där står att 
 
 ”Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, 
inbegripet  personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen eller utstyrseln på en 
vara eller dess  förpackning, förutsatt att tecknen kan särskilja varor som tillhandahålls i en 
näringsverksamhet  från sådana som tillhandahålls i en annan.” 20 
 
Ett varumärke är ett löfte om fördelar från företaget till kunden, och varumärkets värde måste 
kanske definieras antingen ur kund- eller ägarperspektiv21. Kanske är det enklast att göra så 
även med definitionen av ordet varumärke, då det idag kan innebära så olika saker för olika 
aktörer, med tanke på återförsäljares ägda varumärken och kända personers namn som 
varumärken, för att ta ett par exempel. En författare menar att ett varumärkes beståndsdelar är 
namn, slogan, en symbol eller en viss design22. Denna beskrivning stämmer väl in på PRV:s 
exempel: Ett eller flera ord, en grafisk symbol, själva varan eller dess förpackning. Även ljud 
kan registreras som varumärken.23 Dock bör företag vara extra noga med namngivning då det 
finns flera olika sätt att använda varumärkes namn på. Till exempel finns ”individuella 
varumärkesnamn” där ingen av produkterna går under samma namn. Eller ”familjenamn för 
produkterna” där alla produkter innehar samma varumärke, exempelvis Tofu-line. ”Flera 
mindre familjer” där olika varumärken används för olika produktgrupper har exempelvis 
Procter & Gamble samt slutligen ”företagsnamn i kombination med produktnamn” som 
Coca-Cola.24 En annan forskare anser att delarna i ett varumärke kan beskrivas som 
kärnprodukten, förpackningen, varumärkesnamnet, PR, reklammaterialet samt den generella 
presentationen. Med ”generella presentationen” avses den totala upplevelsen som produkten 
är tänkt att leverera.25  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19 PRV 2009 http://www.prv.se/Varumarke/ 2009-05-27 09:30 
20 SFS 1960:4 644 Varumärkeslag § 1.1 
21 Raggio, R. & Leone, R. (2006) The Theoretical Separation of Brand Equity and Brand Value Journal of 
brand management vol. 14:5 s. 380-395 
22 Oxholm Zigler, C. & Magnusson, T. (2008) Marketing management - kort och gott s. 151 
23 PRV 2009 Ordlista U-Ö http://www.prv.se/Biblioteket/Ordlista/F-O/, 2009-05-16 10:00 
24 Oxholm Zigler, C. & Magnusson, T. (2008) Marketing management - kort och gott s. 153 
25 Murphy, J. (1988) BRANDING Marketing Intelligence & Planning 6:4 s. 4–8  
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När ett företag väl har levererat det kunden efterfrågat över en längre period så börjar 
varumärket, för den enskilda personen och för företaget, få ett högre värde. Detta gör 
varumärket i sig, till en värdeskapande källa för företaget.26 Därför använder de flesta 
produkter och tjänster varumärken som en del av produktens värdeskapande egenskap. Här 
kan företagen utnyttja varumärkets värde och differentiera sig gentemot andra konkurrenters 
varumärken. Detta värde kallas i forskningslitteratur för Brand Equity. De äldsta 
dokumenterade användningarna av varumärken kommer från samma tidsperioder som de 
äldsta skrifterna (när exakt beror, återigen, på hur man definierar ordet varumärke), men 
varumärken har blivit allt viktigare med tiden, detta märks inte minst i diskussionen om just 
Brand Equity 27. När dessa varumärkesvärden blir en del av produkten så blir de även en del 
av imagen, det vill säga den bild och uppfattning konsumenten skapar sig av produkten och 
varumärket. Märkesimagen blir kundens egna sätt att se på varumärket medan varumärket får 
en identitet som företagen använder sig av. Detta bör ej göra att företagen ser dessa två som 
separerade faktorer utan snarare två komponenter som tillsammans kontinuerligt skapar 
varumärket och dess image. Samma författare menar att om kunden är med i 
varumärkesutvecklingen fortlöpande så blir ”varumärket som begrepp alltid en image”.28 
Idag är det sannerligen svårt att hitta produkter eller tjänster som inte använder sig av 
varumärken.  Varumärken har gått från att vara en hjälp i marknadsföringen till att nu kunna 
utgöra i princip hela värdet hos en produkt eller tjänst. Samtidigt har användningen av 
varumärken förändrats och man måste se till varumärkenas olika aspekter och delar var för 
sig.29 Vissa författare menar att det nu dessutom finns varumärken som fungerar som 
ankarvarumärken. Dessa varumärken är högt positionerade i konsumenters medvetande, de 
har extremt hög igenkänning hos konsumenter, och användarnas uppfattning är att 
varumärket kan förknippas med hög kvalité.30 På grund av allt vi nu gått igenom och eftersom 
engelskans brand som vi använder oss av i sökningar och teorireferenser har än fler lösa 
trådar kring sig, är ett klargörande av begreppen nödvändigt31. 
 
Vi kommer att använda ordet varumärke för att åsyfta namnet på en produktlinje samt i viss 
mån även associationer till detsamma. Exempel: ”Dåliga exemplar av produkter med detta 
varumärke skadar varumärket”. Vi kommer emellertid att använda ordet image när det endast 
rör känslor kring och associationer till varumärket.  Exempel: ”Ett företag måste lyssna till 
konsumenterna för att få reda på vilken image företaget har”. 
 

Varumärkesmix 
Varumärkesmixen är en mycket viktig del i butiksimagen. Detta har visats bland annat av 
Porter och Claycomb, som kom fram till att kunder gör kvalitetsantaganden om en butik 
baserat på de varumärken butiken har.32 
 
De varumärken ett företag äger, alternativt den samling varumärken oavsett ägare vars varor 
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26 Anderson et al. (2009) Business Market management s. 101. 
27 Brady et al.  (2008) Strategies to offset performance failures Journal of Retailing 84:2 s. 159-160 
28 Grönroos, C. (2002) Service Management och marknadsföring - en CRM ansats s. 317-318 
29 Esch et al. (2006) Are brands forever? Journal of Product & Brand Management vol. 15:2 s.101-102 
30 Porter, S. & Claycomb, C. (1997) The influence of brand recognition on retail store image Journal of Product 
& Brand Management vol. 6:6 s. 373 – 387 
31 Stern, B. (2006) What Does Brand Mean? Journal of the academy of marketing science vol. 34:216 s. 220-
221 
32 Porter, S. & Claycomb, C. (1997) The influence of brand recognition on retail store image Journal of Product 
& Brand Management vol. 6:6 s. 373 – 387 
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säljs i samma kontext, kan kallas för en varumärkesmix (brand mix)33. Eftersom vår studie 
utgår från ett kundperspektiv, kommer ordet att användas i den senare bemärkelsen - 
varumärkesmixen avser den samling varumärken en kund möter i en butik. Företaget Åhléns 
kan sägas ha en varumärkesmix bestående av deras egna varumärken, men vi kommer att 
skriva om den mix av varumärken, Åhléns och andras, som en kund möts av i 
Åhlénsvaruhusets modeavdelning. 
 
Den betydelse vi använder är en rak översättning av det amerikanska ordet brand mix. Det 
finns en annan betydelse för ordet varumärkesmix, av svenska marknadsföringsforskare 
välanvänd men för den oinvigde mindre intuitiv, skapad av Frans Melin. Hans innebörd är 
mer av en marknadsföringsmix, blandningen av element som bygger ett varumärke, inte 
blandningen av flera varumärken34. 
Keller beskriver en matris av produkter och märken, Varumärke-Produkt-matrisen: 
 
  Produktkategori 1 Produktkategori 2 Produktkategori 3 
Varumärke A Produkt X  Produkt Y 
Varumärke B       Produkt Z 
Varumärke C Produkt W     Produkt Q 
 
Varumärkena A och C utgör brand portfolio inom Produktkategori 1. Varumärke A är allt 
som finns i brand portfolio för Produktkategori 2, och varumärkena B och C utgör brand 
portfolio i Produktkategori 3. Tillsammans utgör varumärkena A, B och C varumärkesmixen 
i butiken. På samma sätt utgör de tre produktkategorierna butikens produktmix.35 
 
 

Image 
”Image is nothing.” – Sprite 
 
I kampanjerna menar Coca-Cola Company (som äger märket Sprite och därmed är 
avsändaren) att man ska ignorera image och istället följa sin törst. Det uppenbart bakvända, 
och därför lite humoristiska, är att Sprite på detta sätt försöker bygga upp sin image. Image är 
inte inget, image är nästan allt. Men tolkar man citatet som att image inte går att se eller ta på, 
så stämmer det. 
 
Ett varumärke kan ha en mängd attribut och associationer kopplade till sig, och upplevelsen 
av dessa skiljer sig från person till person. Den uppfattning en viss kund har av ett företag, är 
företagets image för den kunden. Den image som många delar, och som företaget försöker 
upprätthålla, kan kallas för varumärkets image, rent allmänt.  
 
Image i denna bemärkelse delar ord med ordet för bild på engelska, och detta kan hjälpa oss 
att förstå att image ligger i betraktarens ögon, eller tolkning. Merriam-Webster Online 
Dictionary definierar ordet (i den marknadsföringsrelaterade bemärkelsen) som  
”a popular conception (as of a person, institution, or nation) projected especially through the 
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33 Porter, S. & Claycomb, C. (1997) The influence of brand recognition on retail store image Journal of Product 
& Brand Management vol. 6:6 s. 373 – 387 
34 Melin, F. (1997) Varumärket som strategiskt konkurrensmedel s. 320 
$%!Keller, K. (2003) Strategic Brand Management s. 522 
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mass media <promoting a corporate image of brotherly love and concern – R. C. Buck>” 
eller i den mer allmänna bemärkelsen av personlig eller delad uppfattning som 
“(1): a mental picture or impression of something <had a negative body image of herself> 
(2): a mental conception held in common by members of a group and symbolic of a basic 
attitude and orientation”.36 
 
Det är i denna domän som känslor och förväntningar kopplas till varumärket, och det är 
varumärkenas image som gör att deltagarna i vår studie kan göra antaganden om en butik de 
aldrig varit in i. 
 
Image kan finnas på många organisationsmässiga nivåer. Ett internationellt företag som säljer 
kläder, till exempel, kan ha en övergripande image. I varje land (eller världsdel eller 
marknad) där företaget har butiker finns en framtoning och image som är specifik för det 
området, och varje butik i området har sin egen butiksimage. Imagen på de olika nivåerna 
måste hänga ihop. Även om imagen i en viss butik kanske är det viktigaste för en konsument, 
så kan den övergripande internationella imagen vara viktigare när andra företag funderar på 
samarbeten, till exempel.37 
 
Tänk på H&M. De har butiker i många länder, med en särskild image i Italien och en i 
Storbritannien, en i USA och så vidare. Tänk sedan på hur annorlunda butiken i en liten stad 
(som Umeå) kan kännas i jämförelse med en stor, lyxig ”flaggskeppsbutik”. Företagets 
ledning måste besluta om hur mycket en lokal image får skilja sig från koncernens image, 
både för- och nackdelar kan finnas med att enskilda säljställen frångår den nationella mallen 
och anpassar sig efter de lokala förutsättningarna38. 
 
Grönroos skriver att image förmedlar förväntningar och påverkar upplevelser, både internt 
gällande anställda och externt gällande kunder. Image påverkar också befintliga 
förväntningar och hjälper kunder att sortera information i exempelvis marknadsföring och 
rykten. En positiv image gör det lättare att kommunicera med kunden, som då inte behöver 
tvivla på sanningshalt eller bakomliggande motiv samt är mer öppen och mottaglig. En 
negativ image gör istället kunden misstänksam och sluten. Även kvalitetsupplevelsen 
påverkas av imagen. Ett eller till och med ett par ”enstaka allvarliga problem av teknisk eller 
funktionell art” kan kunden ha överseende med om denne litar på företaget i stort. Vidare 
skriver Grönroos att kunder, som inte har en tydlig eller välkänd bild av ett företag, kommer 
att utveckla bilden och tillskriva företaget specifika egenskaper baserat på sina upplevelser.39 
Image kan även gälla ett företag som arbetsgivare. 
 
Slutligen är självimage (self image) mycket viktigt för konsumenters beteende. Mycket av 
den nyare litteraturen om butiks- och varumärkesimage handlar om vikten av den effekt 
produkter och tjänster har på kundens självimage, och om vikten av att butiksimagen matchar 
kundens självimage40. Imagen ett företag har bör alltså inte bara vara fördelaktig, utan även 
ha en stil som passar kundernas41. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
36 Image (2009) http://www.merriam-webster.com/dictionary/image 
37 Grönroos, C. (2002) Service management och marknadsföring s. 324-325. 
38 Ibid. s. 325 
39 Ibid. s. 326 
40 Ibrahim, H. & Najjar, F. (2008) Assessing the effects of self-congruity, attitudes and customer satisfaction on 
customer behavioural intentions in retail environment Marketing Intelligence & Planning vol. 26:2 s. 220 
41 Yim, C. K. et al. (2007) Multiple reference effects in service evaluations Journal of Retailing vol. 83 s. 148 
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Varumärkesimage 
Det finns en skillnad mellan det som kallas varumärkesidentitet och varumärkesimage, där 
identiteten är det som företaget skapat och imagen finns i konsumenternas medvetande, enligt 
ovan. De är alltså närbesläktade men skilda begrepp.42 Varumärkesidentiteten är det visuella 
eller verbala uttrycket ett varumärke tar sig, det företaget är, de värderingar företaget vill 
förmedla, manifesterat i allt som konsumenten kan uppleva med sinnena. Image är det löfte, 
den uppfattning, de förväntningar och den tanke som skapas i varje konsuments 
medvetande.43 
 
Nedan ser vi Shiva Nandans summering av skillnaden mellan varumärkesidentitet och 
varumärkesimage. Den viktigaste skillnaden ur ett kommunikationsperspektiv är  att 
varumärket uttrycks i identiteten, och tolkas i imagen.44 
 
Brand identity    Brand image 
Source/company focused   Receiver/target audience focused 
Created by manageriall activities  Created by perceptions of the consumer 
Encoded by ’brand originator’  Decoded by ’brand receiver’ 
Identity is sent     Image is receiver/perceived 
 
 
För att försäkra sig om att tolkningen ligger så nära den avsedda bilden som möjligt måste 
kommunikationen vara genomtänkt. För att lyckas med detta idag måste man ta hänsyn till 
några stora förändringar, bland annat: 
Hyperkonkurrens som leder till icke-differentiering - det finns för många snarlika produkter. 
Tidskomprimering, multi-tasking och kortare märkeslivscykel - våra liv går allt snabbare. 
Mediafragmentering - Få massmedia får ge plats åt många mikromedia, med mer specifik 
publik. 
 
Framväxten av konsumentgenererade informationskällor - en kund kan nå många med sitt 
omdöme. 
 
Nandan summerar med att ett företag kan erbjuda hur bra tjänster eller varor som helst, men 
utan att nå ut med produktens kärnvärden kommer företaget ändå att misslyckas.45 
Med en bra image kan en produkt få en aura som gör den mer mänsklig och attraktiv, detta 
förmänskligande har tagits fasta på i begrepp som ovan diskuterade brand identity men också 
brand personality och det relativt nya användandet av ordet kärlek till varumärken.46 
 
Med alltfler varumärken som utgör konkurrens och med pressen att göra vinst även i dessa 
tider, kan det vara svårt att upprätthålla och vårda sin image, men det kan också vara 
livsavgörande för märket. För att hålla lönsamheten hög kan det vara lockande att bredda 
målgruppen, sänka priserna eller genomföra olika kampanjer, men det är viktigt att inte 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
42 Nandan, S. (2004) An exploration of the brand identity–brand image linkage Brand Management Vol. 12:4 s. 
264-265 
43 Wheeler, A. (2006) Designing Brand Identity s. 6 
44 Nandan, S. (2004) An exploration of the brand identity–brand image linkage Brand Management Vol. 12:4 s. 
268 
45 Ibid. s. 268, 276 
46 Meenaghan, T. (1995) The role of advertising in brand image development Journal of Product & Brand 
Management vol. 4:4 s. 24 
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frångå eller försvaga den ursprungliga imagens effektivitet. Det har länge varit känt att detta 
kan vara en fälla särskilt inom en så imagestinn bransch som mode där symbolvärden och 
känslor är så viktiga47. Park et al. Skrev redan 1986 om detta, och föreslog två sätt att hålla 
liv i varumärken. Ett sätt är sälja kringprodukter, som används på ett sätt som smickrar 
varumärkets kärnprodukter, som till exempel en särskild väska till en mobiltelefon. Ett annat 
sätt är att skapa subdivisioner eller nya produktlinjer, exempel på det finns hos många 
prestigefyllda klädmärken som har en ”yngre” linje, som Armanis Armani Jeans och 
Burberrys Thomas Burberry. Nya aktörer som erbjuder en liknande produkt snabbare, bättre 
eller billigare är hot inom de flesta branscher.48 Inom detaljhandeln kallas denna ständigt 
närvarande utveckling för The Wheel of Retailing, även butiker och butikskedjor har en 
image att vårda. 
 

