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Förord 
 

Denna uppsats är genomförd vid Handelshögskolan, Umeå Universitet med inriktning 

mot marknadsföring. Först och främst vill vi framföra ett tack till vår handledare Owe 

R Hedström för hans tankar, reflektioner och uppmuntran under arbetets gång och till 

Elin Nilsson som med sin egen erfarenhet och forskning inom ämnesområdet varit en 

guide i kunskapens djungel. Vi vill även rikta ett stort tack till Bengt Lundqvist och 

Mathias Lundin på statistiska institutionen för ovärderlig hjälp vid databearbetningen 

och till de respondenter som besvarat vår enkät, vilket gjorde vår studie möjlig.  

 

 

Slutligen ett stort tack till alla våra nära som stöttat oss under den här tiden. Utan er 
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Sammanfattning  

Idag finns en avsiktsplan för en etablering av ett IKEA-varuhus i Umeå och det råder en 

oro bland handlare samtidigt som en förväntan sprider sig bland umeåborna. 

Kommunen hade tidigare planer på att utveckla Klockarbäckens handelsområde men då 

möjligheten om ett IKEA dök upp ändrades avsikterna.  Visionen är idag en 

nyetablering av ett nytt handelsområde vid stadens södra entré.  

Hur konsumenter handlar, deras kriterier, var och när de handlar är viktiga aspekter när 

det gäller konsumentbeteende, vilket är huvudämnet som kommer att behandlas i denna 

uppsats. Lojalitet är en annan viktig aspekt inom konsumentbeteendet, och det vi ville 

studera är hur lojala konsumenter är mot de butiker och handelsområden de handlar på 

idag och vad som händer med en konsuments lojalitet vid nyetableringar.  

Syftet med denna studie har varit att kartlägga konsumenters grad av lojalitet till 

befintliga handelsområden idag och hur denna skulle komma att förändras i och med en 

externetablering av ett fjärde handelsområde vad gäller ett IKEA-varuhus i Umeå. Vårt 

syfte kommer även vara att förklara skillnader mellan olika grupper samt redogöra för 

de effekter som en etablering kan medföra. 

Vi har genom en omfattande enkätundersökning identifierat hur konsumenter i Umeå 

uppskattar sin lojalitet idag och hur de tror att denna kan komma att förändras i och med 

en nyetablering av ett nytt handelsområde.  

 

Våra resultat visar att Umeås konsumenter i stor utsträckning idag är mycket lojala till 

sina valda handelsområden. Trots detta uttrycker majoriteten av alla respondenter att 

deras lojalitet kommer att förändras till förmån för det nya handelsområdet Entré Syd 

och IKEA. Vidare visar resultatet tydliga indikationer på att Strömpilen och 

Klockarbäcken är de handelsområden som kommer drabbas hårdast av nyetableringen.     
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1. INLEDNING  
 

I detta inledande kapitel ges en introduktion av vår problembakgrund som följs av en 

problemdiskussion, vilka kommer ge en överblick och visa på relevansen av vårt ämne. 

Vidare kommer detta avsnitt mynna ut i problemformuleringen och syftet med denna 

studie. Slutligen kommer vi redogöra för de begränsningar och avgränsningar som 

gjorts i samband med studien samt förklara ett antal olika begrepp och definitioner som 

behandlats i arbetet.  

 

 

  

Figur 1. Kapitelöversikt på inledning (skapad av författarna 2011) 

 

1.1 Ämnesval 

Under vår tid på Handelshögskolan i Umeå har vi båda kommit att bli bekanta med 

stadens utbud av butiker inom olika branscher på olika platser. Vi anser att Umeå har ett 

relativt brett utbud vad gäller handel, men ibland kan det kännas som att något saknas. 

Under utbildningens gång har vi funnit ett intresse för handeln och framförallt den 

svenska handeln, men intresset bottnar även i vår egen arbetslivserfarenhet då vi båda 

har erfarenhet av arbete inom detaljhandeln. När det ännu en gång började spekuleras 

om en eventuell etablering av IKEA i Umeå så vaknade vårt intresse för hur detta skulle 

komma att påverka Umeås befolkning. Med anledning av detta ville vi ta tillfället i akt 

och fördjupa oss inom denna högst aktuella affärshändelse genom att behandla detta 

ämne i vår kandidatuppsats. 

 

1.2 Problembakgrund 

Världen över har handeln varit knuten till stadskärnorna och andra platser där 

människor samlats för att utbyta varor med varandra. Under mitten av 1800-talet skedde 

en förändring till det ”bättre” genom att handelsbodar med ett brett sortiment växte 

fram, vilket ledde till att handeln utvecklades. Under 1900-talet kom många 

framgångsrika företag att etableras, såsom IKEA och Hennes & Mauritz och till följd av 

detta skedde en strukturomvandling inom detaljhandeln i Sverige (Fölster, 1999, s. 12).  

 

Denna strukturomvandling kan bero på politiska beslut, förändringar i konsumenters 

beteenden och förutsättningar som i sin tur påverkats av samhällets utveckling. Hur 
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konsumenten handlar, deras kriterier, var och när de handlar, är viktiga aspekter när det 

gäller konsumentbeteende (Jobber & Fahy, 2006, s. 57).  

Idag kan man se stora byggnadskomplex bestående av en mängd olika butiker, inom 

olika branscher, byggda enbart för handel. Dessa kallar vi köpcentrum/handelplatser, 

vars syfte är att locka konsumenter att spendera pengar på olika varor.  

Köpcentrum har internationellt sett, existerat i mer än tusen år i olika former. Från 

forntida marknader till kilometerlånga basarer och kommersiella handelsdistrikt. Det 

första externa köpcentrumet slog upp sina portar 1923 i Kansas och är känt som 

Country Club Plaza. Detta var startskottet för fortsatt expansion av köpcentrum i USA 

och mellan 1950-80 talet, ökade antalet externa shoppingcenter med drygt 55 % och 

1973 fanns ca 15 000 shoppingcenter (McGoldrick & Thompson, 1992, s. 12; Carter, 

2009, s. 165). Enligt McGoldrick et al. byggdes köpcentrum i anslutning till förorterna 

för att öka befolkningstillväxten i landet. En bidragande faktor till expansionen av 

köpcentrum i USA, var de ökande inkomsterna och familjers attityd till köpcentrum. 

Allt fler hade tillgång till bil och då parkeringsplatserna i centrum var begränsade sökte 

man sig utanför staden. Detta ledde till att konsumenterna började se köpcentrum som 

utflyktsmål och ett sätt att umgås. Fenomenet köpcentrum spred sig snart till andra delar 

av världen och i början på 1950-talet öppnade Storbritanniens första externa 

köpcentrum i Wilmslow, Manchester som kom att heta Finnegans (McGoldrick & 

Thompson, 1992, s. 13-14). 1986 öppnade Europas största externa shoppingcenter i 

Storbritannien, strax utanför New Castle (McGoldrick & Thompson, 1992, s. 1). De 

handelsmönster som uppstod i samband med de externa etableringarna av köpcentrum i 

USA, kom att influera oss svenskar. 

Världens första slutna köpcentrum lokaliserat i en stadskärna, byggdes inte i USA som 

man skulle kunna tro utan i Luleå 1955. Detta blev ett startskott för utvecklingen av 

shoppingcenter, inte bara i Sverige utan i hela Norden (ncsc, 2011). I Sverige 

introducerades det första externa köpcentrumet 1970 i Valbo, utanför Gävle och därmed 

tog den externa etableringen i Sverige fart. I Stockholm (Kungens Kurva) öppnades 

1965 det IKEA-varuhus som idag är störst i världen, sett till säljyta, med över 50 000 

kvm (www.ne.se). Året därpå slog IKEA upp portarna i Sundsvall, som idag är 

Norrlands största shoppingcenter (Ikanofastigheter, 2011). I början av det blomstrande 

70-talet etablerar Ullared sitt varumärke, tidigare Ge-kås som idag är ett av Sveriges 

största handelsområden utanför stadskärnan (Scb, 2011). 

Externa handelsetableringar har på kort tid blivit allt vanligare även i Sverige och i 

många städer flödar det av köpcentrum och externa handelsområden. I Sverige finns 

idag 395 handelsområden fördelade på 175 tätorter, varav tre i Umeå. Flertalet områden 

är fördelade på Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala och Jönköping. Utöver detta så 

fördelas resterande handelsområden på drygt 60 mellanstora tätorter och slutligen 

återfinns ett hundratal mindre tätorter med en befolkningsmängd under 15 000 (Scb, 

2011).  
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Under det senaste 15 åren har antalet köpcentra i Sverige fördubblats (Hui, 2011). Både 

lokalisering av handel och sättet att handla på har förändrats över tid och idag ser många 

på konsumtion som ett nöje, en aktivitet, ett sätt att socialisera. I takt med att 

konsumtionen och handeln utvecklats har även konkurrensen bland företag förändrats.  

Konkurrensen har framförallt växt sig starkare och blivit allt hårdare. Idag ses många 

externa handelsområden som utflyktsmål, en upplevelse där man kan få alla sina behov 

tillgodosedda vid ett enda besök. Centralortsteorin förklarar utbudets lokalisering vid en 

given befolkningsfördelning. Den behandlar de bakomliggande faktorerna till 

konsumenters rörelsemönster och val av handelsområde. Dessa faktorer utgörs av 

konsumentens avvägning mellan hur attraktivt ett visst handelsområde är och avstånden 

mellan dem. Förr ansågs ett köpcentrums attraktivitet vara storlek på affärsyta, men har 

idag utvecklats till faktorer som parkeringsmöjligheter och varuutbud. (McGoldrick &  

Thompson, 1992, s. 19ff). Dessa faktorer torde vara orsaken till att externa köpcentrum 

i de flesta fall är så framgångsrika och uppskattade av konsumenterna (Bergström, 1999, 

s. 3). De externa handelsområdena representerar sällanköpsvaror mer än dagligvaror och 

sedan början på 1990-talet har detaljhandeln med sällanköpsvaror ökat med mer än 100 

procent (Scb, 2011). I år blev sällanköpsföretagen börsvinnare när sällanköpshandelns 

index steg med 3,8 % medan detaljhandeln av dagligvaror endast steg med 1,0 % 

(Svenskhandel, 2011). 2010 hade detaljhandeln i Umeå en omsättning (inklusive moms) 

på totalt 7, 7 miljarder kronor, där 3,7 miljarder bestod av dagligvaror och drygt 4 

miljarder var sällanköpsvaror (Handelnisverige, 2011). Umeås externa handelsområden 

är geografiskt placerade runtom staden i olika väderstreck med Strömpilsplatsen i öst, 

Klockarbäcken i väst och Ersboda i norr. Inom en snar framtid kan ett fjärde 

handelsområde i Umeå bli verklighet, då IKEA nu planerar för en etablering i stadens 

södra entré. På nästa sida följer en geografisk översikt av Umeås befintliga 

handelsområden och IKEA´s planerade lokalisering. 

http://www.handelnisverige.se/
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Figur 2. Översikt av Umeås handelsområden 

 

IKEA är ett av Sveriges största företag med drygt 120 000 anställda världen över, en 

årsförsäljning på nära 22 miljarder Euro och är ett av våra starkaste svenska 

varumärken. ”Anledningen till att IKEA har en stor konkurrensfördel på marknaden är 

deras unika sortiment med skandinavisk profil, god design och kvalitet till låga priser 

och som erbjuder allt. IKEA bjuder på en hel upplevelse och har tidigare rankats som en 

av Stockholms turistattraktioner. Det finns än idag ingen konkurrent på marknaden som 

kan leverera alla dessa fördelar och när ett företag kontrollerar hela värdekedjan blir det 

svårt att konkurrera”(Anders Dahlvig, VD för IKEA Group).    

En etablering av IKEA skapar inte bara nya arbetstillfällen på de orter där det öppnar, 

det finns även en dokumenterad positiv inverkan på ekonomin och turismen för 

kommunerna. IKEA´s etablering i Haparanda 2006 är ett bra exempel där 

sällanköpshandeln i kommunen ökat med 840 % och dagligvaruhandeln med 50 % de 

senaste tre åren, enligt HUI (DN, 2011).  
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Redan 1991 fanns det planer på ett IKEA-varuhus i Umeå, men då lyckades man inte nå 

hela vägen fram till en etablering. Detsamma skedde 15 år senare då Umeå blev 

bortvalda till förmån för Haparanda. Idag finns däremot en undertecknad 

avsiktsförklaring som ger IKEA rätten att fram till år 2013 köpa 22 hektar mark av 

Umeå Kommun för 110 miljoner kronor (Market, 2011). Detta innebär att IKEA får 

köpa marken för ett förmånligt pris á 500 kr/kvm, vilket kan vara en indikator på hur 

gärna Umeå kommun vill att IKEA etablerar sig här.  

Den mark som är avsedd för etableringen ligger sydväst om staden och är ett helt nytt 

handelsområde med ett IKANO Retail center. IKANO Retail center är ett konglomerat 

av butiker som omfattar branscherna inredning, mode, café, sport, skönhet, hälsa, mat 

och elektronik (Ikanofastigheter, 2011). 

Även om köpet av marken ännu inte är klart, kan man redan nu i lokaltidningarna läsa 

om den besvikelse som företagen vid Klockarbäcken känner över att Umeå Kommun 

inte har för avsikt att satsa på flera nyetableringar i närheten av dem.  Även Jysk möbler 

har i en artikel i VK uttryck sin oro  över den stundande IKEA etableringen och tror att 

deras handel kommer drabbas negativt. Butikschefen på Jysk i Umeå baserar sin oro på 

att butikens omsättning i Haparanda minskade när IKEA öppnade.  

 

1.3 Problemdiskussion 

Fredrik Bergström, tidigare vd på Handels Utrednings Institut och ekonomie doktor i 

nationalekonomi (HHUS, 2011) har i en av sina många rapporter för Handelns 

utredningsinstitut, Är externa köpcentrum ett hot mot cityhandeln? påvisat att 

nyetableringar av externa affärscentrum innebär ökad konkurrens för redan etablerade 

handlare inom köpcentrumens upptagningsområde. En genomförd etablering 

efterlämnar ett ökat antal handlare som måste dela på en oförändrad total konsumtion. 

Detta kan leda till så kallade utträngningseffekter, vilket innebär att ett flertal etablerade 

handlare kan känna av en minskad efterfrågan och försämrad lönsamhet. En positiv 

effekt som kan uppstå vid externa etableringar är substitutionseffekter, vilket innebär att 

konsumenter bosatta i centralorterna väljer att ersätta sina inköp på bostadsnära 

marknadsplatser och i stadskärnan med inköp på den externa marknadsplatsen. Detta 

innebär i sin tur att detaljhandeln i den övriga centralorten har en negativ utveckling 

samtidigt som externhandeln fortsätter ”grönska”. Andra positiva aspekter som påvisats 

med externa handelsområden är att dessa kan gagna redan etablerade handlare som 

ligger i dess närområde. Konsumenternas valmöjligheter utökas, priserna pressas ner 

och bekvämligheten för bilburna konsumenter ökar i och med bättre 

parkeringsmöjligheter (Bergström, 1999, s. 3).  
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När det gäller kundlojalitet och dess underliggande områden finns det inga tydliga 

resultat vad gäller etablering av nya handelsområden. Inom forskningen råder 

fortfarande delade meningar kring definitionen kundlojalitet och man menar att det 

fortfarande finns outforskade delar av detta område. Olika typer av lojalitet som kopplas 

samman med kundlojalitet är butikslojalitet, vilket är av stort intresse för vår studie.  

Enligt Söderlund är den största genomförda forskningen på lojalitet gjord av Jacoby & 

Chestnut (Söderlund, 2001, s. 12ff). Bloemer bekräftar detta och instämmer med Jacoby 

och Chestnuts definition kring butikslojalitet. 

 

“The biased (i.e. non random) behavioral response (i.e. revisit), expressed over time, by 

some decision-making unit with respect to one store out of a set of stores, which is a 

function of psychological (decision making and evaluative) processes resulting in brand 

commitment” (Bloemer & Ruyter, 1998, s. 500). 

 

Butikslojalitet bygger på icke slumpmässiga partiska val och återkommande besök 

gjorda av en eller flera beslutsfattare i förhållande till andra butiker.  Hur kommer dessa 

beslutsfattare/konsumenter att agera när IKEA etableras? En stark påverkande faktor när 

det gäller val av butik är enligt Bloemer et. al, word-of-mouth. Kommer 

beslutsfattarna/konsumenterna att vara partiska och fortsätta handla på Ersboda, 

Strömpilen och Klockarbäcken eller kommer de influeras av icke-lojala konsumenter 

via word-of-mouth? (Bloemer & Ruyter, 1998, s. 510) 

 

Kundlojalitet är inget som uppstår enbart via kunden själv, utan det finns givetvis 

påverkande faktorer som butiksägare måste ta hänsyn till, såsom utbud, pris och läge. 

Dessa faktorer kommer sedan att ligga till grund för konsumentens värderingar kring 

butiken och vilket val de kommer att göra (Engel et al., 1993, s. 617f). Om dessa 

faktorer inte uppfylls av butiken kommer lönsamheten att minska (Söderlund, 2001, s. 

20), så även kunders tillfredställelse. Kunders tillfredställelse är något som uppkommer 

när butiken lever upp till kunders preferenser och när konsumenter tar sig tid till att 

motivera de val han/hon har när det gäller val av butik (Bloemer & Ruyter, 1998, s. 

501).  

 

Alla dessa faktorer influerar och stärker konsumentbeteendet, vilket kommer att vara det 

övergripande området i vår studie. Konsumenters beslutsprocess när det gäller val av 

butik i Umeå efter IKEA-etableringen kommer bero på hur lojala konsumenter är idag 

och hur deras lojalitet kommer att förändras.  

 

Kultur, social klass, personliga värderingar, familj och situation är de största externa 

grundstenarna (Engel et al., 1993, s. 33). De interna eller de individuella grundstenarna 

är enligt Engel et. al resurser, motivation, kunskap, personlighet, värderingar samt 

livsstil.  
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Det finns många studier på hur handeln i stadskärnor och kringliggande kommuner 

påverkas av externa affärsetableringar men inte så mycket om vilka effekter det har på 

övriga handelsområden i respektive stad.  Detta ”praktiska gap” gör att vi finner det 

intressant att fokusera på externa affärsetableringars påverkan på övriga 

handelsområden. Den oro som uttryckts över IKEA´s etablering av övriga handlare i 

Umeå, finner vi intressant och undrar om denna oro är befogad eller inte. Detta vill vi 

undersöka ur konsumentens perspektiv genom att ta reda på hur lojala Umeås 

konsumenter är idag till respektive handelsområde. Vad kommer deras grad av 

uppskattad lojalitet att innebära i och med IKEA´s etablering och skulle en ny 

handelsplats innebära en förlust av kunder för övriga butiker i närliggande 

handelsområden? 

 

Som vi tidigare nämnt är motivation en viktig faktor som konsumenten måste ta hänsyn 

till. Har befintliga konsumenter i Umeå tillräckligt med tid och motivation att värdera 

den mest lämpliga handelsplatsen? Eller kommer konsumenterna att välja det område 

som ligger närmast till hands av bekvämlighetsskäl? Med andra ord, kommer IKEA bli 

Umeås Mekka? 

 

 

IKEA är den nya kyrkan. Att åka till IKEA har blivit en ritual som flätats in i 

dagens samhälle – sannolikt lika självklar och rutinmässig som veckoturen till 

högmässan för 40 år sedan (Lewis, 2005, s. 76). 

 

 

 

1.4 Problemformulering 

Ovanstående problematik har genererat följande problemformulering;  

Vilka effekter kan en IKEA- etablering få gentemot övriga handelsområden på orten 

utifrån konsumenters uppskattade lojalitet?  