Butiksimage 
Med en strålande butiksimage kan man få överspillseffekter på många olika områden. En 
tillräckligt lyxig butik kan till exempel höja statusen på intilliggande butiker, men framförallt 
på de egna varorna och tjänsterna. Butiksimagen har även en visad effekt på val av butik, 
butikslojalitet och uppfattning av märken.49 
 
På senare tid har butiksimage ofta studerats som hjälpmedel vid införandet av egna 
märkesvaror. Butiksimage kan vara ett hinder också: negativ butiksimage har troligen en 
negativ effekt på konsumentens uppfattning av butikens egna varumärken.50Även 
orsakssambandet går åt två håll – negativ uppfattning av egna varumärken påverkar 
butiksimagen negativt. 
 
En butiks image har alla de element som ett varumärkes image har, men en ”produkt” (själva 
butiken) som är bunden till en plats, och ändå ständigt i rörelse. Mätningar av butiksimage 
kan göras på många sätt, några vid det här laget väl vedertagna.51 Problemet är ofta 
jämförbarheten studier emellan.52 
 
Butiksimage är emellertid ett begrepp som fortfarande saknar en allmänt accepterad 
universell definition (fast de tidigaste har blivit tongivande).53 Även om en sådan fanns, så 
skulle den i de flesta fall vara mindre intressant än definitionen av butiksimage inom en viss 
bransch, då butiker inom olika branscher kan vara helt och hållet skilda i framtoning och 
fokus. Ronel du Preez, Elizabeth Visser och Hester Janse Van Noordwyk har gjort mycket 
omfattande arbete för att undersöka butiksimage i allmänhet och klädbutiksimage i 
synnerhet.54 De studerade tidigare mätningar av butiksimage och samlade de dimensioner och 
frågor som var mest frekvent använda. Frågor formulerades om till begrepp som kan 
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poängsättas på en femgradig skala från ”oviktigt” till ”mycket viktigt”, nedan några exempel. 
 
fashionability of store interior 
attractiveness of décor in store 
accessibility of store (e.g. location within mall) 
ease of finding merchandise items 
accessibility of store entrance/exit 
ease of shopping with family in mall where store is situated 
store’s appeal to my friends 
similarity between store image and self image 
availability of imported merchandise 
availability of styles suitable to my age 
spaciousness of in-store displays 
sales with marked-down prices 
fashionability of sales personnel 
similarity in age between sales personnel and myself 
courteousness of sales personnel 
availability of mail-order service55 
 
Exempel på andra faktorer som visat sig påverka image är varukvalitet, sortiment, garantier, 
prissättning, klientel, personal, ljussättning, kundtoaletter, golvtyp, parkeringsmöjligheter, 
skyltning, färger, pålitlighet och justeringar.56 
 
Du Preez, Visser och Van Noordwyks modell för dimensioner och subdimensioner av image 
för en klädbutik syns i figur 1 nedan.57 Test av skalan gjordes i Kapstaden, på engelska. 
Den skala de tog fram, Apparel Store Image Scale (ASIS), gjordes för att mäta vilka delar 
som är viktiga för en butiks image, vilket inte är exakt den typ av mätning som vår studie 
ämnar göra, men beskrivningen av konceptets uppbyggnad är ändå välgrundad. Vi anser att 
ASIS är välgjord och en bra modell, men som tidigare nämnts så tvingades vi på grund av 
vårt jämförande syfte att välja ett instrument för mätning av både butiksimage och 
butiksupplevelse. Vi valde att använda ett instrument som ursprungligen utformades för att 
mäta en butiksupplevelse.  
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Modell för klädbutiksimage 

 
 
 
Förväntningar 
Allt eftersom utvecklingen går framåt kommer även konsumentbeteendet att förändras och 
inom detaljhandeln talas det om "conscious consumption"(hälsa, livskvalité, miljö etc.). Nu 
när vi även har drabbats av en finanskris finns det personer som menar att vi står inför en 
konsumentförändring där länders egna inhemskt producerade varor blir allt viktigare. Det 
talas även om att konsumentfokus kommer ligga vid ”lifestyle-produkter” såsom organiska 
produkter, hälsosamma produkter eller naturliga produkter. Alltså de produkter som inte bara 
gynnar konsumenten själv. Konsumenter kommer dessutom kräva fler produkter som tar 
hänsyn till fler än den inhemska befolkningen.58Det finns dessutom studier (från södra USA) 
som menar att kunder förväntar sig mer av servicen än vad de upplever.59Blir inte 
förväntningarna uppfyllda kan detta leda till två olika grader av missnöje, en kortsiktigt och 
en långsiktigt. Kortsiktigt missnöje gäller för stunden medan långsiktigt missnöje kan 
resultera i en för alltid förlorad kund.60 För att sedan gå vidare till vilka förväntningar som 
kunder i retail miljö har, så skriver forskare att många faktorer påverkar kunders 
förväntningar. Faktorer som, word-of-mouth, kundbehov, konsumenters attityder och till och 
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med den traditionella marknadsföringsmixen påverkar förväntningarna.61 
 
Även demografiska faktorer som etnicitet, inkomst och civilstånd har visats påverka 
förväntningar. Ålder och kön testas också ofta men kan inte alltid sägas ha en effekt.62  
 
I realiteten finns det en betydande skillnad mellan "will expectations" och "should 
expectations". Den ena syftar till vad som konsumenten tror (förväntning) kommer hända och 
den andra vad konsumenten vill (åsikt) ska hända.63 Det är framförallt inom servicekvalitets- 
och kundnöjdhetslitteraturen där olika tolkningar av förväntningsbegreppet förekommer. 
Inom servicekvalitetstraditionen avser ”förväntningar” det kunder känner att tjänsteföretaget 
bör erbjuda. Inom nöjdhetslitteraturen, åtminstone fram till nittiotalet, avser ”förväntningar” 
oftast kundernas antaganden om vad som kommer att erbjudas vid nästa transaktion. Alltså, 
de dominerande standarderna är normativa förväntningar för servicekvalité, och 
prognosförväntningar för nöjdhet.64 En forskare vid namn Gilbert definierade förväntning 
som: 
"Expectations provide the yardstick people use to evaluate the attractiveness and desirability 
of outcomes, events, people, products, services and the like.”65 
 
Det finns även forskare som menar att förväntningar kan delas upp i tre olika kategorier. Dels 
”måste behov”, ”förväntade behov” och ”spännande begär-behov”66. Eller i ”vag/klar 
förväntning”, ”förstådd/underförstådd förväntning” och ”realistisk/orealistisk förväntning”67. 
Man kan också klassificera förväntningar i tre dimensioner: Vag - Klar, Implicit - Explicit 
och Orealistisk – Realistisk. Den första och den sista dimensionen förklarar sig själva. Den 
andra dimensionen rör huruvida kunden uttalat förväntningen eller inte. För vart och ett av 
dessa mått gäller att det ur både kundens och företagets synpunkt är fördelaktigare om 
förväntningen ligger mer åt höger, åt den senare formen.68 
 

Mätning av förväntningar 
Mätningar av de förväntningar som skapas av varumärken är inte särskilt vanligt och på detta 
område saknas en standardiserad skala. Även nyare studier använder sig av modeller från 
1980-talet, men förväntningar baserade på varumärken är viktiga faktorer inte minst för 
kundnöjdhet.69 
Att mäta de förväntningar som skapas av ett varumärke eller en varumärkesmix är att mäta en 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
61 Reichheld, F. & Sasser, E.,(1990) Zero Defections: Quality Comes to Services Harvard Business Review vol. 
68 s. 105-11 
62 Ibid. s. 64 
63 Leventhal, L. (2008) The role of understanding customer expectations in aged care International journal of 
health care quality assurance vol. 21:1 s. 50-59 
64 Higgs, B. et al. (2005) Measuring expectations: forecast vs. ideal expectations. Journal of Retailing and 
Consumer Services s. 55 
65 Gilbert, F.W. et al. (1992) Adaptation and customer expectations of health care options Journal of Health 
Care Management vol. 12:3 s. 46-55 
66 Lim, P.C. et al. (1999) An innovative framework for health care performance measurement Managing 
Services Quality vol. 9:6 s. 423-34  
67 Ojasalo, J. (2001) Managing customer expectations in professional services Managing Service Quality vol. 
11:3 s. 200-120 
68 Ibid. s. 200-120 

69 Gupta, K. & Stewart, D. (2004) Customer Satisfaction and Customer Behavior: The Differential Role of 
Brand and Category Expectations Marketing Letters s. 250-251 



!

 "#!

del av imagen. Porter och Claycomb noterar att varumärkesmixens sammantagna image och 
dess effekt på butikens image bör intressera handlare och varumärkeschefer, som alltså inte 
bara kan se till enskilda starka märkens effekt.70 
 
Varumärkesmixen är viktig, den är rentav ett sätt som kunder beskriver en butik på. 
Dessutom tycks varumärkesimage vara stabilare än butiksimage, kanske för att ett 
varumärkes image byggs upp kring några få samverkande dimensioner, exempelvis pris, 
kvalitet och marknadsföring. Varumärkets image kan stå på egna ben och alltid påminna 
kunden om märkets produkters kvalitéer och värde, oavsett var de säljs eller i vilken situation 
produkterna används. Butiksimage är mer komplext och därför mindre stabilt. Helt klart är 
sortimentets varumärken en mycket viktig del av butikens image, och skapar därigenom 
förväntningar på butiken.71 
 
Porter och Claycomb utvecklade ett frågebatteri som mäter varumärkens sammantagna image 
i termer av förväntad butiksimage.72 Detta sätt att mäta varumärkesmixens image har två 
unika egenskaper. Dels mäter man en grupp varumärkens samlade image på en gång, och 
dels mäter man, som sagt, de förväntningar som skapas av varumärkena (snarare än 
associationer och minnen, som väl är det som ligger till grund för förväntningarna).  På 
samma sätt som man inte kan jämföra ett varumärke med frånvaron av samma varumärke, 
kan man inte heller mäta varumärken isolerade från varandra, då de sällan eller aldrig 
uppträder så i praktiken.73 
 
Modellen som Porter och Claycomb föreslår går ut på att antalet igenkännbara varumärken 
samt närvaron (eller frånvaron) av ett särskilt starkt och välkänt varumärke, ett 
ankarvarumärke, påverkar förväntningarna på butiken. De påvisade att de starkaste 
varumärkena skapade höga förväntningar både på butiken och de andra varumärkena. 
Emellertid erbjuder Porter och Claycomb inget pålitligt sätt att stämma av huruvida 
förväntningarna infrias. 
 
Redan tidigare är det i ett flertal studier visat att följande samband föreligger: 
 
Varumärkesmixens image ! Antaganden om produktkvalitet ! Förväntningar på butiken 
 
Med Porter och Claycombs studie och i andra efter den, påvisas att sambandet är mer direkt: 
 
Varumärkesmixens image ! Förväntningar på butiken " Andra faktorer 
 
Det var detta (understrukna) samband vi mätte. Några av de andra faktorerna, nämligen fem 
demografiska faktorer, undersökte vi också för att få en klarare och säkrare bild, men det är 
inte vårt huvudsyfte i denna studie att analysera dessa faktorer. Förväntningar på ett 
varumärke har definierats som tron eller förutsägelsen att märket ska vara förknippat med 
vissa attribut.74 Dessa attribut rör allt möjligt, såsom pris75, kvalitet och kampanjer76, CSR77 
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och inte minst service.78 Varumärkesmixens image ger också antaganden om produktkvalitet 
via förväntningar på butiken.79 
 
 
Forskare har inte uttryckligen lagt någon värdering i frågan om hur varumärkesmixens image 
bör förhålla sig till butikens image, men utgångspunkten i forskningen kring detta är att 
imagemässig samstämmighet mellan butiken och varumärkesmixen är något 
eftersträvansvärt.80 Mer specifikt är det att säga att förväntningar bör infrias. Det har dock 
sagts att förväntningar inte alltid kan jämföras med den efterföljande erfarenheten, och 
förväntningar är inte så enkla att använda i ett mått på hur nöjd kunden blir.81 
  
Ett exempel: Konsumenten kanske förväntar sig att ett visst klädmärke gör henne mer 
attraktiv. Denna förväntning mäts oftast inte, eftersom forskaren inte kommer att kunna 
stämma av huruvida det blev så. Den förväntningen rör heller inte själva butiken. Med ett 
tillvägagångssätt som fokuserar på att jämföra förväntningen med vad som händer där den 
går över i en faktisk upplevelse, blir det nödvändigt att se till hur kundnöjdhet i 
butiksupplevelser bäst mäts. 
 

Kundnöjdhet 
Kundnöjdhet är helt enkelt hur nöjd eller tillfredsställd en kund blir, med ett köp eller med ett 
företag. Kunder som blir nöjda talar väl om företaget, och de kommer tillbaka. Nöjda kunder 
vill väl alla ha, frågan är om nöjdheten kan ses som ett värde i sig, eller om nöjdheten bara är 
en indikator på finansiell framgång. 
 
Det finns en skillnad mellan att maximera och att optimera kundnöjdhet, inleder Anderson 
och Sullivan med i en artikel från 1993, och menar att maximal kundnöjdhet kanske inte är 
det mest lönsamma.82 Året därpå visade (samme) Anderson et al. hur kundnöjdhet kan öka 
vinster och, ganska självklart, hjälpa till att behålla kunder. Vid det laget hade en kumulativ 
tolkning av kundnöjdhet antagits: kundnöjdhet som en övergripande bedömning baserad på 
den totala köp- och konsumtionserfarenheten av en vara eller tjänst. Detta i kontrast till 
köpspecifik kundnöjdhet som är en utvärderande bedömning av ett nyligen taget köpbeslut. 
Köpspecifik kundnöjdhet kan ge specifik information om en viss köpsituation, men 
kumulativ kundnöjdhet är ett bättre mått av företagets prestation överlag och över en tid. Den 
kumulativa kundnöjdheten är den typ som kan ge flest positiva ekonomiska effekter för 
företaget.83 
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Kundnöjdhet antas i samma artikel vara en funktion av Pris, Kvalitet, Förväntningar och 
”Annat”, där ”Annat” är till exempel trender i omgivningen, tidigare nöjdhet, ekonomiska 
förhållanden, företagsspecifika faktorer och slump. (Kategorin ”Annat” var alltså något av en 
slasktratt.) Prisvärdhet, det vill säga Kvalitet i förhållande till Pris (närmare bestämt Kvalitet 
delat i Pris), har en direkt effekt på kundnöjdheten. Det intressanta är att förväntningar i sig 
ibland tycks öka kumulativ nöjdhet, företaget behöver alltså inte överträffa förväntningar för 
att öka den kumulativa nöjdheten. (Detta kan bland annat bero på att den som rapporterar 
höga förväntningar tycker om produkten ifråga och därför blir nöjd.) Den köpspecifika 
nöjdheten, däremot, blir lägre om förväntningarna överträffar upplevelsen.84 
 
Upplevd kvalitet har en stark effekt på nöjdheten, men även på förväntningar. Detta beror på 
att kunden uppdaterar sina förväntningar med hjälp av den senaste upplevelsen. Har kunden 
kunskap om marknadens utbud bör förväntningar på nästa köp endast i undantagsfall skilja 
sig från upplevelsen av det senaste köpet. Undantagsfall kan vara om kunden fått ett 
exemplar med ett uppenbart ovanligt produktionsfel.85 Andra mer specifika påvisade 
effekterna som kundnöjdhet har för företaget är bland annat lägre priskänslighet hos 
befintliga kunder och lägre kostnader för att attrahera nya kunder.86 
 
Kundnöjdhet behöver inte alltid gå hand i hand med en stor kundgrupp. Med få kunder kan 
företaget gå varje enskild kund tillmötes, eller åtminstone specialisera sig på den lilla 
gruppens behov och önskemål. Med en större kundgrupp kan företaget tvingas kompromissa, 
och därmed få lägre kundnöjdhet.87 
 

Mätning av kundnöjdhet 
Ett tidigt instrument för mätningen av servicekvalitén i butiksmiljö, the Retail Service Quality 
Scale (RSQS), togs fram av Dabholkar, Thorpe och Rentz 1996. De gjorde en metastudie och 
såg att ett tiotal tidigare studier hade utgått från servicemåttstocken SERVQUAL. Dabholkar 
et al. märkte att faktorerna i SERVQUAL inte stämde överens med de dimensioner i vilka 
kunder uppfattar service inom detaljhandel. Dimensionerna som kunderna uppfattar servicen 
i är fler eller andra än SERVQUALs fem (Tangibles, Reliability, Assurance, Responsiveness, 
Empathy). 
 
Tack vare den metodiska genomgången av instrument för mätning av kundnöjdhet, är 
resultaten i studien av Daholkar et al. en bra överblick och utgångspunkt för att botanisera i 
moderna upplevelsemätningar.  En hierarkisk faktorstruktur togs fram och testades med goda 
resultat, denna syns i listan nedan.88 
 
Dimensioner (och subdimensioner) i RSQS: 
Materiella aspekter (Utseende, Bekvämlighet) 
Pålitlighet (Löften, Utförande) 
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Personlig interaktion (Betryggande, Artighet/Hjälpsamhet) 
Problemlösning 
Policies/Kundfokus 
 
Dessa faktorer visade sig vara bättre än SERVQUAL för att förutsäga övergripande nöjdhet. 
Forskarna rekommenderade användandet av instrumentet inte bara för butiker, utan även för 
enskilda avdelningar av varuhus.  
 
Ett annat frågeformulär, Dimensions of Satisfaction in Retail Settings (DOSIRS), är utvecklat 
av Evanschitzky  et al. I deras test stoppades och intervjuades kunder på väg ut från butiker. 
För att kartlägga några demografiska faktorer frågades först om deltagarnas ålder, kön, 
utbildning, arbete, civilstånd samt hushållets inkomst. En kontroll gjordes för att se att 
intervjuarna valde deltagare slumpmässigt med avseende på ålder och kön, och det totala 
samplet jämfördes med officiell statistik för att se att ett rättvisande tvärsnitt av befolkningen 
erhållits. Sedan använde de ett antal föremål (items) som mättes med frågan ”Hur nöjd är du 
med din butiks …” där svaren togs på en 7-gradig Likert-typskala från Helt missnöjd till Helt 
nöjd89. Evanschitzky och de andra författarna tar operationaliserandet och 
undersökningsmetodiken i beaktning när de utformar sina faktorer. De menar att upplevelsen 
av en butiks läge, till exempel, inte är intressant att undersöka för den enskilda butiken, då 
butiken ofta inte kan göra något åt det. Vidare menar de att endast de faktorer, som man 
genast efter ett butiksbesök kan utvärdera väl, är värda att fråga om. Därmed faller alltså även 
faktorer som berör den enskilda köpta produktens kvalitet bort.  
 
”…the dimensions important for the 
evaluation of retail settings are only those in-store experiences that can 
be assessed by consumers immediately after their purchase.”90 
 
De sex dimensioner som visade sig bäst mäta kundnöjdhet var:  
Utbud 
Butiksmiljö 
Pris 
Personal 
Tillgänglighet 
Transaktioner i butiken 
När vi först försökte förstå studiens (DOSIRS) frågor kom vi att undra över vad som 
egentligen menades med vissa av de engelska orden. Efter mailkorrespondens med professor 
Evanschitzky, som var en av författarna till studien, fick vi de ursprungliga tyska 
formuleringarna och insåg att artikelns översättning var missvisande på flera punkter. Just 
frågeformuläret kunde vi få ordning på, men detta gjorde att artikeln tappade något i tyngd 
även generellt. Skillnader mellan kvinnor och män tas inte heller upp i studien. Dessutom 
anser vi slutligen att en av våra äldre källor, the Retail Service Quality Scale (RSQS), är så 
pass välgjord och heltäckande gällande mätningar av servicekvalitet i butiksmiljö att 
författarna bakom DOSIRS borde ha beskrivit hur studierna förhåller sig till varandra. 
 
Den stora skillnaden mellan RSQS och DOSIRS är att den senare mäter hela upplevelsen i 
butiken, medan den tidigare endast mäter servicen. En annan mer enkätteknisk skillnad är att 
RSQS använder sig av hela meningar (påståenden) och har något fler items än DOSIRS. 
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89 Evanschitzky  et al. (2008) Dimensions of Satisfaction in RetailSettings: A Research Note Journal of 
Relationship Marketing vol. 7:3 s. 275-285 
90 Ibid. s. 277 
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Hade RSQS gjorts efter DOSIRS så hade studien som låg bakom RSQS förmodligen även 
inkluderat DOSIRS, eftersom DOSIRS vore av intresse för den metastudie som ligger bakom 
RSQS. 
 
Kanske tycks det krångligt att inte bara fråga ”hur nöjd är du på det hela taget?” utan istället 
mäta kundnöjdheten uppdelad i olika delar och faktorer. Det finns flera anledningar till att 
göra så. Den mest uppenbara är kanske användbarheten av resultaten – en butiksägare vet inte 
vad han kan förbättra om bara den totala kundnöjdheten mäts. Dessutom måste kundnöjdhet 
kunna sättas i ett perspektiv för att forskningen ska kunna se hur kundnöjdhet hänger ihop 
med andra koncept i konsumentbeteende. Forskarna bakom DOSIRS kommenterar detta 
såhär: 
 
Measures of the overall concept of satisfaction would not distinguish between the various 
customer expectations of the retail store, the retail store’s core competitive positioning, and 
the consumer’s expectations of the retail store’s products or services.  
- Evanschitzky, Iyer, och Caemmerer91 

 
 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
91 Evanschitzky et al. (2008) Dimensions of Satisfaction in RetailSettings: A Research Note Journal of 
Relationship Marketing vol. 7:3 s. 277 
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Teorierna sammanfattade i en modell 
Här vill vi sammanfatta den teoretiska referensramen för att göra den överblicklig och för att 
det ska bli tydligt var vår studie passar in. 

! !
!

I mitten av modellen syns en process som går från förväntning, via upplevelse (ett köp) till en 
nöjdhetsbedömning. De heldragna pilarna nedåt längs modellens mitt indikerar påverkan och 
kronologisk ordning. Fler steg, såsom avvägningar innan köpet, hade kunnat läggas in. Vi 
visar endast de steg som vi undersöker. 
 
Till höger i modellen syns de faktorer vi undersöker. Pilar till mitten av modellen indikerar 
påverkan. Varumärken är en viktig del av butiksimage, som i sin tur är en viktig 
påverkansfaktor på förväntningar innan ett köp.92  Varor, Miljö, Pris, Anställda, 
Tillgänglighet samt Transaktion är delar som utgör upplevelsen i butiken.93 Närmare bestämt 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
92 Porter, S. & CLaycomb, C. (1997) The influence of brand recognition on retail store image Journal of 
Product & Brand Management vol. 6:6 s. 373 – 387 
93 Evanschitzky et al. (2008) Dimensions of Satisfaction in RetailSettings: A Research Note Journal of 
Relationship Marketing vol. 7:3 s. 277 
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är det dessa delar som en kund kan bedöma direkt efter ett butiksbesök, och som även kan 
styras av butiken. 
 
Till vänster i modellen syns faktorer som vi inte undersöker. Denna vänstra sida kunde göras 
mer utförlig, ”Annat” kan täcka ganska mycket. Närmare mitten syns även en streckad pil, 
som indikerar påverkan. Den står för de resultat som antyder att förväntningar direkt kan 
påverka nöjdheten, alltså inte bara via förväntningarnas påverkan på upplevelsen.94 Längst 
ned till vänster syns några ord med frågetecken. Orden är några av de goda effekter som kan 
uppnås med kundnöjdhet.95 
 
Skulle man vilja lägga in själva enkätintervjuerna i ovanstående modell så skulle de hamna 
till höger i boxarna Förväntningar och Upplevelse. Det är på dessa nivåer vi mätt, men endast 
de variabler som syns till höger i modellen. Utöver det som syns i modellen har vi även mätt 
demografi på deltagarna, samt vad de tycker är viktigt. Eftersom dessa mått låg utanför vårt 
huvudsyfte har vi inte tagit upp teorier för dem, och därmed syns de heller inte i den 
teorisammanfattande modellen. 
 
 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
94 Anderson, E. et al. (1994) Customer Satisfaction, Market Share, and Profitability: Findings from Sweden The 
Journal of Marketing vol. 58:3 s. 57 
95 Ibid. s. 55 
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Praktisk Metod 
 
Här nedan kommer vi att presentera metod, forskningsansats och urvalsprocess. Vi kommer 
även att beskriva bearbetningen av datamaterialet för sedan kunna tolka och vidare 
analysera våra respondenters svar. För att ge läsaren en tydligare bild över hur 
undersökningen har gått till, kommer vi även att diskutera en del störande faktorer som vi 
tagit hänsyn till. Vi kommer därtill att förklara de faktorer som påverkar konsumentens 
förväntningar i undersökningen. 
 
Metoden är vald utifrån att vi ville ha svar på följande övergripande frågor i undersökningen:  
Vilka aspekter av ett butiksbesök rör de varumärkesbaserade nöjdhetsförväntningarna? 
 
Hur nöjda förväntar sig kunderna att bli med dessa aspekter? 
 
Infrias förväntningarna vid ett besök i en butik som har den aktuella varumärkesmixen? 
 
Som ett delsyfte:  
Vad i ett butiksbesök är viktigt för de deltagande konsumenterna när de handlar kläder? 
 
 

Urval 

Val av bransch 
Valet att undersöka just klädbranschen kom naturligt med tanke på vilken teoretisk och 
konsumentpsykologisk effekt vi ville undersöka, vår akademiska bakgrund, samt den metod 
vi ville använda. Vårt delade intresse för mode gjorde också att den branschen kändes både 
intressant och lättillgänglig. Vi hade också sett att det fanns teoretisk grund att utgå från inom 
denna bransch, samt en intressant saknad pusselbit i forskningen: förväntningar jämförda 
med upplevelse. 
 
Vissa intressanta branscher hade varit utanför ramarna av teoriområdet varumärken, 
förväntningar och butiker. Dagligvaruhandeln är förvisso utmärkt eftersom kunderna är 
mycket välbekanta åtminstone med favoritkedjans butiker, och massor av forskning är gjord 
på dagligvaruhandeln, men varumärken utgör en alltför liten del av de ofta rutinmässiga 
besluten om köp av dagligvaror. Dryckesbranschen hade varit intressant, men vi skulle ha 
haft svårt att få kunderna att tänka sig en vin- och spritbutik – några sådana finns inte i 
Sverige, bortsett från Systembolaget. Bilar kunde också ha varit en tänkbar bransch där 
varumärken är viktiga, men bilköp har en särskild, ganska lång beslutsprocess bakom köpet. 
Skobranschen hade varit en möjlig kandidat då skor också ständigt syns i modetidningarna 
och säljs i många butiker i Umeå, men kläder är alltjämt fokuspunkten för modeindustrin. 
Kläder är också den produktgrupp vi hittar störst variation inom gällande stilar, image och 
butiker. Utbudet, variationen och kundgruppen är också viktiga anledningar till att vi valde 
damkläder, som är en större industri än herrkläder. 
 

Kommentar till val av bransch: Shopping och genus 
En bakgrundsbild av sociokulturella skillnader mellan mäns och kvinnors köpvanor skulle 
kunna göras mycket detaljerad, men den vore mer intressant än relevant, och vi kommer 



!

 "#!

därför främst att beröra de aspekter som mer direkt påverkar vår studie. 
Traditionellt är shopping, särskilt om vi även på svenska använder just det ordet, en syssla 
associerad med kvinnor, och det är möjligt att kvinnor är mer bekanta med miljön på Åhléns 
än män är. I familjer har det länge varit så att det oftare är män som köper specialiserade 
varor och tjänster, såsom försäkringar och bilar, och oftare kvinnor som köper i förväg 
specificerade varor, såsom dagligvaror och kläder.96 Detta håller emellertid på att ändras, och 
är kanske inte så tydligt i Sverige som i USA, där den refererade studien är gjord. 
 
Så ofta som genusskillnader är studerade ur ett socialt perspektiv kan man tycka att de oftare 
borde vara beforskade även från sälj- och marknadsföringssynpunkt. Inom 
konsumentbeteendeforskningen finns många motsägelser studier emellan angående vikten av 
genus. Dock ska nämnas att det finns resultat som tyder på att kvinnor skulle vara mer trogna 
kunder än män, och att det kan bero på att kvinnor värderar relationer högre än män gör.97 
(Den i artikeln påföljande tolkningen, att denna skillnad skulle ligga i mäns och kvinnors 
natur, låter vi vara som en parentes.) 
 
Det är uppenbart att hela Åhlénsvaruhuset, inte bara mode- och skönhetsavdelningarna, 
domineras av kvinnor både bland kunder och anställda. Enligt SCB minskade kvinnors 
obetalda arbete på veckodagar under 90-talet, vilket lett till omkring trekvart mer fritid per 
vardag 2001 än 199198. Kvinnor och män har numer lika mycket fritid på veckodagarna. 
Finge kvinnor bara lika mycket lön som män för betalt arbete så skulle köpkraften öka 
ytterligare, och shopping som viktig fritidssysselsättning för kvinnor är inte mindre etablerat 
nu än när Selfridge’s öppnade i London för 100 år sedan. Se bara på all chick-lit och TV-
serier som Sex and the City.99 
 

Val av företag 
Åhléns modeavdelning i Umeå har en enorm genomströmning av kunder. Avdelningens 
storlek, tillgänglighet, målgrupp och sortimentets varumärken gjorde att vi bestämde oss för 
att använda den i vår studie. 
 
Åhlénskedjan genomför sedan några år en justering av sin image bland annat med hjälp av 
varumärkesmixen. Denna justering syns tydligt i många butiker, däribland den i Umeå. 
Emellertid är det inte så lätt att veta hur sortimentets varumärken påverkar butikens image, 
och hur mycket. För Åhléns Umeå är det inte heller ett eget val vilka märken som tas in, så de 
måste arbeta utifrån de förutsättningar som föreligger. Då är det viktigt att förstå hur dessa 
ser ut. Innan man tar bort eller lägger till ett märke i mixen så måste man veta vad det gör för 
uppfattningen av butiken, och förväntningarna på butiken. 
 
Vi har valt att se till modeavdelningen som är en mycket viktig avdelning imagemässigt. 
Dessutom är märken viktiga på denna avdelning. Bland märkena finns en blandning av stilar, 
unga som mogna, hippa som klassiska, och denna blandning återspeglas bland kunderna. Det 
är ett pussel att sälja varje märke på ett optimalt vis, med den image och känsla i hela köpet 
som plagget och märket förmedlar. Kundgruppen, i sin tur, utgör en lika varierad skara där 
varje individ har sina egna preferenser. Utmaningen tycktes kräva sin kunskap, och vi valde 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
96 Chebat, J. et al. (2005) Lost in a Mall Journal of Business Research vol. 58:11 s. 1592-3 
97 Ndubisi, N. (2006) Effect of Gender on Customer Loyalty Marketing Intelligente & Planning vol. 24:1 s. 49 
98 SCB (2008) På tal om Kvinnor och Män s. 40 
99 Rappaport, E. (2001) Shopping for Pleasure s. 142-143. 
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därför att undersöka Åhléns uttalade målgrupp, kvinnor som till sinnet är i åldern 29-45 år. 
Det är intressant även teoretiskt av samma anledningar som det är så utmanande för företaget. 
Slutligen hade vi sedan innan god kontakt med personalen på Åhléns i Umeå, vilket gjorde 
det enkelt och bekvämt att göra undersökningen där. Då blev det också naturligt att se till 
dammodeavdelningen, som är betydligt mycket större än herrmodeavdelningen. 

Val av respondenter (urvalskriterier) 
För att vi skulle kunna begränsa vårt stickprov från populationen till Åhléns målgrupp så 
valde vi kvinnor som ”såg ut att kunna vara mellan 29-45 år”. Vi har alltså använt oss av ett 
typiskt ”ja-urval”, även kallat för icke-slumpmässigt urval100. Vi har valt vilka som skall bli 
tillfrågade att delta i undersökningen och därefter har respondenterna haft möjligheten att 
svara ja eller nej till om de vill vara med i studien. Ungefär 2/3 av de vi tillfrågade ignorerade 
eller sa ”nej tack” vilket resulterade i ett slutantal av 111 respondenter vilket enligt våra egna 
undersökningar skulle kunna beskrivas som cirka 1 % av den hela kvinnliga populationen i 
Umeå. Vi är medvetna om att samplet (kvinnor som ser ut att vara mellan 29-45 år) är 
otroligt subjektivt men det var också därför som vi tog med demografiska frågan om ålder i 
vår undersökning. 
 

Kritik mot urval av respondenter 
I kvantitativa studier är det svårt att fånga in hela populationen då detta oftast är väldigt 
resurskrävande. Därför blir ett stickprov ur populationen det mest vanliga då forskare vill få 
en representativ bild av hela populationen. Om några ur samplet skulle tacka nej till att vara 
med i undersökningen så skulle det antalet kallas för bortfall.101 Vi är dock förhållandevis 
osäkra på bortfallsantalet kring respondenterna eftersom vi inte antecknade antalet tillfrågade. 
Detta kan ha resulterat i att antalet tillfrågade personer är större än vi trott, om man ser alla 
som har sett oss som tillfrågade. 