 

1.5 Syfte 

Utifrån ovanstående problemformulering blir vårt syfte med denna studie att identifiera 

huruvida graden av konsumenters uppskattade lojalitet till stadens handelsområden 

kommer att förändras till följd av den stundande IKEA etableringen. Vårt syfte kommer 

även vara att förklara skillnader mellan olika konsumenter samt redogöra för de effekter 

som en etablering kan medföra. 
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1.6 Begränsningar 

Då båda författarna av denna uppsats läser civilekonomprogrammet med ett stort 

intresse för marknadsföring, avgränsades uppsatsen till detta område. Med hänsyn till 

det aktuella ämnet, IKEA´s stundande etablering i Umeå, valde vi att avgränsa vår 

studie till konsumentbeteende inom detaljhandeln. Vidare avgränsade vi oss till att 

undersöka konsumenters uppskattade lojalitetsförändringar till befintliga 

handelsområden i centrala Umeå. Denna avgränsning gjordes på grund av att IKEA 

ännu inte etablerat sig, vilket innebär att konsumenterna inte på förhand kan bedöma sin 

förändrade lojalitet i förhållande till övriga handelsområden. Därmed kommer vi enbart 

att mäta hur konsumenterna på förhand uppskattar sitt förändrade lojalitetsbeteende.  

 

Då tidigare jämförelsestudier utförts på externetableringar kontra stadskärna, kommer vi 

i vår studie att begränsa oss genom att exkludera Umeå centrum vid vår 

enkätundersökning. Begränsningen till Umeås närliggande handelsområden har 

genomförts eftersom vi anser att detta är ett mindre utforskat område.  

 

Med hänsyn till tidsramen för denna studie har vi inte haft möjligheter eller resurser till 

att studera Umeås hela population, vilket medförde att vi valde att använda oss av ett 

kvoturval vad gäller ålder och kön för att få en proportionell spridning bland 

respondenterna. Detta ger möjligheten att uttala oss om ”ett mini-Umeå”.  

 

 

1.7 Definitioner  

 

”Begrepp utgör teorins byggstenar och är dessutom utgångspunkt för genomförandet 

av en samhällsinriktad undersökning”. Begrepp är olika beskrivningar av vitala delar av 

den sociala verkligheten. Dessa begrepp kommer i sin tur mätas och olika mått och 

främst av indikatorer (Bryman, 2008, s. 154).  

 

För att underlätta för läsaren visar vi här de definitioner vi valt att använda på följande 

begrepp. 

Dagligvaror: Livsmedel, parfym, tobak, tidningar, blommor.  

Sällanköpsvaror: Kläder, skor, accessoarer, tyger, möbler, järn- och byggvaror, 

elektronik, färg, tapeter, foto, sportartiklar, radio/tv, ur, guld, optik, böcker, musik, 

leksaker och data/telefoni.  

Köpcentrum: Den mest internationellt använda definitionen av ett köpcentrum är att 

det är en arkitektonisk enhetlig grupp av byggnader för detaljhandel och kommersiell 

service, som är planerad, utvecklad, ägd och förvaltad som en enhet. Denna skall vad 

gäller läge, storlek och typ av butiker/verksamheter, samt antal egna parkeringsplatser, 

vara dimensionerad och anpassad till den marknad som den skall betjäna. Med andra 

ord, en fastighet som hyr ut sina lokaler till andra butiker. 
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Externt handelsområde: Ansamlingar av butiker och stormarknader i centralortens 

närhet.  

IKEA: När vi i texten pratar om IKEA som handelsområde så innefattar detta område 

ett IKEA-varuhus, ett IKANO retail center som består av ett flertal butiker som 

representerar olika branscher inom detaljhandeln, både dagligvaror och sällanköpsvaror. 

Kundlojalitet: Kunder känner ett engagemang för ett specifikt företag och väljer detta 

framför andra konkurrerande alternativ. 

Återköpsintention: Den grad som konsumenten uppskattar sitt framtida 

inköpsbeteende till. 

Word of mouth: En typ av marknadsföring som innebär att nöjda kunder sprider det 

goda budskapet om en butik vidare. 
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2. STUDIENS UTGÅNGSPUNKTER 
 

Detta kapitel kommer innehålla en redogörelse för de vetenskapliga utgångspunkter vi 

anser format vår studie. Följande del kommer presentera vilken kunskapssyn samt vilket 

perspektiv och angreppssätt vi i studien använt oss av. Vår praktiska och teoretiska 

förförståelse kommer även belysas och hur dessa påverkat vår studie. Slutligen följer en 

motivering till hur insamling av sekundärkällor samt val av teorier utförts, med avsikt 

att underlätta en kritisk granskning av vår studie. 

 

 
 

Figur 3. Kapitelöversikt på studiens utgångspunkter (skapad av författarna 2011) 

 

 

2.1 Förförståelse  

 

Vår förförståelse avser alla våra livserfarenheter och kunskaper, både teoretiska och 

praktiska, och då dessa kommer påverka vårt perspektiv, våra tolkningar och slutsatser 

är det av stor vikt att lyfta fram dessa för att skapa en förståelse för de val som gjorts i 

studien (Johansson et al., 1993, s. 76). 
 

Vi har båda sedan 2009 läst på Civilekonomprogrammet vid Umeå Universitet och detta 

har gett oss en del teoretiska förkunskaper som är relevanta för denna studie. Under 

utbildningen har vi studerat företagsekonomi, nationalekonomi, statistik samt juridik på 

grundnivå. Den kurs som är av större vikt för vår studie är marknadsföringskursen, och 

då i synnerhet köpbeteende samt marknadsföring. Denna kurs bidrog till en förståelse 

vad gäller teorier angående individer och konsumtionsmönster, vilket i sin tur kommit 

påverka vår uppsats. Vi har även gjort tidigare studier på konsumenters strategiska 

köpbeteende vad gäller informationssökning.  

 

Vissa teorier som kopplats till vår studie har utvecklats från tidigare kunskap från kurser 

inom företagsekonomi. Utifrån våra tidigare erfarenheter från studier och arbete inom 

butiker som säljer olika produkter har vi fått en uppfattning om hur och varför individer 

konsumerar. Då vi båda har arbetat mycket med kundkontakt har vi fått en god insyn i 

begreppet kundbeteende och fattat ett intresse för detta. I arbetslivet har vi upplevt att 

många kunder har en tendens att återkomma om de är nöjda med butikens service och 

utbud, vilket skapat ett intresse hos oss att ta reda på om konsumenter verkligen är 
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Kunskapssyn

- Objektivism

- Konstruktionism

Vetenskapssyn 

- Positivism

- Hermeneutik

Ansats 

- Deduktiv

- Induktiv

Objektivistisk DeduktivPositivistisk

lojala till de butiker de handlar på. Det är främst detta som lett oss in på vårt valda 

ämnesområde. 

Denna förståelse kommer därmed att påverka de teorival vi gör på ett positivt sätt enligt 

vår mening. En del av de teorier vi behandlat tidigare är utvecklade av erkända forskare 

inom respektive ämne vilket underlättat vid sökning av teorier. Utifrån ett flertal andra 

studier som gjorts inom vårt ämne har dessa teorier visat sig vara användbara. 

 

En tänkbar effekt som vår praktiska förförståelse skulle kunna ha på denna studie är att 

den till viss del skapat en bias, dvs. partisk och subjektiv. I och med våra tidigare 

erfarenheter av konsumentbeteende inom handeln kan det finnas en viss risk för 

förutfattade meningar angående konsumenters köpbeteende. Detta skulle kunna vara ett 

hinder i vår forskning vad gäller att vara kritisk till val av teorier vi haft tidigare 

erfarenhet av, vilket skulle tyda på en tendens att vi omedvetet selektivt skulle 

uppmärksamma den information som bekräftar våra egna uppfattningar.  Trots detta 

anser vi att vår medvetenhet om dessa effekter är det som kommer att hjälpa oss att 

motverka dessa och hålla en ”opartisk” och ”objektiv syn” på denna studie.  

 

 

  

 

Figur 4. Metodschema (skapad av författarna 2011) 

 

 

2.2 Kunskapssyn 

Med kunskapssyn syftar man i vetenskapligt sammanhang på verklighetsuppfattning 

och hur en forskare uppfattar den verklighet som denne ska studera (Saunders et al., 

2009, s. 110). Syftet med denna studie är att identifiera konsumenters uppskattade 

lojalitet till ett handelsområde och om den förändras i och med IKEA ´s eventuella 

framtida etablering i Umeå. Vi avser att göra en enkätundersökning som kommer att 

delas ut till drygt 300 av Umeås innevånare för att få en god uppfattning om den 

generella umebons åsikter. Vår studie kommer därmed att generera ett resultat med 

fokus på hur den generella konsumenten uppfattar verkligheten och inte hur denne kan 

påverka den.  
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Med andra ord är vårt syfte att skapa en generell bild av hur konsumenterna uppfattar 

IKEA´s etablering och uppskattar eventuella förändringar i sina inköpsmönster. Utifrån 

detta gör vi ett ställningstagande som tyder på att verkligheten är objektiv och som 

forskare kommer vi anta ett neutralt förhållningssätt till studien, vilket innebär att vi 

kommer att vara passiva i våra observationer då vi inte kommer att kunna påverka våra 

respondenter. 

 

Redan i vår problemformulering finns en antydan till en verklighet, vilken vi har för 

avsikt att på ett ”objektivt” sätt beskriva och förklara (Johansson & Lindfors, 1993, s. 

39). Detta innebär att vi med utgångspunkt i vår teori ämnar studera verkligheten för att 

på så sätt kunna ge uttryck för ”sanningar”. Hade vi valt att se vårt problem ur den 

motsatta verkligheten, den konstruktionistiska, hade vårt syfte med denna studie blivit 

ett annat. Vi hade då exempelvis valt att studera hur konsumenterna skulle komma att 

påverka IKEA´s etablering som ett socialt fenomen. 

Ontologi, som på grekiska betyder ”läran om varat” är en verklighetssyn som beskriver 

forskarens föreställning om hur verkligheten är beskaffad och människans natur 

(Jacobsen, 2002, s. 29). Ontologin delas in i två verklighetssyner; objektivismen och 

konstruktionismen/subjektivismen. Objektivismen baseras på att vår verklighet och dess 

sociala företeelser är opåverkbar av de sociala aktörer som verkar i den. 