Att välja respondenter utifrån hur gamla de ser ut att vara är vanskligt, särskilt när vi säger 
oss vara positivistiska och undvika subjektivitet. Själva åldersbedömningen är ingen större 
felkälla, eftersom åldern ändå frågas efter och vår populations åldersspann inte är särskilt 
tydligt definierad. Det däremot finns en risk att intervjuare väljer respondenter partiskt utifrån 
den mänskliga faktorn, att personer som verkar trevliga, öppna och tillmötesgående oftare 
blir tillfrågade än de som (medvetet eller omedvetet) ser fientliga och stressade ut. Vad detta 
kan tänkas innebära kan vi bara spekulera i, men en något positivare inställning allmänt bland 
respondenterna än i hela populationen känns inte alltför långsökt att misstänka. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
100 Dahmström, K. (2005) Från datainsamling till rapport – att göra en statistisk undersökning (Pozkal, Poland 
2008) s. 234 
101 Dahmström, K (2005) Från datainsamling till rapport – att göra en statistisk undersökning s. 321 
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Enkäterna 
Eftersom det är en allmän uppfattning bland en större grupp människor som vi ville mäta så 
valde vi att använda oss av en kvantitativ undersökningsform. Här nedan presenterar och 
motiverar vi hur undersökningen gick tillväga och hur vi använde oss av Dimensions of 
Satisfaction in Retail Settings: A Research Note, som är vår jämförande studie. 
 

Utformning av enkäterna 
I en första ansats ämnade vi mäta förväntningar på liknande vis som gjorts i den ovan 
nämnda amerikanska studien. Emellertid insåg vi att vi då inte kunde jämföra resultaten med 
en utvärdering av Åhléns modeavdelning. 
 
För vårt syfte krävdes en utveckling av befintliga modeller. Studiens värde och originalitet 
ligger i att dessa modeller fått stå för stabilitet och jämförbarhet samtidigt som vi söker 
utveckla och ytterligare testa dem. I valet mellan att ta ett förväntningsmått för att också mäta 
upplevelse, eller ett upplevelsemått för att också mäta förväntningar, valde vi det senare 
alternativet. På så vis kunde vi jämföra målgruppens förväntningar på en butik med de 
aktuella varumärkena, med upplevelsen av Åhléns modeavdelning, och se på vilka punkter de 
skilde sig åt. För att kunna jämföra förväntningarna med butiksupplevelsen mäter vi alltså de 
delar av förväntningarna som kan infrias i butiken102.  
 
Mätningar av precis vad som förväntas av en viss produkt eller tjänst är inte särskilt vanliga. 
Ofta blir frågorna i dessa mätningar väldigt specifika för produkten eller tjänsten, och därmed 
måste ett nytt mätinstrument tas fram för varje ny situation. Så var fallet även för oss. 
Undersökningsmetoden i sig var något av ett experiment, där vi för jämförande syften valde 
att modifiera ett nöjdhetsmätningsinstrument för att använda det i mätning av förväntad 
nöjdhet. Därför mätte vi förväntningar i sådana termer som man vanligtvis mäter upplevelsen 
av en butik. 
 
De situationsspecifika frågeställningarna leder till situationsspecifika svar, vars 
generaliserbarhet kommer att diskuteras senare.  Frågeställningen om nöjdhet med 
modeavdelningen söker vi besvara med en tidigare beprövad metod. Samma metod 
modifieras för att användas i de två andra frågeställningarna (vilka förväntningar som skapas 
av varumärkesmixen samt vad deltagarna upplever som viktigt när de köper kläder). Den 
sista frågeställningen bör kunna vara av intresse även för andra butiker som delar kundgrupp 
med Åhléns, men frågeställningen är framförallt ett sätt att se vilka av resultaten från de två 
andra frågorna som är viktigast. 
 
Dels ville vi mäta om en konsumentgrupps förväntningar skapta av en viss varumärkesmix 
uppfylls, med frågor som är framtagna för att bara mäta nöjdheten med en butik. 
Anledningen till att vi ville utnyttja samma frågor som tidigare nöjdhetsstudier använt sig av 
berodde främst på att de var/är väl beprövade inom det området. Vi ville dessutom undersöka 
och mäta ifall samma frågor kunde användas vid vår mätning av målgruppens 
förväntningsgrad samt viktighetsgrad. Eftersom vi ville skapa en studie som byggde på 
tidigare antaganden (image är mätbart, image är viktigt för kundens beslut, image kan 
justeras/förändras, varumärkesimage är mätbart, varumärkesimage kan justeras/ändras samt 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
102 Teas, R. K. (1993) Expectations, Performance Evaluation, and Consumers’ Perceptions of Quality The 
Journal of Marketing vol. 57:4 s. 29 
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varumärkesimage är relaterat till butiksimage103) samt andra liknande studier så valde vi att 
använda frågor från en studie där syftet var att mäta Dimensions of Satisfaction104. Dessa 
frågor valde vi eftersom de hade använts i en tidigare studie och därför redan blivit validerade 
samt att de var de frågor som passade bäst för vårt syfte. 
 
Frågorna i DOSIRS kändes vid närmare betraktning lite underliga. Vi var därför i kontakt 
med professor Heiner Evanschitzky, en av författarna till Dimension of Satisfaction in a 
Retail Setting: A Research Note för att klargöra huruvida deras undersökningsfrågor 
formulerats annorlunda i förhållande till deras forskningsrapport. Vi fick de frågor som 
använts i studien av Evanschitzky et al. på originalspråket, tyska. För att få en korrekt 
översättning, från tyska och engelska till svenska, var vi dessutom i kontakt med Görel 
Sandström på Institutionen för Lingvistik. 
 
För att se huruvida våra potentiella respondenter skulle förstå vår enkät och syftet med 
studien så gjordes ett pre-test med 30 frågor där ett halvt dussin kvinnor över 25 år 
tillfrågades.  
 
Därefter reviderades och utvidgades enkäten till två stycken. De slutgiltiga enkäterna bestod 
då av 57 frågor vardera där fem av frågorna handlade om deltagarnas demografiska bakgrund 
och resterande 52 om vad de tycker är viktigt, vilka förväntningar en varumärkesmix skapar 
samt hur nöjda kunderna var efter ett besök på dammodeavdelningen på Åhléns i Umeå (se 
bilagor, kundenkät 1 och 2 samt varumärkesmixen). Vår varumärkesmix bestod av tio 
logotyper. Följande märken var representerade: Marc O´Polo, WERA stockholm, edc by 
Esprit, fcuk, PartTwo, InWear, ESPRIT, att., bzr, och frk. Anledningen till att vi inte använde 
oss av alla varumärken som Åhléns använder beror dels på att vi endast ville undersöka 
modeavdelningen på Åhléns i Umeå.  
 
Kundenkät 1, Del 1 bestod av 26 frågor för vårt delsyfte. Anledningen till att vi ville fråga 
våra respondenter om delsyftet (Hur viktigt tycker du att följande är…) innan huvudsyftets 
frågor (Hur nöjd tror du att du skulle vara med följande…) baseras på våra tankar kring 
risken att respondentens svar skulle kunna förvrängas och därmed påverka studien, om de 
generella frågorna följt efter frågorna om en fiktiv butik i Umeå. I kundenkät 1, del 2, ville vi 
att svarspersonen skulle besvara samma frågor igen men då med huvudsyftet att mäta 
respondentens förväntningsgrad (Hur nöjd tror du att du skulle vara med följande…) på en 
specifik varumärkesmix (se bilaga varumärkesmix). På liknande sätt var vår kundenkät 2 
utformad men med den enda skillnaden att kundenkät 2, del 2 bestod av frågor kring hur 
nöjda (Hur nöjd är du med följande på Åhléns modeavdelning) Åhléns kunder var med dam- 
modeavdelningen i Umeå (bilaga 2). 
 
Enkät 1, intervjuer på olika platser i Umeå centrum 
[Demografifrågor] 
Del 1: Vad som är viktigt för deltagaren när hon handlar kläder. 
Del 2: Vilka förväntningar deltagaren har på en butik, baserat på varumärkesutbudet. 
 
Enkät 2, intervjuer inne på Åhléns i Umeå 
[Demografifrågor] 
Del 1: Vad som är viktigt för deltagaren när hon handlar kläder. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
103 Pettijohn, L. et al. (1992) The relationship between retailer image and brand image Psychology and 
Marketing vol. 9:4 s. 313-314 
104 Ibid. s.313-314 
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Del 2: Hur deltagaren upplever Åhléns modeavdelning. 
 
För att ta reda på om några demografiska faktorer påverkat vår studie så valde vi att samla in 
bakgrundsfakta om respondenterna. Här valde vi att ta med de faktorer som tidigare studier 
använt sig av. Dessa faktorer (Ålder, sysselsättning, utbildning, civilstånd och inkomst/mån) 
trodde vi hade en påverkan på respondentens förhållande till Åhléns varumärkesmix och 
vilka faktorer som en konsument (kvinna, 29-45 år) tycker är viktiga. 
 
Frågorna i enkäten blev indelade under sex kategorier utöver de demografiska frågorna. De 
sex kategorierna var varor, miljö, pris, anställda, tillgänglighet och transaktion. Under varje 
kategori fanns det mellan två och sju olika frågor som var menade att tillsammans mäta 
dimensionens totala upplevelse. Eftersom den jämförande studien redan hade genomfört pre-
tests och Cronbachs test på de frågor som vi översatte så ansåg vi att ett Cronbachs test inte 
skulle öka reliabilitet i studien. Däremot genomförde vi ett Cronbachs-test efter insamlingen 
av data för att stämma av att vår undersökning med Dimensions of Satisfaction in Retail 
Settings: A Research Note (DOSIRS, uppsatsförfattarnas egen förkortning).  

Operationalisering och relevans - vad exakt vi frågat om och varför 
Frågorna i vår undersökning kommer från ovan nämnda studie. Den studien hade i sin tur 
tagit frågorna från en annan studie: Sources of consumer satisfaction with retail outlets av 
Robert Westbrook.105 Westbrooks studie gjordes på vuxna kvinnor som handlat på ett större 
varuhus, vilket gör att resultaten bör passa för vår population. 
 
Westbrook utgick ifrån en lista med 24 saker som kunde tänkas påverka kundnöjdhet. Listan 
var baserad på tidigare studier, intervjuer, samt Westbrooks egna upplevelser. Efter att ha 
frågat över 200 kvinnor om deras upplevelser och gjort faktoranalyser på svaren, växte åtta 
faktorer fram: Personal, Miljö, Sortiment, Transaktion, Produktkvalité, Klientel, Prisvärde 
samt Rea/Reklam. Ytterligare analys visade att faktorernas relativa relevans för total upplevd 
nöjdhet inte var beroende av hur höga skattningar som givits på de olika frågorna. Höga svar 
på en kategori gjorde alltså inte någon annan kategori bättre eller sämre på att förutse 
kundnöjdhet. Vidare visade det sig att varje faktor var ungefär lika relevant, bortsett från 
Klientel. Den hade nästan ingen inverkan på total nöjdhet. 
 
Evanschitzky et al. definierade om dimensionerna för att bättre kunna mäta nöjdhet med 
själva butiksbesöket. Dimensionerna blev då Sortiment, Miljö, Pris, Anställda, Tillgänglighet 
och Transaktioner. En sammanslagning utan vägning var här inte lika lyckad som i 
Westbrooks studie, vilket kan bero på att Evanschitzky et al. använde kunder från många 
olika butiker.106 
 
Här nedan följer en genomgång av samtliga frågor, med en operationalisering av vad exakt 
som påverkar svaret på frågan samt en kommentar till varför denna fråga är av vikt. 
 
Sortiment Bredd och djup på sortimentet, urval, hur ofta kunden hittar något hon tycker om. 
Detta är viktigt inte minst ur butiksimagesynpunkt. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
105 Westbrook, R. A. (1981) Sources of consumer satisfaction with retail outlets Journal of 
Retailing vol. 57:3 s. 68-85 
106 Evanschitzky, H. et al. (2008) Dimensions of Satisfaction in Retail Settings: A Research Note Journal of 
Relationship Marketing vol. 7:3 s. 277 
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Varornas kvalitet Upplevd kvalitet på varorna. Att de håller, är välsydda, inte tappar färg. 
Att de känns värdefulla och har önskade egenskaper, med god beskaffenhet och utformning 
samt att de är i ett gott skick. Varukvalitet är viktigt för den övergripande kundnöjdheten. 
 
Varutillgång - att varor inte tar slut Att plagget finns i rätt storlek, att butiken har det man 
väntar sig. Att det finns fler exemplar av en vara om kunden skulle önska det. Att plagget i 
rätt storlek finns inne idag så kunden slipper vänta på påfyllning. Denna faktor är lite speciell 
eftersom en hög omsättning på modeller och ständig förnyelse är attribut som brukar ses som 
önskvärda. Tar varor slut så är det ett tecken på att varje plagg är lite ovanligt och speciellt. 
 
Varornas aktualitet Att sortimentet är uppdaterat, säsongsenligt och inte omodernt, att 
plaggen känns intressanta och ligger i tiden. Ännu en viktig fråga för butiksimagen. 
 
Shoppingatmosfär Allt som påverkar atmosfären, alla sinnenas intryck. Luftens kvalitet. 
Hur modernt och snyggt butiken har dekorerats. Den allmänna känslan, stämningen och 
andan bland både personal och andra kunder. De sistnämnda kan vara svåra för butiken att 
kontrollera. 
 
Butiksutbudets överskådlighet Att utbudet går att överblicka, att det är lätt att hitta. 
 
Butiksytans utformning Hur tilltalande butikens gestaltning och interiör är, inredningens 
design, hur avdelningarna ligger i förhållande till varandra. Gångarnas bredd, 
golvbeläggningen. 
 
Renlighet Att det är rent och städat, inte dammigt eller skräpigt. 
 
Ordning Att det inte ligger kläder slängda på golvet, att plaggen hänger i storleksordning 
eller annan sortering. Att butiken känns iordningställd. 
 
Prisvärdhet Värde för pengarna, att kvalitén per krona är hög, att varorna inte är billigare 
någon annanstans. Att varorna känns värda sitt pris. 
 
Prisnivå Vilken nivå på skalan budget - lyx eller billigt - dyrt varorna ligger på. Den 
generella prisnivån på produkterna. 
 
Prismärkning Att varornas pris syns tydligt. 
 
Medarbetarnas vänlighet Att personalen är snäll, tillmötesgående och trevlig. 
 
Medarbetarnas kunnighet Att personalen kan sina saker och erbjuder kompetent 
rådgivning. 
 
Medarbetarnas hjälpsamhet Att personalen vill och kan hjälpa till. 
 
Personlig service Att kunden får känna sig sedd som person och att servicen är anpassad för 
henne. 
 
Medarbetarnas yttre stil Hur personalen klär sig och för sig, deras kläder, smink, hår och 
liknande. 
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Flexibilitet vid individuella önskemål Att man kan få någon särskild service som 
efterfrågas. 
 
Förmåga att reagera snabbt på problem som uppstår Att personalen kan hantera olika 
situationer, att de inte blir handfallna eller måste ringa chefen om något är annorlunda. 
 
Butikens öppettider Att det är öppet då kunden vill det. 
 
Tillgänglighet Att det går att ta sig till butiken, parkera, ta sig in med rullstol. 
 
Väntetid för service Hur länge man måste vänta för att få hjälp med att till exempel hitta en 
storlek. 
 
Väntetid vid kassan Hur länge man måste köa vid kassan. 
 
Betalningsmöjligheter Att flera betalningssätt erbjuds. Dessa kan vara rikskuponger och 
gemensamma presentkort (som Köpmannaföreningen Umeå C), många olika betalkort, eget 
kundkort kopplat till konto, utländska valutor, check och faktura. En ny butik skulle även 
kunna tänkas ha sms-betalning. 
 
Bytesrätt Öppet köp, garantier och dylikt. Hur villig personalen är att byta varor kunden inte 
vill ha, och ge pengarna tillbaka. 
 
Hantering av klagomål Att personal och policy är tillmötesgående och kan lösa situationen. 
Hur väl personalen kan göra justeringar om ett problem med ett köp uppstått. Hur villiga de 
är att göra kunden nöjd i en sådan situation. 
 

Varför göra en studie som är så lik en tidigare studie? 
På senare tid har några forskare uttryckt att det saknas upprepande eller utvidgande studier 
inom företagsekonomi, marknadsföring och kundbeteende. Ledande vetenskapliga journaler 
inom dessa ämnen (särskilt Journal of Business Research) har också uppmärksammat detta 
och efterfrågar fler sådana studier.107 
 
En upprepande studie försöker vara så lik en tidigare studie som möjligt i omständigheter och 
utförande, för att se om resultaten blir desamma igen. En utvidgande studie görs på liknande 
sätt som en tidigare, i liknande men något skilda omständigheter, för att se om resultaten kan 
gälla generellt. Den sistnämnda typen kan ofta vara flera test för att se under vilka 
omständigheter tidigare resultat håller.108 
 
Under åren 1990-2004 utgjorde de upprepande eller utvidgande studierna mindre än 2 % av 
publicerade empiriska studier i de stora marketingjournalerna, och den siffran har sjunkit 
jämfört med tidigare år. Dessutom är det inte alla upprepande studier som stöder 
originalstudiens resultat. För att göra en jämförelse - tänk om mindre än 2 % (istället för 
nuvarande ungefär 75 %) av medicinska studiers resultat blev testade igen. Vetenskapliga 
upptäckter vilar på upprepningar. Det är endast genom att upprepa och utvidga som man kan 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
107 Evanschitzky, H.  et al. (2007) Duplication researchs disturbing trend Journal of Business Research 60 s. 411 
108 Ibid. s. 412 
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upptäcka empiriska mönster.109 
 

Genomförande av studien 
Då vi ville mäta förväntningar, nöjdhet och viktighet så valde vi att, som vi tidigare beskrivit, 
dela upp de tre huvudfrågeställningarna i två separerade enkäter. Eftersom vi hade svårt att 
hitta våra varumärkens logotyper till enkät 1, så valde vi att genomföra enkät 2 innan enkät 1. 
 
En logotyp är en visuell representation av ett varumärke, ofta bara varumärkets namn i en 
specifik design110. Patent- och Registreringsverket använder ordet figurmärke och skriver att 
”Figurmärken är varumärken som består av en figur eller av en figur och ett ord i 
kombination. Ett ordmärke som utformats på ett särskilt sätt eller med ett särskilt  typsnitt 
räknas som ett figurmärke”.111 Vår varumärkesmix bestod av tio logotyper. Följande märken 
var representerade: Marc O´Polo, WERAstockholm, edc by Esprit, fcuk, PartTwo, InWear, 
ESPRIT, att.,  bzr, och frk. 
 
Åhléns Umeå har tre ingångar varav den sista och minsta delas med en mindre 
livsmedelsaffär. Under genomförandet av enkätstudie 2 stod vi vid en av Åhléns två 
huvudingångar mot Umeå citys gågata Kungsgatan, nämligen den största, mot Rådhustorget. 
Första utfrågningen skedde onsdagen den 29:e april mellan kl. 10.00 – 13.00 Vid detta 
tillfälle fick vi in drygt 25 av de 52 som svarade på enkät 2 i studien. Dagen därpå, torsdag 
den 30:e april mellan klockan 10.00 – 12.00 fick vi in 40 av 52 respondentsvar. Lördagen den 
2:a maj fick vi in de resterande 12 respondentsvaren och därefter beslutade vi att avbryta 
enkät 2-undersökningen på grund av tidsbrist.  
 
Eftersom vi redan efter den första dagen av enkät 2 förstod att insamling av respondentsvar 
skulle bli tidsödande så började vi den 30 april med att dela ut några svarsenkäter från enkät 1 
(bilaga). Dessa enkäter bestod av 57 frågor tillsammans med ett utskrivet papper med 10st 
logotyper på. Svar till enkät 1 samlades in på olika ställen i Umeå centrum, men inte i direkt 
anslutning till Åhléns. Bland annat stod vi på de två torgen samt i ett par av galleriorna. Vi 
förklarade för respondenten att del 1 på enkäten innehöll frågor om vad konsumenten tycker 
är viktigt vid klädshopping. Därefter svarade respondenten på frågorna och vi förklarade hur 
hon skulle gå tillväga för del 2 i enkät 1. De gånger då respondenten frågade om den fiktiva 
butiken förklarade vi att den skulle finnas i Umeå. När vi hade fått ihop 59 respondenters svar 
enades vi om att det var tillräckligt för analys. 
 
För att underlätta för oss och respondenten så valde vi redan från början att muntligt ställa 
frågorna från frågeformuläret och föra in respondenternas svar direkt in i ett Excel-dokument. 
En av oss ställde frågorna medan den andre lyssnade och förde in svaren direkt med hjälp av 
en bärbar dator. Detta gjordes dels för att tiden blev knapp men även för att inte behöva räkna 
bort vissa deltagare på grund av enstaka frågors bortfall. Med muntliga frågor är det inte lika 
lätt för den svarande att hoppa över en fråga. Dock valde vi under andra dagen att trycka upp 
några enkäter för att då kunna samla in svar från två respondenter samtidigt. När dessa 
fylldes i så fanns det alltid någon av intervjuarna närvarande. 
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110 Meech, P. (2006), Corporate Identity and Corporate Image Public Relation, s. 393 
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Granskning/ Kritik av enkäten 
Under vårt pre-test fick vi in synpunkter på vissa av frågorna. Detta gjorde att vi, om vi fick 
frågor under huvudundersökningen, förklarade för respondenterna hur hon skulle tänka vid 
frågan. Ett exempel: 
 
Hur viktigt tycker du att prisvärdhet är? 
Hur viktigt tycker du att prisnivå är? 
Hur viktigt tycker du att prismärkning är? 
 
Här fanns det en viss osäkerhet hos respondenten som ledde till vi förklarade att prisvärdhet 
kan definieras som kvalité i för hållande till pris, prisnivå som pris på sortimentet i 
förhållande till andra butiker, och prismärkning som tydlighet kring priset.  Det var endast 
under kategorin/dimensionen pris i huvudundersökningen som vi i vissa fall fick vägleda 
respondenterna. En annan kritik mot vår enkät är huruvida respondenten medvetet eller 
omedvetet velat påpeka kritik mot Åhléns via frågebatteriet. Detta kan vi inte påvisa 
någonstans i enkäten. Antingen kan respondenten ha hoppats/trott att våra resultat skulle 
kunna resultera i förbättring där respondenten känt sig mindre nöjd. Detta gäller de flesta 
frågor ur enkät 2 (Åhléns). 
 
 Däremot fick vi större problem kring våra demografiska frågor då vi inte lagt tilläckligt 
mycket tid vid utformningen. Detta märks framförallt kring demografifråga nummer 4 där 
civilståndalternativen är: gift, ogift, sambo, särbo och annat. Efter granskning så blir kritiken 
till frågan huruvida respondenten kan vilja svara både gift och särbo eller ogift särbo. Dock 
som vi kommer visa senare så har detta inte haft någon betydelse för studien då vi med det 
lilla samplet endast använde oss av beroendevariablerna Inkomst och Ålder. Vi måste 
däremot förklara en anmärkning mot inkomstfrågan. Under början av studiens gång så kan de 
första respondenterna ha gett missvisande uppgifter. En av respondenterna påpekade dock 
felet varefter vi alltid påpekade att om inkomsten var högre än 25 000 kronor i månaden så 
skulle alternativ 5 användas. En annan kritik mot vår enkät som påverkar hela studien är 
underlåtelsen att mäta en generell nöjdhet med modeavdelningen, till exempel i slutet av 
enkäten. Att jämföra ett sådant totalresultat mot de övriga frågornas resultat skulle ha gett oss 
en aning om vilken dimension som bäst kunde förklara kundens totala nöjdhet, och det skulle 
hjälpa oss att se om den totala nöjdheten på ett adekvat sätt kunde beskrivas i de delar studien 
mäter. 

Internt bortfall 
Vårt tillvägagångssätt medförde att inga enskilda frågor fick bortfall. Detta framförallt 
eftersom vi kodade in svaren direkt efter att respondenterna svarat samt att vi båda var noga 
med att se till att alla frågor var besvarade. 
 
 

Sanningskriterier 
I det här avsnittet kommer vi gå igenom validitet och reliabilitet för påvisa för läsaren hur 
studier och forskning på små misstag kan förkastats. 
 

Reliabilitet 
För att visa att studien har god tillförlitlighet så prövas reliabilitet. Det finns tre olika sätt att 
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mäta reliabiliteten på.  
 
Det första sättet kallas för Stabilitet och här mäter forskare korrelationen mellan två likadana 
tester från samma respondentgrupp för att se att det inte skiljer mellan observationerna. Det 
finns dock några problem med att göra detta test. Dels så kan det finnas skillnader i hur 
respondenterna har svarat respektive gång då de kan ha påverkats av frågorna och hunnit 
tänkt till vid andra svarstillfället. Andra faktorer som kan påverka respondenterna och hur de 
svarar är omvärldsfaktorer såsom lagar, ekonomiska faktorer eller sociala förändringar.112  
Detta test gjorde vi genom att jämföra svaren på frågorna om vad som är viktigt – dessa 
frågor fanns i båda enkäterna. Svaren om viktighet från de två olika enkäterna var mycket 
lika varandra, vilket presenteras i resultatkapitlet. 
 
Det andra testet som forskare kan göra kallas för Intern reliabilitet. Detta test mäter att flera 
frågor som ligger under samma kategori tillsammans ger samma alfa-poäng (!-poäng) totalt. 
Frågorna delas upp i mindre, slumpmässiga grupper för att sedan mätas mot varandra. Genom 
det här testet får forskare reda på hur pass bra olika frågor, uppdelade i grupper, korrelerar 
med varandra. För att få intern reliabilitet i en studie påstår några forskare att Cronbach’s ! 
måste överstiga eller tangera 0,8 inom grupper för att kunna antas mäta samma faktor, men 
andra menar att Cronbach’s ! är godtagbar vid 0.7. 113 Även DOSIRS menar att 0,7 bör vara 
en acceptabel nivå.114 Vi hade Cronbach’s ! på över 0.7 för samtliga dimensioner utom Pris 
där värdet låg på 0,67. (Varor 0,77; Miljö 0,88; Pris 0,67; Anställda 0,91; Tillgänglighet 0,79; 
Transaktion 0,83) 
 
 Det finns ett tredje alternativ för att mäta och kontrollera reliabiliteten som kallas för 
Interbedömarreliabilitet men denna metod används främst då studien använt sig av 
subjektiva bedömningar vid datainsamlingen.115 Vi gjorde kvantitativa enkätbaserade 
intervjuer med slutna svarsalternativ. 
 

Validitet 
För att sedan se till trovärdigheten bakom mätningarna används ett mått som kallas validitet. 
Detta mått är avsett till att se om mätinstrumentet mäter det som forskarna vill att det ska 
mäta. Med Intern validitet så tar forskare reda på om det resultat som de tillhandahållit är en 
beroendevariabel av de faktorer som de tagit hänsyn till eller om det finns fler oberoende 
faktorer som kan ha påverkat resultatet. Det skulle kunna beskrivas som rxy där r är en 
beroende variabel och x, y är oberoendevariabler. Om x, y har ett nära samband så betyder 
detta att r har en hög inre validitet. När forskare sedan vill mäta den Externa validiteten så 
blir urvalet av respondenter en kritisk faktor. Här använder forskarna olika urvalsmetoder för 
att få ett representativt resultat för hela populationen.116 Som vi tidigare skrev så valde vi 
respondenter efter Åhléns målgrupp vilket resulterar i att vi anser att vi har ett representativt 
resultat för kvinnor mellan 29-45 år. Hög extern validitet innebär också att det till viss del går 
att generalisera resultaten till andra sociala miljöer.117 För att sedan få en hög Ekologisk 
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117 Ibid. s. 306 
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validitet så krävs det att respondenterna inte blir påverkade i deras naturliga miljö. Detta blir 
förstås en svårighet för forskare då de bara genom att stanna en potentiell respondent kan 
förändra utgångsläget.118 
 

Analysmetoder 
Statistikprogrammen SPSS eller Minitab har använts i samtliga statistiska beräkningar. 
Generellt sett har de intressanta värdena ritats upp i grafer innan vi började analysera dem 
mer ingående. 
 
Med utgångspunkt i frågeställningarna och syftet har vi valt vilka mått som var intressanta att 
ta fram: medelvärden, standardavvikelser och Cronbach’s ! för att nämna några. De mest 
informationsrika resultaten av dessa har sedan jämförts med teorier. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Resultat 
Här kommer resultat från studien att presenteras och förklaras. Vi har fokuserat på de 
resultat som är relevanta för syftet och som kan analyseras, emellertid beskrivs ofta mer 
information för att ge en helhetsbild. 
  

Demografisk data på respondenterna 
Dessa data presenterar vi främst för att beskriva respondentsamplets demografiska profil. 
 

Ålder 

 
 
 
Här syns att de båda enkäterna hade sampel med snarlika åldersprofiler. Nedan syns det totala 
samplets åldersfördelning. Anledningen till att vi visar Ålder och Inkomst för respektive 
enkät, och inte bara totalen, är att de signifikanta resultaten med hänseende till dessa 
variabler är specifika för de respektive enkäterna. 
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Inkomst 

Här syns att inkomsten skiljer sig något mellan de två respondentgrupperna. 

 
Här har vi slagit ihop inkomsten från de båda enkät undersökningarna. 

Resultat från Data 
 
Typ-personen från den första undersökningen är:  
 Kvinna (antal respondenter totalt: 59st ) 

1. 29-34år (18) 
2. Jobb (32) 
3. Universitet (34) 
4. Sambo (24) 
5. Inkomst upp till 10 000kr/månaden (19) 

Typ personen från den andra undersökningen är:  
 Kvinna (antal respondenter totalt: 52st) 

1. 29-34år (16) 
2. Jobb (39) 
3. Universitet (37) 
4. Sambo (18) 
5. Inkomst från 21 – 25 000 kr/månaden (16) 

 

 
!
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Resultat från svaren 
Nedan kommer övergripande resultat från undersökningarna, samt några specifika mer 
djupgående grafer som är av intresse trots att de inte ligger inom huvudsyftet. 
 

Hur nöjda kunderna tror att de skulle bli i en ny butik 
med den aktuella varumärkesmixen 
 

 
 
Utifrån ovanstående kan vi se att respondenterna inte tror att de skulle vara särskilt nöjda med 
Varutillgång (fråga 34). De tror alltså att varor kanske skulle ta slut snabbt och värderar detta 
som något dåligt. Kunderna kanske inte vet det, men att varor tar slut är något många 
klädbutiker eftersträvar för att varorna då känns mer åtråvärda. I övrigt väntar respondenterna 
sig att bli ganska nöjda med dimensionen Varor. 
 
I dimensionen Miljö är det tydligt att Renlighet (39) och Ordning (40) har högre 
förväntningar på sig än övriga frågor. Vi ser även att dessa två ligger nära varandra, och de 
övriga tre ligger i sin tur nära varandra. En tanke om detta är att en helt ny butik nog oftast 
kan väntas vara ren. 
 
Dimensionen Pris har en fråga med starkt avvikande svarsvärde, nämligen Prisnivå (42). Ett 
lågt svar på prisnivå betyder att respondenten inte tror att hon skulle bli nöjd med prisnivån i 
den tänkta butiken, vi vet alltså inte om respondenten skulle tycka priserna var för höga eller 
för låga. 
 
Överlag har dimensionen Anställda gett höga svarsvärden för hur nöjda respondenterna tror 
att de skulle vara. Emellertid är Flexibilitet vid individuella önskemål (49, hädanefter bara 
Flexibilitet) och Förmåga att reagera snabbt på problem som uppstår (50, hädanefter bara 
Förmåga att reagera snabbt) avvikande. På dessa två punkter förväntar sig respondenterna 
att bli mindre nöjda än på de övriga inom dimensionen. Kanske tänker respondenterna sig att 
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personalen inte har tid för individuella önskemål när butiken är ny, att en relation mellan 
kund och personal behövs för att dessa faktorer ska fungera bra. Nya butiker har också 
personal som är ny på arbetsplatsen, vilket kan innebära att det hålls hårt på policy och 
rutiner. 
 
Dimensionen Tillgänglighet visar att respondenterna sammantaget tror att de skulle bli mer 
nöjda med Tillgänglighet (52) än med Butikens öppettider (51). Detta förhållande bör en 
butik försöka ändra på om det uppstår, då det är mycket enklare att utöka öppettider än att 
ändra butikens läge. 
 
Den sista dimensionen, Transaktion, visar en hög topp på frågan om Betalningsmöjligheter 
(55). I övrigt ligger de genomsnittliga svaren i dimensionen mellan 5 och 6, precis som för de 
andra dimensionerna. 
 
För att ta reda på hur slumpmässiga eller orsaksberoende resultaten i ovanstående graf är tog 
vi även fram histogram för att kontrollera om svaren var normalfördelade, samt 
standardavvikelserna. De syns nedan. 

 
Som vi ser är svaren i histogrammet ungefär normalfördelade, om än mot skalans övre kant. 
Standardavvikelserna presenteras nedan. 
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Det vi ser här är att standardavvikelserna skiljer sig markant frågor emellan. På frågan om 
Butikens öppettider (51) är standardavvikelsen över 1,6. Där skiljer det alltså mycket mellan 
hur nöjda olika respondenter förväntar sig att bli, trots att de haft samma varumärkesmix att 
utgå ifrån när de tänker sig butiken. Frågan om Butikens öppettider (51) har fått kraftigt 
varierande svar, vilket kan bero på att den fiktiva butikens placering är olika för olika 
respondenter. Tänker man sig en enskild butik i centrum har den andra öppettider än en butik 
i en galleria eller en större butik i något externt köpcentrum (en handelsplats utanför 
stadskärnan). 
 