Konstruktionismen/subjektivismen som kan ses som objektivismens motsats, anser att 

verkligheten formas av de sociala aktörernas handlingar och uppfattningar (Saunders et 

al., 2009, s. 110f). Kunskap som genererats genom ett objektivistiskt perspektiv har en 

naturvetenskaplig inriktning och ska vara väl förankrad i vetenskapliga teorier för att 

anses vara godkänd kunskap (Patel & Davidsson, 1994, s. 27f). 

Utifrån denna diskussion menar vi att vår ontologi har en objektivistisk ståndpunkt och 

en enkätundersökning blir därför vår metodologi. Utifrån att vi använt oss av enkäter 

kommer vi som forskare kunna ställa oss objektiva till det insamlade materialet och vara 

neutrala vi sammanställningen av resultatet, vilket är ett krav vid en deduktiv ansats 

(Bryman, 2011, s. 30; Saunders et al., 2009, s. 119).   

 

2.3 Vetenskapssyn 

”Endast de företeelser eller fenomen som kan bekräftas via sinnen är kunskap ” 

(Bryman, 2011, s. 30). 

 

Vårt val av metod speglas av den avsikt vi har med denna studie, vilken är att utifrån de 

data vi samlar in kunna generera kunskap som kommer att förklara respektive 

konsumenters attityder. Denna aspekt är en av byggstenarna i den positivistiska 

kunskapsteorin, vilken kommer färga vår uppsats (Bryman, 2011, s. 30). Med vår 

enkätundersökning avser vi avbilda konsumenternas uppfattningar och uppskattningar 

om sitt köpbeteende före och efter IKEA´s etablering.  
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Vi har därmed inget intresse av att tolka konsumentens uppfattning, vilket är förenligt 

med det hermeneutiska förhållningssättet (Jacobsen, 2002, s. 38). Avsikten med vår 

enkätundersökning är att få en uppfattning om konsumenter i allmänhet, och dessutom 

förmedla ett orsak-verkan-samband, ett förhållningssätt som gäller den positivistiska 

vetenskapssynen. 

Inom samhällsvetenskapen finns två dominerande förhållningssätt, positivismen och 

hermeneutiken. Den senare ses oftast som motsats till positivismen (Patel & Davidsson, 

1994, s. 25) och är ett synsätt som antyder att det inte existerar någon ”verklig 

verklighet” och att situationer och handlingar bör tolkas (Johansson et al., 1993, s. 39f). 

Hermeneutikens intresse ligger således i att skapa en djupare förståelse och menar att 

människan agerar utifrån intentioner och avsikter vars innebörd kan tolkas (Patel & 

Davidsson, 1994, s. 26). Detta tolkande synsätt är förknippat med kvalitativ metod 

(Bryman, 2011, s. 40). 

Den positivistiska vetenskapssynen står för en kunskapsteoretisk ståndpunkt som 

grundar sig på naturvetenskapliga metoder med syfte att generera prövbara hypoteser 

snarare än att tolka dessa (Bryman, 2011, s. ). Positivismen har en passiv människosyn 

och dess syn på relationen mellan forskare och respondent är att den ska hållas 

värderingsfri, dvs. ett krav på forskaren är att dennes roll hålls fri från egna värderingar 

och erfarenheter (Patel & Davidsson, 1994, s. 24).  

Vad gäller forskningens resultat, förespråkar positivismen att söka förklara och finna 

kausala samband istället för att finna mening och tolka denna. Lagbundna förklaringar 

grundas på ett antal empiriska observationer vilka är generaliserbara (Saunders et al., 

2009, s. 113). I vår enkätundersökning om konsumenters uppskattade lojalitet har vi 

haft ett objektivt förhållningssätt till vår datainsamling, eftersom vi själva inte kunnat 

påverka respondenternas svar. Vår avsikt med denna undersökning är att utifrån den 

verklighet som råder försöka tolka den data som studien genererat.  

Då vi valt att göra en enkätundersökning vars resultat kommer att analyseras utifrån 

teorin, kommer vår studie således att vara replikerbar för andra forskare. Detta ideal 

innebär att det kommer vara möjligt för andra forskare att återskapa vår undersökning 

och de resultat den genererat (Jacobsen, 2002, s. 37). 

Att vi valt den positivistiska vetenskapssynen är med anledning av att vi ville få fram 

konsumenternas åsikter för att på så sätt kunna få ett generaliserbart resultat. Hade vi å 

andra sidan förhållit oss till hermeneutikens synsätt så hade vårt val av metod mest 

troligt varit av kvalitativ art med intervjuer av exempelvis de butiker som idag känner 

en oro inför IKEA´s etablering. En studie till förmån för att skapa en djupare förståelse 

av butiksägarnas känslor och attityder inför IKEA´s etablering hade varit förenligt med 

det hermeneutiska synsättet (Ibid, s. 32). Forskningen är i detta avseende bunden till 

värderingar och forskaren avser därmed inte förhålla sig objektiv (Saunders et al., 2009, 

s. 119). 
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2.4 Forskningsansats 

”The more objective the interpretation of the data, the more scientific the research 

investigation becomes” (Sekaran, 2000, s. 24).  

 

Vår positivistiska vetenskapssyn och vår objektiva syn på verkligheten är 

utgångspunkter inför vår studie. Vårt intresse ligger i att lyfta fram individers syn på 

specifika förhållanden och därmed har vi för avsikt att utifrån teorier förklara hur 

konsumenter uppskattar sin förändrade lojalitet med hänsyn till IKEA´s etablering. 

Detta avser vi göra utifrån en enkätundersökning bestående av i förväg definierade fasta 

svarsalternativ (Jacobsen, 2002, s. 39) vilket osökt leder oss in på den deduktiva vägen, 

vilken vi också anser vara den mest lämpade ansatsen i vår studie.  

Det finns två olika uppfattningar vad gäller förhållandet mellan teori och empiri, 

deduktion och induktion (Bryman, 2011, s. 26). Den deduktiva ansatsen går från teori 

till empiri medan induktion gör det motsatta. Den förra är förknippad med positivismen 

som hör samman med den objektivistiska verklighetssynen (Johansson et al., 1993, s. 

55f). Den deduktiva ansatsen förknippas med den kvantitativa forskningen (Jacobsen, 

2002, s. 43) och i detta angreppssätt läggs vikten på prövning av teorier för att kunna 

förklara den sociala verkligheten (Bryman, 2011, s. 40). Den deduktiva processen 

innebär således att komma fram till en slutsats genom att beskriva och förklara olika 

attityder. I motsats till den deduktiva ses den induktiva ansatsen, vilken utgår från 

verkligheten och ska generera ny teori (Sekaran, 2000, s. 31; Bryman, 2011, s. 40f). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Induktiv och deduktiv ansats (Wiedersheim-Paul et al., 1997, s. 150).  
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Med anledning av den teori som genererats från tidigare forskning inom 

konsumentbeteende och lojalitet anser vi oss inte vara kvalificerade nog att tillföra 

något nytt på det teoretiska området inom dessa ämnen. Detta ställningstagande har 

påverkat vårt val av forskningsansats och är den huvudsakliga anledningen till att vi valt 

att gå från teori till empiri. 

Utifrån ovanstående redogörelse och utgångspunkt i befintlig teori ämnar vi förklara 

verkligheten utifrån konsumenters uppskattade lojalitet. Vår intention är att genom en 

enkätundersökning skapa en ökad förståelse och generera kunskap om hur 

konsumenterna i Umeå idag uppskattar sin butikslojalitet till befintliga handelsområden 

och hur denna kan komma att förändras. För genomförandet av denna studie har vi valt 

en deduktiv forskningsansats då vi anser den vara bäst lämpad för detta ändamål.  

 

 

2.5 Perspektiv 

I denna studie kommer vi att undersöka konsumentbeteendet ur konsumentens 

perspektiv, där fokus kommer vara att skapa en uppfattning om hur konsumenterna ser 

på sitt inköpsmönster idag och hur de uppskattar att detta kommer förändras med 

avseende på Entré Syd´s etablering. Då vi inte skriver på uppdrag av någon annan anser 

vi oss ha intagit ett kundperspektiv i denna studie. Vårt syfte kommer att vara av 

beskrivande och analyserande karaktär där vi utifrån människors attityder kommer att 

analysera hur stark konsumentens lojalitet är. Slutligen kommer vår studie även att ha 

ett utvärderande syfte där vi avser förklara skillnader mellan olika grupper samt 

redogöra för de effekter som en etablering kan medföra. 

 

 

2.6 Val av teori 

Grunden för att bygga teori ligger i den information som inhämtas och de observationer 

som görs av oss forskare. Det är vår uppgift att testa och förklara sambandet mellan 

teori och verklighet (Patel & Davidsson, 1994, s. 20). Vårt arbete inleddes med en 

”djupdykning” i begreppet kundbeteende för att på så sätt få en ”rik” överblick över 

dess innehåll och fann där ett annat begrepp, nämligen lojalitet. Vid närmare studier 

kom vi att finna olika sorters lojalitet och att dessa förklaras utifrån olika mätbara 

attribut som påverkar dess uppkomst och existens.    

Vid genomgång av litteraturen fann vi ett flertal återkommande faktorer som påverkar 

kundens lojalitet. Några av de författare som är framstående inom konsumentbeteende 

är Bloemer, Dick & Basu, Engel, Söderlund, m fl. vilka alla belyser begreppet lojalitet.  
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För att underlätta för läsaren har vi valt att visa detta i en tabell, där vi tydliggör vilka 

attribut som respektive forskare anser påverka lojaliteten. I kolumnen till höger visas de 

attribut som vi ämnar använda i vårt arbete. 

Tabell 1. Sammanställning av de faktorer som påverkar kundens lojalitet (skapad av 

författarna 2011) 

 
 

Attributen som således tagits fram genom tabellen är; tillfredsställelse, värderingar, 

avstånd, centralortsteorin, image, word-of-mouth, attityd, återköpsintention samt 

utvärdering.  