De frågorna med lägst värde är Varornas kvalité (33) och Väntetid för service (53). Här finns 
alltså indikationer på att de tillfrågade respondenterna har liknande uppfattning om frågorna i 
förhållande till den fiktiva butiken. De frågorna inom våra sex dimensioner som skiljer sig 
mest är Prisnivå (42), Öppettider (41), Bytesrätt (56), Hantering av klagomål (57) 
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Hur nöjda kunderna är med de olika dimensionerna på Åhléns 
modeavdelning 
Eftersom det finns ganska stora skillnader inom varje dimension presenterar vi resultaten på 
ett sätt som gör varje frågas värde tydligt. På de två sista frågorna i enkäten om Åhléns, den 
om Bytesrätt och den om Hantering av klagomål, fanns ett alternativ som betecknade ”Ingen 
uppfattning”. Dessa svar blev alltför frekventa (totalt 15 personer rapporterade ”Ingen 
uppfattning” på åtminstone en av variablerna) och har därför uteslutits. 
 

 
 
Frågan om Sortiment (32) är den lägst bedömda i dimensionen Varor. Den frågan har ett lågt 
genomsnittligt värde även om man jämför med alla andra frågor. 
I Miljödimensionen finns det dock en fråga, Butiksytans utformning (38), som kunderna är 
ännu mindre nöjda med. Även Butiksutbudets överskådlighet (37) har fått relativt låga 
bedömningar. Däremot tycks kunderna vara nöjda med modeavdelningens Renlighet (39). 
(Notera att Renlighet och Ordning inte är lika nära varandra här som i svaren om den fiktiva 
butiken.) Ordningen bedöms som mindre tillfredsställande än renligheten, men ändå mer 
tillfredsställande än övriga frågor i dimensionen. 
 
Inom dimensionen Pris bedöms Prismärkning (43) vara det som Åhléns modeavdelning 
lyckats bäst med, denna frågas svarsvärden skiljer sig markant från de andra två. Det är också 
bara tre andra frågor i hela formuläret som visat på större nöjdhet. 
 
Dimensionen Anställda har tre frågor som blivit bedömda omkring 5 i nöjdhet: 
medarbetarnas Vänlighet (44) Kunnighet (45) och Hjälpsamhet (46). Sedan följer fyra frågor 
med klart lägre svar: Personlig service (47), Medarbetarnas yttre stil (48), Flexibilitet (49) 
och Förmåga att reagera snabbt (50). 
 
Åhléns tycks vara bra på dimensionen Tillgänglighet. Här svarade kunderna i snitt över 6 på 
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båda frågorna i dimensionen, Butikens öppettider (51) och Tillgänglighet (52). 
 
Den allra högsta punkten i ovanstående graf återfinns emellertid i den sista punkten, 
Betalningsmöjligheter (55). Denna bedömning ligger bland de tre allra högsta som skiljer sig 
markant från bedömningarna på alla andra frågor. (Notera att svaren på de två sista frågorna i 
enkäten, Bytesrätt och Klagomål inte presenteras eftersom alltför många kunder svarade att 
de inte hade någon uppfattning om dem.)  
 

Vad är viktigt för kunderna i målgruppen? 
Här vill vi visa att likheten mellan de två delgruppernas svar på frågorna om vad som är 
viktigt är så stor att vi hädanefter använder den sammanslagna datan.  
 

 
 
Den generella formen på kurvorna är densamma, och de största avvikelserna angående vad 
respondenterna tycker är viktigt är omkring 0,5. Avvikelser där kunderna på Åhléns tycker att 
en punkt är viktigare syns på ett antal ställen: Varutillgång (8), Renlighet (13), Prismärkning 
(17) och de två sista, Bytesrätt och Hantering av klagomål. De två sista är de allra viktigaste 
för Åhlénskunder. Det är endast Kunnighet (19) som de tillfrågade i Enkät 1 tycker är klart 
viktigare än de tillfrågade på Åhléns tycker. 
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Nedan syns det totala samplets genomsnittliga svar på frågorna om vad som är viktigt när de 
handlar kläder. 
 

 
 
I dimensionen Varor är de två första punkterna viktigast: Sortiment och Varornas kvalitet. 
Jämfört med dem är de andra två, Varutillgång och Varornas aktualitet, inte alls särskilt 
viktiga. Dessa två sistnämnda är bland de minst viktiga i hela enkäten. Anmärkningsvärt kan 
tyckas, att en butik där varorna inte är moderna och dessutom tar slut, rent teoretiskt enligt 
dessa resultat skulle kunna göra kunden nöjd.  
 
Dimensionen Miljö visar ganska stor variation mellan frågorna. Fråga nummer tolv, 
Butiksytans utformning är minst viktig i dimensionen. Precis som i mätningen av 
förväntningar på den fiktiva butiken ligger Renlighet (13) och Ordning (14) nära varandra. 
 
Prisdimensionen visar att Prisnivå är mindre viktigt än Prisvärdhet (15) och Prismärkning 
(17), som är ungefär lika viktiga. En fråga utmärker sig i dimensionen Anställda, det är 
Medarbetarnas yttre stil (22) som respondenterna inte anser är särskilt viktig.  
 
Tillgänglighetsdimensionen visar att Tillgänglighet (26) bara är marginellt viktigare än 
Butikens öppettider. Det kan vara så att kunderna tolkar Tillgänglighet som ett begrepp som 
även innefattar öppettider, precis som vi menar när vi kallar hela dimensionen Tillgänglighet. 
 
Den sista dimensionen, Transaktion, har två frågor som är något viktigare än övriga tre 
Bytesrätt (30) och Hantering av klagomål (31). Detta tyder helt klart på att kunden vill kunna 
få upprättelse då något gått fel. Ingen tycker om att känna sig lurad och bemötandet vid 
klagomål betyder mycket för kunder. 
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Resultat per dimension för nöjdhetsförväntningar på fiktiv butik samt 
nöjdhet på Åhléns i Umeå 
Här nedan kommer vi att presentera sex stapeldiagram med data från enkäterna med frågorna 
Hur nöjd tror du att du skulle vara med följande?(Enkät 1, Förväntad nöjdhet) och Hur nöjd 

är du med följande på Åhléns modeavdelning? (Enkät 2, Upplevd nöjdhet). Vi har valt att 
visa dessa i de sex dimensionerna, svaren från respektive enkät finns representerade för sig. 
 
Varor: 

 
!

Här ovanför syns respondenternas genomsnittliga svar på frågorna 32-35 från respektive 
enkät. Som synes här har respondenterna vid Enkät 1 (Hur nöjd tror du att du skulle vara) 
angett ett betydligt högre genomsnittligt svarsvärde vid frågan Sortiment (32) än tillfrågade 
personer i Enkät 2. På Åhléns har kunderna i snitt svarat 4,30769, alltså ganska nära 
mittenvärdet på skalan.  
 
Diagrammet visar även att tillfrågade personer inne på Åhléns är lika nöjda med 
varutillgången som med varornas aktualitet, de två faktorer som inte var särskilt viktiga. (De 
ovanligt jämna siffrorna är helt enkelt ett sammanträffande.) Även Varornas kvalité har högre 
värden i den fiktiva butiken. Märkena borgar alltså bevisligen för kvalité, men denna upplevs 
inte på Åhléns. Kan det vara så att kunderna i butiken inte uppfattar märkena tillräckligt 
tydligt? 
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Miljö: 

 
 
Här ovanför visas deltagarnas resultat från frågorna på dimensionen Miljö. Här kan det 
urskiljas genomsnittligt låga resultat på frågorna Shoppingatmosfär (36), Butiksutbudets 
överskådlighet (37), Butiksytans utformning (38) och Ordning (40) för Enkät 2. Frågan om 
Renlighet (39) däremot har Åhlénskunderna besvarat mer positivt. Respondenterna i Enkät 1 
som svarat utifrån tanken om en fiktiv butik, har dock svarat att de förväntar sig att bli nöjda i 
en högre utsträckning på samtliga frågor. En tydligare och mer genomtänkt miljö kunde göra 
Åhlénskunderna nöjdare med just miljön, kanske skulle även varukvalitén och sortimentet 
därmed uppfattas mer positivt. 
 På Butiksytans utformning (38) syns den största skillnaden i svaren enkäterna emellan, och 
den minsta differensen finns på frågan om Renlighet (39). Skillnaderna beror på relativt låg 
nöjdhet med Butiksytans utformning på Åhléns och hög nöjdhet med Renlighet på Åhléns. 
 
Pris: 

 
!
I dimensionen Pris kan vi se att svarsvärde på förväntningarna på nöjdhet vid Enkät 1 är 
något lägre än upplevda nöjdheten från Enkät 2. Nöjdheten på denna dimension är alltså 
större för Åhlénskunder än för respondenter som bedömer sin fiktiva butik. Den största 
skillnaden syns på frågan om Prisnivå (42) och en mycket liten skillnad syns på frågan om 
Prisvärdhet (41). Prismärkning (43) är Åhlénskunderna mest nöjda med i denna dimension, 
och som vi såg tidigare är prismärkning viktigare för Åhlénskunder än för andra. Det kan 
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vara svårt att föreställa sig olika typer av prismärkningar och att ha en åsikt om dem. Därför 
är det svårt att säga något bestämt om dessa resultat. 
 
Anställda: 

 
!
Här ovan visas förväntningar och upplevelse för dimensionen Anställda. Resultatet visar att 
respondenter som svarat på Enkät 2 är tydligt mindre nöjda med Personlig service (47) än de 
respondenter som svarat på samma fråga kring hur nöjda de tror att de skulle bli i den fiktiva 
butiken. Detta gäller överlag i dimensionen, upplevd nöjdhet på Åhléns är något lägre än 
förväntad nöjdhet i den fiktiva butiken. Emellertid är skillnaden inte så stor annat än på 
Personlig service (47) och Medarbetarnas yttre stil (48). På den första frågan i dimensionen, 
Medarbetarnas vänlighet, har Åhlénskunderna till och med blivit mer nöjda än 
respondenterna som tänkt sig en butik väntar sig att bli. 
!

Tillgänglighet: 

 
!

Här kan vi se att kunderna som besökt Åhléns (Enkät 2) är betydligt nöjdare med Butikens 
öppettider (51) och Tillgänglighet (52) än de respondenter som blev tillfrågade om hur nöjda 
de tror att de skulle bli i en fiktiv butik (Enkät 1). Den största skillnaden syns på Butikens 
öppettider. Som vi såg tidigare är det just med dimensionen Tillgänglighet som 
Åhlénskunderna är allra nöjdast. Dessa variabler är också sådana som är svåra att föreställa 
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sig, ungefär som Prismärkning. 
 
Transaktion: 

 
!
Här syns en skillnad kring frågorna om Väntetid för service (53) och Väntetid vid kassa (54). 
Respondenterna som varit inne på Åhléns anser sig mindre nöjda endast med Väntetid för 
service än vad deltagarna i Enkät 2 tror sig bli. Däremot finns det raka motsatsförhållandet 
vid efterkommande fråga som handlar om respondenternas nöjdhet med Väntetid vid kassa, 
samt i alla övriga frågor. Här tror deltagare från Enkät 1 att de kommer vara mindre nöjda 
med Väntetid vid kassa liksom med de andra frågorna, än respondenterna som upplevt 
modeavdelningen på Åhléns med samma varumärkesmix. Skillnaderna är dock små. Den 
största skillnaden syns på frågan om Bytesrätt (56). Transaktionsdimensionen kanske inte har 
så stort utrymme för variation mellan olika butiker, särskilt sådant som bytesrätt som är 
lagstadgat samt betalningsmöjligheter som är desamma på de allra flesta butiker. 
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Demografiska förklaringsvariabler 
Trots att det inte var vårt huvudsakliga syfte, har vi funnit ett antal intressanta 
demografirelaterade resultat med statistikprogrammen Minitab och SPSS. Dessa presenteras 
nedan. Först ett resultat och jämförelse från huvudstudien, det vill säga jämförelsen mellan 
den fiktiva butiken och Åhléns. Sedan några resultat om hur ålder respektive inkomst 
påverkar vad konsumenterna tycker är viktigt. 
 

Ålder påverkar Väntetid för service – i förväntad och upplevd nöjdhet 
Ålder har en påverkan på hur nöjda respondenterna tror att de skulle vara med Väntetid för 
service i den fiktiva butiken. Ålder har även en påverkan på hur nöjda Åhlénskunderna är 
med Väntetid för service. Personerna i mitten av åldersspannet tycker inte att de blir särskilt 
nöjda med Väntetid för service, och de förväntar sig inte heller att en ny butik skulle göra 
dem nöjda. De äldre kvinnorna, däremot, blir nöjda på Åhléns och tror även att en fiktiv butik 
skulle kunna göra dem nöjda. 
 

 
 
Här ovan syns hur nöjda deltagarna i de olika åldersgrupperna tror att de skulle bli med 
väntetiden för service på den nya, fiktiva butiken. Den yngsta åldersgruppens genomsnittliga 
svar syns längst till vänster, och den äldsta åldersgruppens längst till höger. Skillnaden 
mellan åldersgrupperna 29-34 och 46- är statistiskt säkerställd med en signifikansnivå på 
0.029. Standardavvikelserna på svaren på denna fråga är låga, totalt 1,130 och för 
åldersgruppen 40-45 endast 0,577. 
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Här visas hur nöjda kunderna i de olika åldersgrupperna är med väntetiden för service på 
Åhléns modeavdelning i Umeå. Skillnaden mellan kunderna i åldern 35-39 och de i 
åldersgruppen 46- är statistiskt säkerställd (Sig. 0,016). Totalt för frågan är 
standardavvikelsen endast 0,928 och för åldersgrupp 29-34 är standardavvikelsen 0,641. 
 
Dessa två grafer har några likheter som blir tydliga om man lägger ihop dem. Nedan syns de 
olika åldersgruppernas svar angående Väntetid för service: Hur viktig de tycker den är, hur 
nöjda de tror de skulle vara med den i en butik med den givna varumärkesmixen, samt hur 
nöjda de faktiskt är i en butik med den varumärkesmixen (nämligen Åhléns i umeå). Endast i 
åldersgruppen 29-34 överträffar Åhléns deltagarnas förväntningar. Kom ihåg att det handlar 
om nöjdhet med väntetid, inte tid i absoluta termer. Om en respondent inte väntar sig att bli 
nöjd kan det alltså bero på att hon verkligen avskyr att vänta, och inte nödvändigtvis på att 
hon tror att hon skulle behöva vänta särskilt många minuter. 
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Som synes här ovan ligger Förväntad nöjdhet klart ovanför Nöjdhet på Åhléns på alla 
grupper utom en, där den ligger markant under. Kunder i åldern 29-34 tror inte att en ny butik 
kan göra dem nöjda, men tycker inte det är lika viktigt som äldre konsumenter tycker. En 
mycket intressant fråga är huruvida de skillnader vi ser beror på ålder eller födelseår. Det vill 
säga, kommer 29-34-åringarna att bry sig mer om Väntetid för service när de blir äldre, eller 
är de först ut i en ny generation som inte tycker Väntetid för service är viktigt? 

Ålder och vad som är viktigt 
Ålder har även en påverkan på vad konsumenterna ser som viktigt. Nedan följer några 
upptäckter vi gjort. 
 

 
 
Dessa tre gemensamt inramade grafer visar hur viktigt deltagarna tycker det är med 
variablerna Prisvärdhet, Flexibilitet vid individuella önskemål samt Förmåga att reagera 
snabbt på problem som uppstår. För Prisvärdhet är det statistiskt säkerställt att de två yngsta 
åldersgrupperna tycker frågan är mindre viktig än den äldsta åldersgruppen gör. 
(Signifikansen är 0,005 för den yngsta gruppen respektive 0.018 för den näst yngsta). 
Personalens Flexibilitet tycks vara viktigare för äldre personer än för yngre. För Flexibilitet 
finns säkerställda skillnad mellan den äldsta åldergruppen och den yngsta (Sig. 0,001), den 
näst yngsta (Sig. 0,000) och den mittersta (Sig. 0,004). Skillnaden mellan den näst äldsta och 
den näst yngsta gruppen är också signifikant (Sig. 0,007).  
 
På frågan om personalens Förmåga att reagera snabbt på problem som uppstår är ålder 
också en tydlig förklaringsvariabel. Äldre personer tenderar att tycka att det är viktigt att 
personalen kan reagera snabbt. De signifikanta skillnaderna mot den yngsta åldersgruppen 
finns i den näst äldsta (Sig. 0,004) och den äldsta (Sig. 0,002). Även den näst yngsta 
åldersgruppen skiljer sig från den näst äldsta (Sig. 0,036) och den äldsta (0,025). Återigen vet 
vi inte om kunderna tycker dessa saker är viktigare ju äldre de blir, eller om den nya 
generationen är mindre priskänslig och servicekrävande. 
 



!

 ""!

Inkomst och vad som är viktigt 
Bara på en fråga var det signifikanta skillnader mellan de olika åldersgrupperna angående vad 
som är viktigt. 
 

 
!

I denna bild visas hur viktigt de olika inkomstgrupperna tycker att Personlig service är. De 
som tjänar 16-20 tkr/mån tycker inte att Personlig service är särskilt viktigt. Skillnaden mot 
de övriga inkomstgrupperna är signifikant mot den grupp som tjänar 21-25 tkr/mån (Sig. 
0.020) och mot den grupp som tjänar över 26 tkr/mån (Sig. 0.001). (Även mot gruppen som 
tjänar 11-15 tkr/mån är den mittersta gruppens skillnad någorlunda säker (Sig. 0.054).) 
 

Förväntningar på en butik med den specifika varumärkesmixen, 
jämfört med upplevelsen av Åhléns modeavdelning 
Denna jämförelse har till syfte att se om Åhléns modeavdelning kan sägas vara representativ 
för sin egen varumärkesmix. Huvudsyftet med studien var att mäta förväntningar på den 
fiktiva butiken med den givna varumärkesmixen, och jämföra med svaren om Åhléns 
modeavdelning som också har just den varumärkesmixen, för att se om förväntningarna 
infrias. 
 
Den fiktiva butiken har några saker gemensamt med Åhléns modeavdelning i Umeå. Båda 
butikerna ligger förmodligen i Umeå. Det var inte specificerat i enkäten, men det sades om 
någon respondent frågade. Båda butikerna säljer kläder enbart till kvinnor. Samma gäller här, 
det är en underförstådd uppgift om butiken. Slutligen, och allra viktigast, har den fiktiva 
butiken samma varumärkesmix som Åhléns modeavdelning. 
 
De svar vi får genom att fråga på detta vis kan alltså inte ses som förväntningar på Åhléns. 
Istället är de förväntningar på en butik som är typisk givet ovanstående fakta 
(Varumärkesmixen, dammode, Umeå), eftersom detta är allt respondenterna har haft att gå 
på. Med detta sagt, kommer vi ibland att skriva bara ”förväntningar”, då är det viktigt att 
komma ihåg att förväntningarna inte gäller just Åhléns men är förväntningar som Åhléns bör 
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leva upp till. Slutligen vill vi även påminna om att det inte är samma personer som uttryckt 
förväntningarna och som utvärderat Åhléns, men som vi visat kommer dessa två grupper ur 
en homogen population. 
 

 
 
Här ovan kan vi se hur pass nöjda respondenterna är med modeavdelningen på Åhléns i 
Umeå, som har samma varumärkesmix som den fiktiva butiken från enkät 1. Vid frågorna 
Sortiment (32), Butiksutbudets överskådlighet (37), Butiksytans utformning (38), och 
Flexibilitet (49) kan vi se att deltagarna inte är speciellt nöjda. Vi ser även att det skiljer sig 
kraftigt inom dimensionerna. Det de högsta punkterna i diagrammet har gemensamt är att de 
ligger på faktorer som är stabila och till stor del beror på Åhlénskedjan snarare än personalen 
och butiksutformningen i Umeå: Öppettider (51), Tillgänglighet (52) och 
Betalningsmöjligheter (55). 
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Ovan har vi lagt på grafen för förväntad nöjdhet för att visa skillnaderna. Som synes är de 
mycket varierande. Svaren sticker inte ut lika mycket för den fiktiva butiken, särskilt inte 
nedåt, utan de flesta ligger mellan ungefär 4,5 och 6. Detta kan bero på att riktigt låga 
nöjdhetsbedömningar bara kommer av enskilda dåliga upplevelser, och några sådana har inte 
kunnat uppstå i den fiktiva butiken. Räknar man bort de två mest utstickande svaren för 
denna butik är de kvarvarande inom ett spann på bara ungefär 1 poäng. Låga svar bland annat 
på frågorna Sortiment (32), Butiksutbudets överskådlighet (37) och Butiksytans utformning 
(38), samt höga på Butikens öppettider (51), Tillgänglighet (52) och Betalningsmöjligheter 
(55) gör att nöjdheten på Åhléns varierar mycket mellan de olika frågorna. 
 
 
Vi vill även se vilka av dessa skillnader som är viktiga för kunderna. Därför lägger vi ihop 
ovanstående två grafer med grafen om vad som är viktigt, och får nedanstående graf. 
 

 
 
Här visas den slutgiltiga grafen med variablerna Viktighet, Förväntning och Upplevelse. I 
grafen kan man se på vilka punkter Förväntad nöjdhet i en fiktiv butik med samma 
varumärkesmix som Åhléns, hädanefter kallat FN(FB), ligger högre respektive lägre än 
Nöjdheten på Åhléns modeavdelning i Umeå, hädanefter N(ÅU).  
 
För att tydliggöra skillnader och likheter mellan FN(FB) och N(ÅU) togs även ett 
differensmått fram, N(ÅU)- FN(FB). Ett positivt värde på detta mått innebär att Åhléns 
modeavdelning i Umeå gör kunderna mer nöjda än målgruppen förväntar sig att bli givet 
(endast) varumärkesmixen. Ett negativt värde på N(ÅU)-FN(FB) innebär att kunderna på 
Åhléns blivit mindre nöjda än målgruppen förväntar sig att bli i en butik med de givna 
märkena. Värdet på detta mått, per fråga, syns i grafen nedan. 
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De högsta och de lägsta värdena syns på de frågor där nöjdheten på Åhléns skiljer sig mest 
från nöjdheten med samma variabel i den fiktiva butiken. Dessa frågor är Butikens öppettider 
(51) och Tillgänglighet (52), respektive Butiksutbudets överskådlighet (37) och Personlig 
service (47). Frågor med ett värde nära noll innebär att Åhlénskunderna är ungefär lika nöjda 
med frågan som respondenterna med den fiktiva butiken är. Sådana värden ser vi på frågorna 
Prisvärdhet (41) samt Medarbetarnas vänlighet (44) och Kunnighet (45). 
 
Vi ser att svaren för Åhléns generellt är lägre än för den fiktiva butiken, eftersom de flesta 
värden är under noll. I snitt är svaren på Åhléns 0,17 nöjdhetsgrader lägre än svaren för den 
fiktiva butiken, ett snitt som klart dras upp av Åhléns höga poäng på dimensionen 
Tillgänglighet. 
 
Det de högsta och de lägsta värdena har gemensamt är att de finns där frågan är minst 
beroende av varumärkesmixen, eller omvänt, mest beroende av andra faktorer. (Hade de varit 
helt beroende av varumärkesmixen så hade svaren varit desamma för Åhléns som för den 
fiktiva butiken, eftersom butikerna har samma varumärkesmix.) 
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Analys – teorierna och resultatet i samklang 
eller kontrast 
I detta kapitel går vi igenom våra resultat och analyserar dem med utgångspunkt i de teorier 
vi presenterat. Strukturen för detta kapitel är att vi börjar med huvudsyftet.  Även resultat 
rörande delsyftet analyseras. Till sist presenteras och analyseras några andra intressanta 
teman som dykt upp men som ligger utanför uppsatsens fokus.  

Vilka aspekter av ett butiksbesök rör de 
varumärkesbaserade nöjdhetsförväntningarna? 
Frågan är svår att svara på eftersom den rör ursprunget för respondenternas tankar. Vi har sett 
vilka förväntningar respondenterna har på den fiktiva butiken. Nu undersöker vi vilka av 
dessa förväntningar vi kan härleda just till varumärkesmixen, och vilka som beror på annat 
såsom demografi eller något vi inte alls mätt, exempelvis tidigare erfarenheter av klädbutiker. 
Imagen hos en butik påverkas till stor del av varumärkesmixen.119 Varumärkena har en stabil 
image och denna associeras butiken med. Image kan röra så gott som alla aspekter i en 
butiksupplevelse.120 Därför kan respondenterna skapa sig en mental bild av en hel butik 
baserat på imagen. Varumärkesmixen i denna fiktiva butik är given, hur butiken skulle se ut i 
övrigt beror på vilka associationer respondenten har till varumärkena. Respondenten kan 
enligt teorierna även utvärdera hur nöjd hon skulle vara i butiken, eftersom förväntningar 
baserade på varumärken har visat sig vara viktiga för kundnöjdhet.121 
 
Det som skiljer sig mellan våra respondenter i tankeexperimentet med den fiktiva butiken är 
väldigt mycket. Det är demografiska variabler men även bakgrund, tidigare erfarenheter och 
upplevelser, dessa saker påverkar respondenternas svar men vi har inte undersökt dem.122 Det 
som är lika för alla Enkät 1-respondenterna är varumärkesmixen. Varumärkesmixen påverkar 
också respondenternas tankar om butiken.123 Eftersom varumärkesmixen är lika för alla, bör 
respondenterna ha svarat lika på de frågor som styrs av varumärkesmixen. Eller omvänt, de 
frågor där respondenterna är väldigt överens måste bero på varumärkesmixen eftersom den är 
det enda som vi vet är likadan i alla respondenters tänkta butiker. Vi vill alltså se de frågor 
där avvikelsen, respondenterna emellan är som minst – där hittar man vilka förväntningar 
som skapats av varumärkesmixen. 
 
Frågan med klart minst standardavvikelse (1,0373) i formuläret om förväntad nöjdhet på en 
fiktiv butik var Varornas kvalitet (33). Andra frågor där de olika respondenterna förväntade 
sig ungefär lika stor nöjdhet var Väntetid för service, samt Shoppingatmosfär, Butiksutbudets 
överskådlighet, Butiksytans utformning och Renlighet. De sistnämnda är hela 
Miljödimensionen bortsett från Ordning. Att Varornas kvalitet är den som fått mest 
sammanhållna svar är i enlighet med teorierna. Varumärken skapar i första hand 
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förväntningar om just själva varorna124. 

Infrias dessa förväntningar på Åhléns? 
Ser man till den förväntade nöjdheten för den fiktiva butiken och jämför med nöjdheten som 
rapporteras från Åhléns så är Åhléns-nöjdheten överlag lägre. Nedan finns en graf vi känner 
igen från resultatdelen men nu även med en referenslinje som hjälp för att se var snittvärdet 
ligger. 

 
 
Förväntningarna på Varornas kvalitet (33), infrias inte på Åhléns. Väntetid för service (53), 
Shoppingatmosfär (36), Butiksutbudets överskådlighet (37), Butiksytans utformning (38) och 
Renlighet (39) ligger även de under nollstrecket, och till och med under snittet. Med andra 
ord är kunderna minst nöjda med de faktorer där varumärkesmixen skapat starkast 
förväntningar. Detta stöds i teorin om att höga förväntningar på kort sikt leder till mindre 
kundnöjdhet.125 Anledningen till att vi tagit med snittet som rättesnöre är att det finns en 
generellt lägre nöjdhet på Åhléns som kan bero på andra faktorer såsom ett ”nyhetens behag”. 
Vi ville se om något särskilt gällde på de faktorer som påverkats mycket av 
varumärkesmixen. De mycket lågt liggande punkterna 47-50 rör personalen i butiken och den 
service som erbjuds utöver själva köpet i kassan. Även Medarbetarnas hjälpsamhet (46) och 
Väntetid för service (53) ligger lågt och har med servicen ute i butiken att göra. Att den 
service som upplevs ofta är sämre än den service som förväntas i klädbutiker syntes även i 
vårt teorikapitel.126 
 
De frågor på vilka Åhlénskundernas utvärdering är högre än den förväntade nöjdheten för 
den fiktiva butiken finns främst i dimensionerna Pris (41-43), Tillgänglighet (51-52) och 
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Product & Brand Management vol. 6:6 s. 375 
125 Anderson, E. et al. (1994) Customer Satisfaction, Market Share, and Profitability: Findings from Sweden The 
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126 Bishop Gagliano, K. & Hathcote, J. (1994) Customer Expectations and Perceptions of Service Quality in 
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Transaktion (53-57). De två sista dimensionernas höga värden här kan härledas till mycket 
höga värden från Åhléns, medan den första inte är lika tydlig. Åhlénskundernas nöjdhet 
ligger bara strax över nöjdheten från den fiktiva butiken på Prisvärdhet (41), och på Prisnivå 
(42) visar nöjdheten med den fiktiva butiken ett väldigt lågt värde. Vi ser också att Pris-
dimensionen ligger närmare nollan än någon annan dimension. Detta stöder teorierna om att 
kunder gör antaganden om pris utifrån varumärken.127 
 
På dimensionen Miljö (36-40) ligger punkterna lågt i ovanstående graf. Miljön är ofta det 
första som möter en kund, vilket gör denna dimension extra viktig.128 

Delsyftet – Vad är viktigt för de deltagande 
konsumenterna när de handlar kläder? 
I enlighet med att vi antagit definitionen av förväntningar antingen som ”will-expectations” 
eller ”should-expectations” och mätt den tidigare formen genom den fiktiva butiken, vill vi 
även se om vi kan säga något om ”should-expectations”. På förra sidan såg vi att ”will-
expectations” inte infrias särskilt väl av Åhléns, om vi får överföra förväntningarna från den 
fiktiva butiken. 
Frågan om vad som är viktigt kan sägas vara en fråga om ”should-expectations”. Det är vad 
respondenterna tycker borde erbjudas, en normativ förväntning.129 Nöjdheten på Åhléns är 
inte i enlighet heller med dessa förväntningar, men att de är en annan typ av förväntningar är 
tydligt. Kurvorna för förväntad nöjdhet i den fiktiva butiken (”will-expectations”) och vad 
respondenterna tycker är viktigt ligger nära varandra och liknar varandra till formen. Med 
andra ord, den fiktiva butiken lever upp till ”should-expectations” bättre än Åhlénsbutiken 
gör. Eller med ytterligare andra ord: Det vår testade varumärkesmix signalerar är 
samstämmigt med vad kunderna tycker är viktigt samt vad de tycker att en klädbutik ska ha. 
Såtillvida kan man säga att varumärkesmixen är bättre kundanpassad än vad 
Åhlénavdelningen är, om vi mäter dessa i nöjdhet. 

Är den fiktiva butiken dyrare? 
Konsumenter förväntar sig att varumärken ska ha vissa attribut130 till exempel pris, och det är 
viktigt att butiksimagen matchar konsumenternas image131. Ser vi till resultatet på prisnivån 
så är respondenternas förväntade nöjdhet inte speciellt hög. Varje tillfrågad ger ett svar på 
förväntad nöjdhet på prisnivå beroende på hur de tycker att butikens prisnivå matchar deras 
egen efterfrågade prisnivå. Många förväntar sig därmed bli mindre nöjda gällande prisnivån 
eftersom man inte anser sig själv ha samma image som den fiktiva butiken.   Emellertid, om 
butiksimage ska matcha konsumentens självimage så måste priserna, istället eller även, 
matcha konsumentens plånbok, för att kunden ska säga sig vara nöjd med prisnivån. Annars 
kan en hög prisnivå få konsumenten att tycka ”mina shoppingvanor är inte på denna prisnivå” 
även om de generellt sett är mycket tilltalade av varumärkesmixen. 
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131 Ibrahim, H. & Najjar, F. (2008) Assessing the effects of self-congruity, attitudes and customer satisfaction on 
customer behavioural intentions in retail environment Marketing Intelligent & Planning 26:2 s. 220 



!

 "#!

”Jag är inte på denna prisnivå" anser konsumenterna, men vi vet inte om de anser sig vara på 
en högre eller lägre prisnivå, dessutom kan vi inte vara helt säkra på respondenternas tolkning 
av ordet Prisnivå. Prisnivå och kvalitetsnivå är en av de saker som ett varumärke signalerar 
tydligast om dess produkter. Upplevt pris och kvalitet på samma märke förväntas variera 
endast lite mellan butiker, eftersom varumärkesimagen är stabilare än butiksimagen.132 
Därför torde nöjdheten med dessa variabler vara ungefär lika hög på den fiktiva butiken och 
på Åhléns modeavdelning. Så är inte fallet. 
 
Därför kan vi misstänka att butiken som respondenterna föreställt sig är dyrare. Att 
konsumenterna är mindre nöjda med prisnivån på den fiktiva butiken borde innebära att 
priserna tänks vara högre där. Intuitivt tolkar vi ett missnöje med prisnivå som att priserna är 
för höga. Det finns dessutom stöd för detta i resultaten: 
Kvalitén tänks vara högre i den fiktiva butiken än kunderna tycker att den är på Åhléns 
(N(ÅU)-FN(FB)=-0,4). I den fiktiva butiken tänks dessutom prisvärdheten vara lägre 
(N(ÅU)-FN(FB)=0,1). Högre kvalitet och lägre prisvärdhet måste innebära högre pris, 
eftersom prisvärdhet är Kvalitet/Pris eller ”kvalitet per krona”.133 Utöver detta har kunderna i 
den fiktiva butiken i snitt lägre inkomst än kunderna på Åhléns. Att de då skulle önska en 
ännu prisnivå är inte rimligt, om än möjligt. 