 

2.7 Litteratursökning 

 
När man skriver en uppsats är det av största vikt att först göra en genomgående 

litteraturgenomgång, då detta enligt Bryman; 

 

”…visar att man på ett vetenskapligt sätt kan välja ut och läsa vad andra har gjort 

inom intresseområdet i fråga” (Bryman, 2008, s. 97).  

 

Fortsättningsvis beskrivs hur en bra litteraturstudie stärker författarens trovärdighet som 

en person med kunskaper inom forskningsområdet. Men enligt Bryman handlar det inte 

bara om att reproducera eller upprepa teorier, utan det krävs en kritiskt granskande 

inställning för att kunna tolka och använda det som stöd för egna åsikter och argument 

(Ibid, s. 97f). Då vi är överens med Bryman om att identifiering av relevanta teorier och 

artiklar är av grundläggande karaktär för en bra studie, lades stort fokus vid denna del 

av processen. Grunden till vårt arbete har legat i att hitta relevanta teorier och artiklar 

som passar in på vårt problemområde vi ägnade tio dagar åt.  

Bloemer Dick &Basu Engel et al Falk et al Hellier Ibrahim et al Marjanen

Mc Goldrick

et al Söderlund

Utvalda

attribut

Tillfredsställelse Tillfredsställelse Tillfredsställelse Tillfredsställelse Tillfredsställelse Tillfredsställelse Tillfredsställelse Tillfredsställelse

Värderingar Värderingar Värderingar Värderingar

Avstånd Avstånd Avstånd Avstånd

Centralortsteorin Centralortsteorin Centralortsteorin

Attribut Attribut Attribut Attribut Image

Word-of-mouth Word-of-mouth Word-of-mouth Word-of-mouth

Attityd Attityd Attityd Attityd Attityd Attityd

Återköpsintention Återköpsintention Återköpsintention

Utvärdering Utvärdering Utvärdering
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För att få en överblick av vårt ämne använde vi oss av Umeå universitetsbiblioteks 

sökmotor ALBUM för att därmed finna relevant litteratur. Vid bedömningen av dess 

relevans började vi med att läsa en mängd olika litteratur i form av artiklar, böcker och 

forskningsrapporter, för att skapa oss en förförståelse om vad som är relevant för vår 

studie. Litteraturens relevans grundade vi även på vilka författare som skrivit 

litteraturen och vilka forskare som genomfört studierna. Efter genomgång och sållning 

av litteraturen fann vi tillslut några intressanta teorier och ämnesord vi ville använda till 

grund för vår artikelsökning. Dessa var kundbeteende, lojalitet, centralortsteorin och 

klusterteorin, men den sistnämnda valde vi senare att exkludera då vi inte ansåg den 

vara tillräckligt relevant för vårt ämne. För att finna relevanta vetenskapliga artiklar och 

tidsskrifter inom våra teoriområden har vi via Umeå Universitet använt oss av databasen 

Emerald Journal som har en företagsekonomisk inriktning. För att hitta de mest 

relevanta och aktuella artiklarna begränsade vi vår första artikelsökning genom att 

exkludera alla artiklar publicerade före år 2000.  

 

För att finna artiklar relaterade till våra teorier, började vi med att söka på det breda 

begreppet ”customer behaviour”, vilket resulterade i 595 träffar. För att minska ner 

antalet träffar och göra sökningen mer överskådlig specificerade vi vår sökning med 

sökord som närmare behandlade vårt problem. Vi lade därför vi till sökordet loyalty 

(”customer behaviour” + loyalty) och fick då 365 träffar. Därefter lade vi till ”customer 

loyalty” (”customer behaviour” + loyalty + ”customer loyalty”) vilket gav oss 244 

träffar.  I följande led adderade vi retail (”customer behaviour” + loyalty + ”customer 

loyalty”+ retail) och fick då 170 träffar.  

 

För att ytterligare minska ner antalet träffar lades attitude (”customer behaviour” + 

loyalty + ”customer loyalty”+ retail + attitude) till vilket gav oss 102 träffar och 

slutligen för att minimera sökresultatet eliminerade vi internet och online (”customer 

behaviour” + loyalty + ”customer loyalty” + retail+ attitude – internet – online) och 

fick då till slut 39 träffar. Av dessa fann vi sju intressanta artiklar, varav två kom att 

användas på grund av deras relevans för vår studie.  

 

För att finna ytterligare information om vårt breda ämne så gjordes en andra 

artikelsökning för att täcka övriga faktorer kopplat till kundlojalitet vilket fick inleda 

artikelsökning nummer två. Inledningsvis sökte vi på ”customer loyalty” vilket 

resulterade i 4031 träffar. Därefter lade vi till store image (”customer loyalty” + store 

image)och fick 736 träffar. För att minska ner detta antal adderades perceptions i 

följande led (”customer loyalty” + store image + perceptions) vilket gav 454 resultat 

och i följande led lade vi till retail (”customer loyalty” + store image + perceptions + 

retail) som minskade antalet träffar till 388. Slutligen adderade vi ”loyalty programs” i 

sökningen (”customer loyalty” + store image + perceptions + retail + “loyalty 

programs”), vilket kom att ge ett slutresultat på 54 träffar och 11 av dessa ansågs 

intressanta och fyra kom att användas.  
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Område Sökord Antal

träffar

Antal

lästa

Litteratur & artiklar använda i 

uppsatsen

Konsument-

beteende
- Customer-

behaviour

- Loyalty

- Customer-

loyalty

- Retail

- Attitude

- customer

loyalty

-Store image

-Perceptions

- Retail

- Loyalty

programs

- Central-

place theory

39 7 

5 35 

11 54 

Dick et al (1994) Customer Loyalty: Toward an Integrated

Conceptual Framework

Uncles et al (2003) Customer loyalty and customer loyalty

programs

Bloemer et al (1997) On the relationship between store image,
store satisfaction and store loyalty

Yavas et al (2009) Retail store loyalty: a comparison of two
customer segments

Kundlojalitet

Centralortsteorin
Simkin (1990) Evaluating a Store Location

Westwood (1975) Location Analysis: the Decision making process

Ibrahim et al (2008) Assessing the effects of self-congruity.

attitudes and customer satisfaction on customer
behavioural intentions in retail environment

Hellier et al (2003) Customer repurchase intention

Tronvoll (2011) Negative emotions and their effect on customer
complaint behaviour

Därefter gjordes en sökning på central place theory vilket gav 35 träffar, varav fem var 

intressanta och två ansågs relevanta. 

 

Genom kontakt med en av våra tidigare lärare, Elin Nilsson som numera är doktorand 

och forskarstudent på Handelshögskolan i Umeå, fick vi förslag på nio intressanta 

artiklar och ett antal forskningsrapporter inom delar av vårt område. Av dessa artiklar 

kom sju att användas. 

 

Utifrån vår litteratursökning gjordes en genomgång av de hittade artiklarna och dess 

relevans bedömdes utifrån dess abstrakt, vilka vi ”skummade igenom” för att få en 

förståelse och kunna värdera dess innehåll. I vissa fall avgjordes även artikelns relevans 

utifrån dess titel och några av dessa finns representerade i vår teoridel. Sammanlagt har 

vi läst 66 artiklar under studien gång. Den teori som vår studie bygger på grundar sig 

främst på utvalda vetenskapliga artiklar och de representerar de faktorer som beskriver 

kundlojalitet. Vårt val av teori åskådliggörs även i en matris under föregående rubrik - 

val av teori. 

För att underlätta för läsaren har vi i följande tabell valt att visa en sammanställning av 

vår litteratursökning. I denna tabell redogör vi för inom vilket område vi gjort 

sökningen, vilket i detta fall är kundbeteende. Sedan visar vi de sökord som legat till 

grund för sökningen, hur många träffar dessa genererade samt antalet funna artiklar som 

var av intresse för oss. Slutligen återfinns nedan en redogörelse för vilka av dessa 

artiklar som kom att användas i arbetet. 

 

 

Tabell 2. Litteratursökning (skapad av författarna 2011) 
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2.8 Sekundärdata 

 
Syftet med insamlingen av data är att hämta information som visar på vilka faktorer 

som påverkar konsumentens lojalitet. Det finns i huvudsak två olika typer av 

data; primär- och sekundärdata. I vårt fall är primärdata den information som genererats 

genom vår enkätundersökning och våra sekundärdata utgörs av tidigare undersökningar 

av konsumenters beteende och lojalitet, vetenskapliga artiklar, statistik, hemsidor samt 

litteratur.  

 

Information och data som tidigare samlats in och sedan analyserats av andra forskare för 

ett annat ändamål brukar kallas sekundärkälla. Exempel på sekundärdata kan vara 

befintlig statistik, tidigare undersökningar som publicerats i tidsskrifter och böcker och 

räkenskaper (Saunders et al., 2009, s. 256). Insamlad sekundärdata kan till skillnad från 

inhämtad primärdata inte alltid anpassas till aktuell problemformulering (Jacobsen, 

2002, s. 153). 

  

Då dessa data redan är införskaffad av någon annan blir den därmed mera lättillgänglig 

och enklare att samla in, vilket innebär att forskare kan spara en hel del resurser på att 

använda sig av sekundär data - framförallt tid och pengar (Saunders et al., 2009, s.268). 

Vid val av sekundärdata kvarstår det faktum att någon annan forskare inhämtat det 

material man har för avsikt att använda sig av, vilket kan leda till att dess reliabilitet och 

validitet kan bli svår att säkerställa (Johansson Lindfors, 1993, s. 117f). 

 

Andra begränsningar som uppkommer vid val av sekundär information är 

datamängdens komplexitet. Vissa studier kan innehålla ”otaliga” respondenter och 

variabler, vilka kan vara svåra för forskaren att kritiskt granska. Trots detta använder sig 

forskare av andras studier eftersom det är mindre resurskrävande och tidssparande. 

Fördelarna överväger på något sätt nackdelarna och genom att använda sig av andras 

material kan sparad tid via egna studier läggas på att finna sekundärdata av bättre 

kvalitet än vad denne själv kunnat åstadkomma (Bryman & Bell, 2007, s. 334f). 

 

Med anledning av att vi främst baserat vår studie på teori inhämtad från artiklar och 

tidigare utförd forskning, har vi i vår sökprocess av data varit mycket grundliga vad 

gäller att granska upphovskällorna till våra valda teorier. Detta för att kunna kontrollera 

vilka sekundära källor som våra källor använt sig av och kunna spåra dessa tillbaka i 

tiden och bedöma dess relevans idag. I denna sökprocess har vi funnit några erkända 

forskare inom kundbeteendets område vilka är, Bloemer, Ruyter, Solomon, Dick, Basu 

och Bergström, vilka använt sig av likartade undersökningsvariabler för att mäta det vi 

ämnar mäta i vår studie.  
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2.9 Källkritik av sekundära källor 

 
Vid insamling av vetenskapliga artiklar, litteratur, information från Internet och andra 

källor som är relevanta för studien, är det av stor vikt att kritiskt granska dessa, då 

tillförlitlighet och sanningshalt kan variera stort mellan olika källor, beroende på hur 

”neutral” forskaren varit. 

 

Som forskare är det viktigt att ställa sig kritisk till den information som inhämtats, dvs. 

att vara källkritisk till teori. Syftet med källkritiken är att som forskare kunna avgöra 

vad som är relevant och inte för studien. När det kommer till det kritiska valet av teori, 

görs det enligt Johansson Lindfors i två olika faser, teorisökning och teorianvändning. 

Teorisökningen syftar till det stadiet då forskaren utifrån vetenskapliga källor genomför 

sitt teoriurval och utifrån detta diskutera hur man bedömer relevans och mängd av teori 

samt när en litteratursökning anses vara klar, dvs. när man kan avbryta sin sökning på 

relevant teori (Johansson Lindfors, 1993, s. 87f). I den andra fasen diskuteras 

teorianvändningen, vilken syftar till källans ursprung, empiriska grund och dess 

aktualitet. I denna fas bör källans äkthet granskas för att kunna konstatera att den är 

genuin och utesluta förfalskning eller förvanskning (Ibid, s. 88f). Källan ska i största 

möjliga mån vara av primär art för att säkerställa dess äkthet och relevans, samt även 

vara aktuell (Patel & Davidsson, 1994, s. 55f). 

Insamlingen av information i vår studie skedde med utgångspunkt i Umeå 

Universitetsbiblioteks breda utbud av främst litteratur och vetenskapliga artiklar men 

även litteratur som tillhandahållits av lärare inom ämnet. Umeå Universitetsbibliotek är 

Norrlands största vetenskapliga bibliotek och ett av de större i Sverige, med drygt 1,5 

miljoner tryckta exemplar och flera tusen tryckta tidsskrifter. Utifrån detta anser vi oss 

haft mycket stor tillgång till relevant material och tidigare studier inom vårt ämne.   

Enligt Johansson, Lindfors handlar teorisökning om förmågan att kunna avgöra när 

forskningen uppnått en teoretisk mättnad och när sökningen kan avslutas. Detta kan 

vara svårt att avgöra men en brytpunkt i sökningen sägs vara när forskaren finner 

information som denne redan uppmärksammat, dvs. när en mättnad av teori uppstått 

(Johansson Lindfors, 1993, s. 87f). Hänsyn bör även tas till hur lång tid man har att 

disponera vid insamling och analys av materialet (Patel & Davidsson, 1994, s. 56). 

Under sökningen av faktorer som påverkar kundens lojalitet har vi kunnat skönja ett 

mönster av återkommande information om dessa och i förhållande till den tidsram på tio 

veckor som är utsatt för denna uppsats anser vi oss ha inhämtat tillräckligt med 

information och uppnått en god teoretisk mättnad för denna studies syfte.  

Den litteratur vi använt oss av anser vi vara tillförlitlig på grund av författarnas 

erfarenhet inom ämnet. I vissa fall har litteraturen fungerat som ett hjälpmedel för att 

finna andra relevanta artiklar.  
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De vetenskapliga artiklarna vi nyttjat i vår uppsats anser vi ha utformats utifrån ett 

objektivt forskarperspektiv, vilket skapat tillförlitlighet. Det faktum att vi uteslutande 

valt att använda oss av artiklar som är ”Peer reviewed” innebär att dessa är granskade 

och godkända av en tredje part vilket ökar källans trovärdighet. Övrig använd statistik 

och data som vi funnit på Internet har hämtats från hemsidor vi ansett vara ”säkra” 

källor. Denna bedömning har vi grundat på hur dessa källor använts, hur väl de 

överensstämmer med vårt eget syfte och därefter valt ut de vi funnit vara använda i 

tidigare studier. Utifrån denna redogörelse anser vi kravet på källans äkthet vara 

uppfyllt. 

 

Vad gäller källans ursprung bör den vara av primär art, vilket den kanske inte alltid är 

och detta fenomen har vi ”stött på” ett antal gånger under arbetets gång, där författare 

refererar till andrahandskällor. Vid dessa tillfällen har vi valt att söka originalkällan till 

andrahandsinformationen för att kunna göra vår egen tolkning och kontrollera 

återgivandet av andrahandskällan. I många fall fann vi att studier gjorda i ”aktuell tid” 

hänvisade tillbaka till ”dåtida forskare”, vilket gör att vi anser användandet av 

andrahandskällor vara försvarbart då dessa kunnat bidra till en något mer utvecklad 

förklaring och beskrivning av den primära källan.  

Forskaren Michael Solomon är en av frontfigurerna inom konsumentbeteende och har 

skrivit en mängd böcker inom ämnet och är ofta citerad i stora tidningar som The New 

York Times, och The Wall Street Journal samt uttalar sig ofta i olika amerikanska 

medier om angelägenheter inom området. Utifrån detta anser vi det andra kriteriet vara 

väl mött.  

Slutligen utifrån teorivalets kriterier, ställde vi kravet att våra teorier skulle vara 

aktuella. I vår sökning utgick vi från artiklar som var skrivna under 90-talet och framåt, 

med undantag för en som är skriven på 60-talet men som många av dagens forskare 

använt sig av och refererat till. Med hänsyn till detta ansåg vi den vara av relevans även 

för vårt arbete på grund av källornas aktualitet.  

 

 

 

  



22 

 

3. TEORI  
 

I vårt teorikapitel kommer vi att redogöra för de teorier och den tidigare forskning som 

kommer ligga till grund för vår studie. Syftet med valda teorier är att förklara hur 

konsumenters lojalitet påverkas av olika faktorer. Inledningsvis kommer vi presentera 

begreppet konsumentbeteende, vilket innefattar värderingar, image, tillfredställelse och 

lojalitet för att ge en övergripande förståelse av ämnet. Vidare kommer vi att förklara 

konsumentbeteendets olika interna och externa faktorer; behov, attityd, livsstil, 

värderingar, preferenser, socioekonomiska samt geografiska, vilka enligt oss är 

grunden till konsumentbeteende. Med Centralortsteorin, syftar vi förklara huruvida 

avståndet har någon betydelse för var konsumenten väljer att handla. Teorin behandlar 

sambandet mellan inköpsställens attraktivitet och konsumenters inköpsbeteende med 

hjälp av faktorer som räckvidd och tröskelvärde.  

 

 
 

Figur 6. Kapitelöversikt på teori (skapad av författarna 2011) 

 

“Life used to be simpler for the marketer. Consumer preferences, needs and wants 

were more predictable. Certain behaviors were often positively correlated with certain 

lifestyles, ages, income or even geographical location.” (Irene, 2005, s. 628).  

 

3.1 Sammanfattning 

 

För att ge en mer överskådlig bild av vår teoretiska referensram vill vi kort sammanfatta 

de teorier vi valt att använda i vår studie. Då vi anser konsumentbeteende vara den mest 

relevanta teorin för vår studie, kommer den att inleda detta teorikapitel. 

Konsumentbeteende innefattar; kundlojalitet, butikslojalitet, butikstillfredsställelse och 

image. Kommande del av kapitlet kommer beskriva konsumentbeteendets interna och 

externa faktorer som kan påverka kunder i sitt val av butik. Avslutningsvis kommer den 

sista delen behandla centralortsteorin, som genom räckvidd och tröskelvärde kan 

förklara hur långt konsumenter är beredda att resa för att göra sina inköp. Den förklarar 

huruvida avståndet har någon betydelse för var konsumenten väljer att handla. Vi finner 

centralortsteorin relevant för denna studie, då den ligger till grund för sambandet 

mellan inköpsställens attraktivitet, vilket syftar på de varor som tillhandahålls, storlek 

på handelsplatsen samt tillgängligheten och konsumenters inköpsbeteende (Falk & 

Julander, 1983, s. 35). 

PRAKTISK 

METOD

RESULTATTEORI

3.1 Teorisammanfattning

3.2 Vår teorimodell

3.3 Konsumentbeteende

3.4 Image

3.5 Utvärdering &

Tillfredsställelse

3.6 Attityd

3.7 Lojalitet

3.8 Centralortsteorin

INLEDNING SLUTSATSANALYS SANNINGS-

KRITERIER

STUDIENS

UTGÅNGSPUNKTER
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3.2 Vår teorimodell  

 

 

Figur 7. Vår teorimodell (skapad av författarna 2011) 

 

3.3 Konsumentbeteende 

Konsumentlojalitet har under de senaste åren blivit ett mycket viktigt område och är en 

stor del av marknadsundersökningar då få återförsäljare idag vet vad som ligger till 

grund för både lojalitet och tillfredställelse (Bodet, 2008, s. 156; Bloemer et al., 2002, s. 

69). Det är mycket viktigt att hitta dessa orsaker eftersom handelns och inte minst 

detaljhandelns omgivning förändras snabbt då det tillkommer allt flera konsumenter 

med större behov och konkurrensen blir allt hårdare (Bloemer, 2002, s. 69). Alla olika 

slags attribut och faktorer påverkar en konsuments val och därför är det av stort intresse 

för oss eftersom konkurrensen i Umeå konstant ökar. Dessa faktorer väger också olika 

mycket för respektive konsument, vilket gör att det blir svårare för en handlare att 

tillfredställa alla och därmed behålla alla kunder. 