Demografins påverkan på våra respondenter 
När vi valde att fråga respondenterna om ålder, sysselättning, utbildningsnivå, civilstånd och 
inkomst hade vi ingen särskild förväntan på vilka effekter dessa variabler kunde ha, men vi 
hade teorier134 om att de är påverkansvariabler.  Vi testade med en Generell Linjär Modell 
om några grupper verkade skilja sig från andra på grund av demografin. Vi fick signifikanta 
resultat på variablerna ålder och inkomst. Dessa har i tidigare studier visat sig vara utan 
signifikant effekt.135 
 
De teorier vi gått igenom har inte handlat om vilken effekt ålder och inkomst har på 
förväntningar eller syn på varumärken. Däremot har nästan alla tidigare studier, liksom vi, 
frågat demografiska frågor. Det kan göras för att se att samplet överensstämmer med 
populationen (som i DOSIRS) eller för att kontrollera om några av svaren är 
beroendevariabler till någon demografivariabel. En riktig analys hade krävt teorier om 
demografiska variabler. 
 
Det som trots allt kan sägas är att de som är 29-45 borde vara mest nöjda med samtliga 
variabler, eftersom det är de som är målgruppen. På variabeln Väntetid för service är det 
uppenbart inte så. Dock syns det även att dessa variabler, som är viktigare för äldre kunder, 
inte är något som Åhléns eller den fiktiva butiken satsar på av kundnöjdheten att döma.  
Klientel (kunder i butiken) är en variabel vi inte mätt eftersom den inte kontrolleras till fullo 
av butiken, men har visat sig kunna vara viktigt för imagen.136 Dessa resultat visar att man 
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skulle kunna styra klientelet med hjälp av utvalda faktorer som tilltalar olika demografiska 
grupper mer eller mindre. 
  
!
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Slutsatser och diskussion 
Vi presenterar våra slutsatser, först de som är direkt relaterade till våra syften och sedan 
andra slutsatser. Därpå följer diskussion både om resultatet och om undersökningen i sin 
helhet. Frågor för framtida forskning föreslås. 

Slutsatser angående huvud- och delsyftet 
Vi ville se på vilka butiksaspekter Åhléns modeavdelnings varumärkesmix tydligast skapar 
förväntningar om nöjdhet. Därtill undersökte vi huruvida dessa förväntningar infrias. Som 
delsyfte ville vi även se vad som är viktigt för målgruppen. 
 
Åhléns modeavdelning har åtminstone två anledningar att leva upp till förväntningarna som 
skapas av varumärkesmixen. Dels för att förväntningar som inte infrias kan leda till lägre 
kundnöjdhet137, och dels för att butikens image bör matcha varumärkesmixens image. När vi 
mäter image i form av nöjdhet på detta vis betyder det alltså att nöjdhetsmåtten bör matcha. 
 
På vilka faktorer i ett butiksbesök skapas tydligast nöjdhetsförväntningar, hos 
konsumenter ur målgruppen kvinnor i åldern 29-45, som får se den varumärkesmix 
som finns på dammodeavdelningen på Åhléns i Umeå? De förväntningar som skapas rör 
framförallt Varornas kvalité (i dimensionen Varor) och Väntetid för service (i dimensionen 
Transaktion). Förväntningar skapas även på dimensionen Miljö (undantaget Ordning). Detta 
antas bero på att varukvalité är det som varumärken i första hand vill förmedla förväntningar 
om och att de andra faktorerna associeras med varukvalité. 
 
Hur nöjda förväntar sig konsumenterna bli med dessa faktorer och hur väl infrias 
dessa förväntningar på dammodeavdelningen på Åhléns i Umeå? Konsumenterna 
förväntar sig ganska höga nivåer av nöjdhet på ovanstående faktorer. Inga av dessa 
förväntningar infrias. Det är oklart vad det beror på, men Åhléns kunder blir inte lika nöjda 
på dessa punkter, som respondenter ur samma målgrupp förväntar sig att bli på en butik med 
de aktuella varumärkena. Konsumenternas förväntningar om nöjdhet och upplevda nöjdhet 
beror till viss del på ålder. I vår studie kunde denna effekt säkerställas endast på en fråga 
(Väntetid för service), men ett större sampel kunde medfört signifikanta resultat på fler 
frågor. 
 
Vad tycker personerna i målgruppen är viktigt när de köper kläder? Vad som är viktigt 
för kunderna har visat sig vara Renlighet och Ordning (i dimensionen Miljö) samt Bytesrätt 
och Hantering av klagomål (i dimensionen Transaktion). Ålder och inkomst påverkar till viss 
mån vad konsumenterna tycker är viktigt. 

Andra slutsatser 
Genom vår studie har vi kunnat visa att konsumenter kan prognostisera deras egna 
nöjdhetsnivåer. Vi har även kunnat visa vilka faktorer som i vår studie har påverkat mest av 
varumärkesmixen och vilka som påverkats minst. Genom att använda ett frågebatteri som var 
framtaget för att mäta butiksupplevelse så har vi dessutom kunnat jämföra en grupps 
förväntande nöjdhet, utifrån en varumärkesmix, mot en annan grupps upplevda nöjdhet. 
Genom att även fråga respondenterna i undersökningen om vad som de anser är viktigt i en 
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klädbutik så har vi kunnat få fram resultat som andra klädbutiker med målgrupp kvinnor 29-
45 år i Umeåregionen kan använda sig av. Eftersom vi dessutom ställde ett antal frågor om 
demografi kan vi visa att ålder och inkomst kan påverka vad kunderna upplever som viktigt. 
 

Vi vet att varumärken har attribut kopplade till sig och vi vet att dessa egenskaper påverkar 
de berörda på olika sätt. Vi vet också att alla attribut som ett varumärke har ger oss 
konsumenter en chans att ge varumärket en image i vårt medvetande. Ju fler positiva 
associationer och erfarenheter vi får kring varumärket desto högre image tycker vi att 
varumärket har. Imagen på varumärket påverkar dessutom det egna företagets image och 
butiksimagen där varumärket säljs. När sedan flera varumärken kopplas samman så resulterar 
detta i en gemensam image. Det vi vet sedan tidigare är att en varumärkesimage är betydligt 
stabilare än en butiksimage men det vi fick reda på i vår studie var att en varumärkesmix-
image inte behöver vara stabilare än en butiksimage. Anledningen till att vi vågar oss på 
denna slutsats är att även de mått som starkast förklaras av varumärken skiljer sig mellan den 
tänkta butiken och Åhléns modeavdelning. Dessa resultat indikerar att om en butik kan hålla 
sin upplevda nöjdhet i samma linje som konsumenterna förväntar sig så är inte 
varumärkesmixens image nödvändigtvis stabilare än butikens image. 
 

Ålder har en signifikant påverkan på hur konsumenterna tänker om Väntetid för service, 
Flexibilitet, Prisvärdhet samt Förmåga att reagera snabbt vid problem som uppstår. 
Inkomst, i sin tur, har en signifikant påverkan på hur konsumenterna tänker om personlig 
service. Emellertid kan man inte sammanfatta dessa effekter som linjära, utan olika grupper 
har gett olika svar. På alla de frågor där åldern spelat signifikant roll för hur viktig frågan 
känns, är tendensen att äldre kunder tycker frågan är viktigare än yngre gör. Sambandet är 
inte tydligt och inte statistiskt säkerställt, men tendensen syns. Det som gör saken 
problematisk är att de äldre också både tror att de skulle bli nöjda i den fiktiva butiken, och 
uppger att de blivit nöjda på Åhléns, med väntetid för service. Antingen har de äldre 
kunderna mer tid eller så får de snabbare service på Åhléns. 
 

Diskussion 
Innan studien genomfördes hade vi en hypotes om det övergripande resultatet, baserad endast 
på känsla. Vi antog att de som fick bedöma nöjdheten med en fiktiv butik skulle ange högre 
värden än de personer som skulle bedöma Åhléns. Så var också fallet, men vi vet fortfarande 
inte helt och hållet varför. 
 
Det kan finnas fler anledningar till skillnaderna i svar än dem vi presenterat, ett par av dem 
kan ligga i frågans formulering. Enligt instruktionen tänker sig deltagarna en ny butik, vilket 
gör att det känns spännande, vilket i sin tur skulle kunna höja svarsvärdena något. Deltagarna 
tänker sig en ny butik, alltså inte en avdelning på ett varuhus, och detta kan tänkas ha en 
effekt åtminstone på servicedimensionen. Att samla varumärkena tillsammans kan också gett 
ett starkare intryck än när de är utspridda som i butiken. Detta kan ha höjt känslan av kvalité 
för deltagarna med enkät 1. Sist men inte minst tycks det som att många av deltagarna inte 
har reflekterat över det varumärkesutbud som finns på Åhléns, då många kommenterat att de 
önskar att de kunde hitta de aktuella märkena i Umeå. 
 
Vi är nöjda med att ha delat isär Renlighet och Ordning. De visade sig kunna röra klart skilda 
saker åtminstone när man testar i en verklig butiksmiljö. 
 
Det finns intressanta indikationer på att Åhlénskunderna är mer nöjda med Medarbetarnas 
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vänlighet (44), Kunnighet (45) och Hjälpsamhet (46) än med frågorna Personlig service (47), 
Medarbetarnas yttre stil (48), Flexibilitet vid individuella önskemål (49) samt fråga Förmåga 
att reagera snabbt på problem som uppstår (50). Detta kan bero på att deltagarna i enkät 2 
tycker personalen är hjälpsam men opersonlig. En alternativ tolkning är att de första tre 
frågorna rör personliga egenskaper hos människorna som jobbar i butiken (Vänlighet, 
kunnighet, hjälpsamhet), medan de sista rör hur de är på jobbet. Om så är fallet kan de högre 
svaren på de personliga egenskaperna tänkas bero på att det känns mindre bra att säga att en 
annan person inte är vänlig eller kunnig, istället kan man kritisera mer arbetsrelaterade mått. 
En tredje tolkning är att respondenterna anser att personalen är hjälpsam tills det att kunden 
ber om särskild hjälp eller ber om en tjänst. Medarbetarnas yttre stil ses som minst viktig av 
alla frågor i enkäten, det kan vara ett exempel på en fråga där kunder inte inser hur mycket de 
blir påverkade av sådant de ser i butiken. 
 
Vi valde en population utifrån den undersökta butikens målgrupp. Detta kan tyckas vara 
ovetenskapligt, men logiken ligger i att kommunikationen från de aktuella varumärkena är 
riktad till denna målgrupp. Även Åhléns marknadsföring är fokuserar på målgruppen ifråga, 
vilket sammantaget bör innebära att vår population är den som bäst kan göra uttalanden om 
märkena. Därmed minskas troligtvis risken för att någon respondent inte skulle kunna svara 
på grund av att varumärkena inte känns igen. Det är dessutom målgruppen som har viktiga 
åsikter och känslor – konsumenter som aldrig skulle se till dessa märken är inte 
tillnärmelsevis lika intressanta för företagen. Ett sätt att göra ett mindre företagsfokuserat 
populationsval vore att fråga kvinnor i åldern 15 år och uppåt, och fråga om åldern i antal år 
istället för i åldersspann. Med ett större sampel vore detta möjligt, men annars är det inte lika 
intressant då åldersvariabeln ändå skulle delas i grupper för statistisk analys. Ett större och 
åldersmässigt bredare sampel skulle också kunna visa om varumärkena och Åhléns lyckats 
träffa sin målgrupp, som då skulle förväntas ha mer positiva svar överlag än andra tillfrågade. 

Är dimensionsuppdelningen adekvat? 
Flera av de frågor vi använt oss av återfinns även i andra studier, som ASIS och RSQS. Där 
kan man se att de finns samlade i andra konstellationer än i vår studie. Även om vi hade 
tillfredsställande värden på Cronbach’s alfa finns vissa indikationer på att vissa frågor hänger 
ihop på ett annat sätt än vi delat upp dem. 
 
De två sista frågorna i dimensionen Anställda är Flexibilitet vid individuella önskemål och 
Förmåga att reagera snabbt på problem som uppstår. Dessa två frågor rör något som i RSQS 
skulle kallas för Problemlösning. De första tre frågorna under Anställda (Vänlighet, 
Kunnighet, Hjälpsamhet) är tillsammans med Hantering av klagomål något som i RSQS 
skulle kallas för Artighet/Hjälpsamhet. Om man gör denna uppdelning hänger RSQS-
dimensionen Problemlösning ihop väl i alla våra resultat. RSQS-dimensionen 
Artighet/Hjälpsamhet blir också den väl sammanhängade, det vill säga svaren inom 
dimensionen skiljer sig inte så mycket från varandra.138 
 
En annan uppdelning är att tolka enkätens två sista frågor som RSQS-dimensionen 
Policies/Kundfokus. De två frågorna utmärker sig tillsammans och är tydligt skilda från 
övriga frågor i den dimension de nu ligger i, Transaktion. 
 
Dessa resultat i sig säger inte att RSQS-dimensionerna faktiskt stämmer, utan bara att de kan 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
138 Dabholkar et al. (1996) A Measure of Service Quality for Retail Stores: Scale Development and Validation 
Journal of the Academy of Marketing Science vol. 24:1 s. 14 
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stämma. Hade svaren inte varit liknande på detta sätt hade RSQS-dimensionerna inte kunnat 
stämma. För att visa att frågorna verkligen är delar av samma dimension hade vi behövt testa 
Cronbach’s alfa på svaren. Också författarna bakom RSQS föreslog att deras mått kunde 
användas även i varuhusmiljö. 
! 

Felkällor och självkritik 
Den varumärkesmix som vi använt oss av består till största del av mer eller mindre kända 
mode- och klädvarumärken. Vi har dock ingen testad uppfattning om hur många av 
varumärkena som respondenterna kände till. Det hade varit intressant att ta reda på om våra 
respondenter känt igen något varumärke mer än de andra märkena eftersom vi då hade kunnat 
redovisa ett varumärke som påverkat respondenterna särskilt mycket, och som då med rätt 
omvårdnad kunnat öka de andra varumärkenas image. 
 

En felkälla i vår studie är det faktum att Åhléns vid undersökningstillfället påbörjade en 
ombyggnation av modeavdelningen. Vi har kunnat se att dimensionen Miljö haft betydligt 
lägre upplevd nöjdhet än den förväntade nöjdheten. Dock fick Renlighet (39) en 
förhållandevis hög siffra på upplevd nöjdhet vilket borde betyda att städning, såsom 
dammtorkning och rengöring, ändå fungerat. Vid närmare eftertanke är det också så att ingen 
vecka är den andra lik på ett stort varuhus. Det är alltid någon kampanj, ombyggnation eller 
rea på gång, alternativt är det en ovanlig vecka i kalendern. Därför är lösningen kanske inte 
att byta tillfälle, utan att utöka antalet tillfällen för undersökningen. Ett större sampel hade 
också varit mycket värt särskilt för våra två mindre enkätdelar. 
 
Kanske hade vårt mått varit bättre på en butik med en tydligare image. Åhléns har en mycket 
bred målgrupp och en image som inte utmärker sig särskilt mycket. Det har sagts att en 
specifik enkätutformning skulle behövas för varje typ av butik, eftersom olika typer av 
butiker kan skilja sig så mycket från varandra. I en järnaffär, till exempel, har kunderna 
förmodligen inte samma bedömningskriterier som i en klädaffär. Detta gäller även inom 
samma varuområde. En avdelning i ett varuhus förväntas vara annorlunda än en liten 
klädbutik. Detta finns det stöd för även i våra resultat – förväntningarna på en butik skiljer sig 
från upplevelsen i ett varuhus. 
 
När vi valde att mäta image i samma termer som butiksupplevelse innebar det ett antagande 
om att image skulle kunna mätas på detta sätt. Vi har sett att de flesta mått som DOSIRS 
använder i upplevelsemätning också påverkar uppfattningen om butikens image.139 Detta 
gäller så gott som alla mått i enkäten utom öppettider och väntetider, och till och med dessa 
kan sägas ha en effekt på butiksimagen, om än indirekt: Information om öppettider påverkar 
kanske inte hur en kund tänker om en butik. Öppettider kan däremot bli en viktig del av 
upplevelsen (om man är sent ute och blir besviken eller positivt överraskad, till exempel) och 
den upplevelsen som helhet påverkar uppfattningen om butiken.  
 
Att varumärkesmixen är en viktig del av en butiks image är etablerat, men exakt hur mycket 
av imagen som kan härledas till varumärkesmixen är inte klart. Om vi antog att 
varumärkesmixen skulle bestämma 100 % av en butiks image, så skulle Åhléns 
modeavdelning ha exakt likadan image som den fiktiva butiken. Så är nu inte fallet, det 
skiljer sig en åtminstone en aning på så gott som alla frågor. Något annat än varumärkena 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
139 Du Preez et al. (2006) Importance of Apparel Store Image Attributes: Perceptions of Female Consumers SA 
Journal of Consumer Psychology vol. 32:3 s. 49-50 
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måste påverka imagen och de imageuttryckande frågorna, och detta andra påverkar olika 
mycket i olika dimensioner och frågor. Varumärket är en plattform att bygga förväntningar 
på. Varumärkena har kanske bara byggt förväntningar angående vissa saker, som de gärna 
blir associerade med. 
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