Konsumentbeteende är ett mycket brett område och vi tar framförallt upp lojalitet, 

såsom kundlojalitet, butikslojalitet och image som är intressant för oss. Som vi ovan 

nämnt så bygger ”utomordentlig kundvård” på den service som företag erbjuder som i 

sin tur resulterar i de olika lojaliteterna som är relevant för vår studie. Eftersom vi anser 

att det är viktigt för vår studie att kunna visa på olika typer av lojalitet och att vissa 

inköp i en specifik butik kan vara slumpmässiga, så anser vi att butikslojalitet är viktig.  

 

KONSUMENTBETEENDE

IMAGE UTVÄRDERING

CENTRALORTSTEORIN

LOJALITET

TILLFREDSSTÄLLELSE
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Denna faktor handlar främst om hur intresserade konsumenter är och hur de väljer att 

göra sina inköp. Om man inte är intresserad i vilken butik man väljer utan slumpmässigt 

besöker en butik ett fåtal gånger är man inte butikslojal utan snarare har man en slags 

falsk lojalitet gentemot butiken (Bloemer & Ruyter, 1998, s. 500) och då skulle IKEA´s 

etablering inte får någon större effekt på nuvarande handelsområden. 

Butikstillfredsställelsen och varumärkeslojalitet är något som uppkommer när butiker 

lever upp till konsumenters preferenser (Engel et al., 1993, s. 617f). IKEA har alltid 

varit känt för att kunna erbjuda låga priser, god design och en upplevelse för hela 

familjen, vilket vi anser kan vara de möjliga preferenser kunder har på en 

butik/handelsområde. Engel et. al menar att kund- och butikstillfredställelse når en hög 

grad ifall butiken ständigt bemöter kunders efterfrågan och inget utöver det (Ibid, s. 

66f), vilket är precis det IKEA grundar sina innovationer på. ”Behovet för stolar har 

funnits länge och en stol har varit en stol sen 1500-talet” (Dahlvig, 2011, VD IKEA 

Group). 

De interna och externa effekterna som vi har valt att ta med i teoriavsnitten grundar sig 

på dessa preferenser och värderingar. Social klass, kultur, personliga influenser och 

familjen är de externa och som vi anser relevanta. Olika grad av inkomst och social 

klass är faktorer som är avgörande i många familjers val och naturligtvis olika kulturer 

som speglar olika beteenden. De interna faktorerna, resurser, motivation/engagemang, 

kunskap, attityder och framförallt personliga värderingar är också viktiga i de val 

konsumenterna kommer att göra efter den eventuella etableringen (Engel et al., 1993, s. 

33). Engel et al menar att det finns två sätt att lyckas i långa loppet gällande 

företagsamhet. Den viktigaste är utomordentlig kundvård genom god service och 

kvalitet och det andra är att konstant vara innovativ (Ibid, s. 5) och dessa har vilka enligt 

oss uppfyllt ifall man lyckats bygga upp en god lojalitet mellan butik och konsument. 

Men eftersom vår problemformulering grundar sig i konsumentens uppskattningar, 

kommer vi inte att gå djupare in på vad Strömpilen, Ersboda och Klockarbäcken 

kommer att göra för att behålla sina kunder. 

 

3.4 Image 

Till grund för olika typer av lojalitet ligger olika konsumenters värderingar, preferenser 

och behov. Värderingar är varaktiga övertygelser eller föreställningar om särskilda 

ändamål som ofta behandlar en persons resonemang och där man tar till sig sociala 

värden och är mer benägen att förändra köpbeteendet (Swinyard, 1998, s. 168). Dessa 

sociala faktorer kopplar vi till de interna faktorer som formas och påverkas av de yttre 

och som lättare avgör på vilken handelsplats man vill handla. Man kan också säga att 

värderingar är förhållandet mellan upplevda förmåner och kostnaden för att få dessa 

förmåner (Mulki & Jaramillo, 2011, s. 360), vilket hänger ihop med attributen och 

tillfredsställelsen. När en konsument handlar så vet denne i stora drag vad man är ute 

efter, eftersom det finns vissa produkter, så kallade basprodukter, som man ofta handlar.  
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För att skapa en positiv värdering hos kunden krävs det att butiken tillhandahåller 

ypperlig service, god atmosfär, brett varuutbud och alla typer av attribut som uppskattas 

av konsumenten. Dessa attribut påverkar i sin tur kundens tillfredställelse. Det gäller för 

oss att hitta vad konsumenten anser vara viktiga attribut för att förstå en del av 

konsumentens beslutsprocess. ”…customer satisfaction is reached when the perception 

of benefits received meets or exceeds expectations” (Ibid). I Falk & Julander (1983) kan 

man tydligt i en modell se olika faktorer som påverkar val av handelplats (Bild 3.2).  

Den första delen av modellen innehåller geografisk struktur som tar upp avstånd, andra 

butiker, service i närheten, parkeringsplatser och kollektivtrafik. Även socioekonomiska 

faktorer som kön, ålder, utbildning och bilinnehav är viktiga. När man har klargjort 

dessa faktorer kommer man vidare in på de beslutskriterier som är avgörande för var 

konsumenten vill handla. Där innefattas tillgänglighet, sortiment, service och 

information och här anser vi med tanke på vår problemformulering att konsumenten är 

redo att välja butik. Om man vill kan man gå vidare för att se hur själva företaget 

resonerar för att upprätthålla en god relation med konsumenten. När man väl har gjort 

sitt val kommer sedan den eventuella tillfredställelse som konsumenten upplever (Falk 

& Julander, 1983, s. 33). 

 

Figur 8.  Faktorer som påverkar detaljhandelns och konsumenternas måluppfyllelse, 

Falk & Julander (1983), s.33 

 

 



26 

 

3.5 Utvärdering och tillfredsställelse 

                                                                                                                                                   

Före 1990-talet så baserades en konsuments tillfredställelse endast på konsumentens val 

av produkt och det omdöme det speciella köpet fick.  Idag har man tagit detta steg 

längre och fokuserar nu även på konsumentens känslor, reaktioner och tidigare 

erfarenheter för att bedöma tillfredställelsen (Bodet, 2008. s. 157). Det finns två delar 

som måste vara uppfyllda för att uppnå tillfredställelse, nämligen engagemang och 

förtroende. Förtroendet är något som byggs upp sakta men säkert av konsumenten om 

båda parter är nöjda med varandra och som i sin tur är något som skapar motivationen 

eller engagemanget. Engagemang är som vi tidigare nämnt en viktig faktor som en 

konsument måste ta hänsyn till för att skapa ett långvarigt förhållande med en butik där 

konsumenten tar sig tid till att behålla relationen mellan parterna och göra den starkare 

(Bloemer et al., 2002, s. 70; Engel et al., 1993, s. 33). Bloemer et al benämner dessa 

grundstenar som två typer av tillfredställelse som kan uppstå, nämligen dold och 

uppenbar tillfredställelse. Den dolda tillfredställelsen bygger på att konsumenten inte 

har tillräckligt med motivation eller möjlighet att kunna utvärdera butiken och dess 

prestanda, vilket resulterar i att konsumenten inte är medveten om dess tillfredställelse. 

Den uppenbara tillfredställelsen i sin tur bygger på att konsumenten till en viss grad har 

motivation och tid till att utvärdera ifall prestandan levde upp till förväntningarna.  

 

Detta resulterar i att konsumenten är medveten om sin tillfredställelse, fast det oftast kan 

vara svårt att utvärdera dessa två faktorer (Bloemer & Ruyter, 1998, s. 501). Lojalitet 

och uppenbar tillfredställelse är relaterade till varandra, eftersom en positiv utvärdering 

leder till ett åtagande eller ett engagemang. I vårt fall bygger detta på om dagens 

konsumenter har tagit sig tid till att utvärdera alla handelsområden för att kunna avgöra 

sin tillfredställelse eller om konsumenterna inte gjort det. Har kunden inte gjort detta 

har de kanske inte engagerat sig och kan ha uppfattningen om att det inte spelar någon 

roll vilken butik som lever upp till ens förväntningar. Detta kan endast i vissa enstaka 

fall leda till engagemang men då inte lika starkt som vid den uppenbara tillfredställelsen 

(Ibid, s. 502). Detta påverkar också i sin tur den attityd man får gentemot en viss butik, 

eftersom om man inte har tid att utvärdera en butik så kan en negativ attityd bildas 

enbart genom att se att det är kö till kassan (Ibrahim & Najjar, 2008, s. 213). 

 

Idag fokuseras det mera på konsumentens känslor, reaktioner och tidigare erfarenheter 

för att bedöma tillfredställelsen som är ett steg på vägen till lojalitet (Bodet, 2008, s. 

57). Ibland är dessa känslor och reaktioner negativa och konsumenten börjar naturligtvis 

komma med klagomål. Negativa känslor och reaktioner kan vara ett resultat av dålig 

service (Tronvoll, 2011, s. 111). De negativa faktorerna börjar bli en allt mer central 

frågeställning hos butiker eftersom att man vill undvika dessa i största möjliga 

utsträckning, men det är svårt att vara ”alla till lags”. Här har word-of-mouth-teorin en 

central del, eftersom negativa erfarenheter skapar negativa rykten och det är oftast så att 

konsumenten bättre kommer ihåg de negativa än de positiva erfarenheterna.  
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Det kan också vara så att konsumenten skapar negativa reaktioner till en butik även då 

butiken lever upp till konsumentens förväntningar och detta kan bero på det 

känslomässiga tillstånd man befann sig i innan man gick in i butiken, som till 

exempelvis ilska, ledsamhet och rädsla (Ibid, s. 112). Detta är en faktor som gör det 

ännu svårare för butiken att hindra negativ word-of-mouth. Tidigare studier inom 

området visar att känslor är den största orsaken till klagomål och inte otillfredsställelse, 

men att otillfredsställelse skapas av dessa känslor. Negativa känslor kan också bryta det 

regelbundna beteendet en konsument har, ifall kunden vid tillfället för inköpet till 

exempel är arg eller upprörd (Dick & Basu, 1994, s. 104). 

 

Tillfredställelsen är något som också uppkommer när butiken lever upp till kunders 

preferenser och när konsumenter tar sig tid till att motivera de alternativ han/hon har när  

det gäller val av butik. Bloemer et als definition på butikstillfredsställelse är när “The 

outcome of the subjective evaluation that the chosen alternative (the store) meets 

orexceeds expectations” (Bloemer & Ruyter, 1998, s. 501). Det är här konsumenten 

kommer att avgöra om denne kommer att göra ett återköp i butiken eller om kunden är 

missnöjd och väljer att göra sina köp på ett annat handelsområde. En avgörande faktor 

är således hur nuvarande handelsområden kommer att agera efter IKEA´s etablering och 

om man redan har en stark relation till sina kunder och lyckas behålla den. Enligt 

Bloemer et al, 2002, kan bakomliggande orsaker främst vara butikens image, det vill 

säga den bild man har av en viss butik eller handelsområde. Positiva effekter man 

skapat i en situation som resulterat i erfarenhet och den benägenhet man har att skapa 

relationer till just handelsområden/butiker (Bloemer et al., 2002, s. 70; Engel et al., 

1993, s. 68).  

 

Det är jämförelsen mellan de uppfattningar och de förväntningar man har som kommer 

att avgöra om en kund är tillfredställd eller inte, i form av bekräftelse eller icke 

bekräftelse. Det finns två typer av ”icke” bekräftelse, positiv och negativ.  Den positiva 

uppstår när butikens prestation överträffar konsumentens förväntningar och den 

negativa uppstår när förväntningarna överträffar prestationen. Här kan man då dra 

slutsatsen att både bekräftelse och positiv icke bekräftelse kommer att leda till 

tillfredställelse, medan icke bekräftelse och negativ icke bekräftelse inte gör det (Ibid, s. 

70). Ju mer fördelaktig bild man får av handelsområdet/butiken desto större är 

sannolikheten för återköp (Erdem et al., 1999, s. 139). Den bild en kund får av butiken 

hänger också ihop med sociala faktorer. En konsument kanske väljer att inte handla i en 

viss butik eftersom de anser att värderingarna inte hör ihop med butiken. De väljer då 

istället att handla i butiker som speglar personens personlighet och livsstil (Ibrahim & 

Najjar, 2008, s. 209) och det är faktorer vi återkommer till senare.  
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Figur 9. Conceptual model, (Bloemer & Ruyter, 1997, s. 503) 

 

 

Under senare år har ett visst antal attribut blivit viktigare än andra nämligen 

lokalisering, varuutbud, pris, service, marknadsföring och atmosfär. Dessa attribut är 

viktiga för alla butiker men givetvis finns det konsumenter som inte anser att dessa är 

viktiga eftersom att olika kulturer formar olika värderingar (Bloemer & Ruyter, 1998, s. 

502; Erdem et al., 1999, s. 138). Eftersom de tre handelsområdena som finns i Umeå, 

Strömpilen, Klockarbäcken och Ersboda, inte ligger nära intill varandra så kommer 

avstånd troligtvis spela stor roll hos de konsumenter vi grundar vår studie på. Denna 

faktor behandlas mer grundligt senare under centralortsteorin men är även viktig för oss 

att ta upp här. Vår egen erfarenhet säger oss att tillgång till bil, regel-/oregelbunden 

kollektivtrafik eller begränsad ekonomi, är avgörande faktorer när det gäller val av 

handelsplats. 

 

 

3.6 Attityd  

 

Konsumenter agerar oftast olika beroende på vilken situation de befinner sig i. Faktorer 

som är avgörande för hur man agerar beror heller inte på en själv utan de externa och 

interna faktorerna är avgörande. Man påverkas lätt av omgivningen och av olika åsikter 

som andra människor har (Solomon, 2004, s. 7f). Attityder formas som följd av denna 

påverkan och därför har vi valt att ta med denna faktor i vår studie. Ibrahim menar att 

attityden i grunden är den faktor som styr köpbeteendet och den attityd kunden får, samt 

att första köpet även styrs av de känslor omgivningen och servicen ger (Ibrahim & 

Najjar, 2008, s. 213). 

Enligt psykologen Daniel Katz (1960) har människor attityder eftersom det har ett syfte 

för individer och detta syfte bestäms i sin tur beroende på vilket motiv konsumenten har 

(Katz, 1960, s. 170). Solomon säger att människor har olika orsaker till deras attityd fast 

själva attityden är densamma (Solomon, 2004, s. 224). För att förklara det senare har 

Daniel Katz utvecklat fyra olika funktioner, men vi väljer att endast ta med den första då 

vi anser att den bäst representerar vår problemställning.  
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The instrumental, adjustive, or utilitarian function beskriver tankesättet om straff och 

belöningar där Katz menar att konsumenter bygger upp sina attityder gentemot den 

tillfredställelse och känsla en produkt eller i vårt fall en butik ger. Om man som 

konsument upplever hög tillfredsställelse efter att ha gjort sina val efter Falk & 

Julanders modell över faktorer som påverkar konsumenters tillfredsställelse, så kommer 

man även utveckla en positiv attityd gentemot denna handelsplats/butik.  Om man 

däremot upplever negativa effekter av besöket så kommer man att utveckla negativa 

attityder (Katz, 1960, s. 17; Falk & Julander, 1983, s. 32f). 

       Till följd av dessa attityder formas olika livsstilar som innebär att konsumenter handlar 

på olika handelsplatser och på olika sätt, även om de tillhör samma bostadsort, sociala 

klass, eller åldersgrupp. Enligt Solomon går det att lättare identifiera vilken typ av 

livsstil man har genom att studera konsumtionsmönstret (Solomon, 2004, s. 198f). 

Solomon betonar även att en konsuments livsstil samt attityd inte är konstant utan 

förändras över tiden och därför kommer även konsumtionsbeteendet och 

konsumtionsmönstret att förändras (Ibid). Eftersom en persons livsstil och attityd inte är 

konstant blir det mycket svårt att tillfredställa alla konsumenter då preferenser och 

konsumtionsbeteende är under konstant förändring. IKEA, som idag är ett ledande 

varumärke, har dock den dragningskraften som kommer att göra det svårt för andra att 

hålla samma takt. Individer väljer ofta produkter och handelsområden som kan 

sammankopplas med livsstil, och individers livsstil beror inte enbart på hur man är som 

person, utan också olika genom produkter och miljöer som man vill associera sig själv 

med (Ibid, s. 200ff). Detta kan kopplas ihop med till exempel politiska skäl eller att val 

av handelsområde sker baserat på ekonomiska preferenser. 

 

       3.7 Lojalitet 

Lojalitet är ett mångfacetterat begrepp som följt människan långt tillbaka och man har 

spårat det etymologiskt ur latinets lex och legis, som avser en lag eller något bindande, 

och till det senare ur franskans loial som betyder tro och lydnad (Söderlund, 2001, s. 

23). Som vi tidigare nämnt så finns det ett stort antal faktorer som ligger till grund för 

lojalitet och det finns olika typer av lojalitet. Eftersom lojalitet, som många andra 

begrepp är väldigt mångfacetterat, gäller det att ha klart för sig vilken mening det har 

när det tillämpas.  Preferenserna som vi tidigare nämnt är den största orsaken till 

lojalitet (Ibid, s. 37) och lojalitet mot idrottsklubbar, tv-kanaler, hotell, flygbolag, 

märken och butiker är bara några få exempel. Lojalitet är även en typ av attityd eller ett 

beteende som leder till ett förhållande med en butik.  

Flertalet forskare inom ämnet menar också att lojalitet bygger på ett åtagande eller det 

engagemang vi tidigare beskrivit (Uncles et al., 2003, s. 295). I vår studie behandlar vi 

lojalitet som ett begrepp som förklarar butikslojalitet, varumärkeslojalitet och 

kundlojalitet och som i sin tur kommer förklara konsumenters beteenden.  
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När man pratar om graden av lojalitet så finns det också olika definitioner. Om man 

föreställer sig att tre konsumenter handlar på samma handelsområde lika många gånger 

så behöver det inte betyda att de är lika lojala eller att de faller inom samma grad av 

lojalitet. Det finns mängder av känslor som styr och en konsument kanske byter 

handelsområde så fort möjlighet ges och ett nytt alternativ dyker upp, i vårt fall Entré 

Syd.  

Enligt John Egan så finns det två olika typer av definitioner av lojalitet, en 

beteendeinriktad och en attitydinriktad. Den beteendeinriktade beskriver han som 

antalet köp en konsument gör och som mäts genom att studera frekvensen av dessa köp  

oberoende av varumärke. Den attitydinriktade beskriver han som ett sätt att beräkna 

kunders preferenser och benägenhet gentemot olika varumärken, i vårt fall kopplas det 

då till butiker (Egan, 2007, s. 158). Dessa två former av lojalitet nämns också av Dick et 

al där de har bearbetat dessa två och tagit fram en modell över olika former av lojalitet 

som kan uppstå hos konsumenter. De flesta marknadsföringsforskare har under åren 

endast fokuserat på faktorer som ligger till grund för en viss typ av lojalitet, såsom 

varumärkeslojalitet, servicelojalitet, leverantörslojalitet och butikslojalitet. Men Dick et 

als huvudtes är att de anser att, alla tänkbara faktorer som kan ligga till grund för 

lojalitet i allmänhet när det gäller handel, ska räknas in. Faktorer som styr enligt dem är 

känslor, attityder, tillfredställelse, normer, förtroende och förväntningar (Dick & Basu, 

1994, s. 99). 

Modellen som Dick et al. konstruerat visar sambandet mellan beteende- och attityd 

inriktade lojalitetsformerna. Det finns fyra olika utfall; lojalitet, dold lojalitet, falsk 

lojalitet och icke lojalitet. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figur 10. Översatt modell, ursprungligen från Dick & Basu, Customer Loyalty: 

Towardan Integrated Conceptual Framework (Ibid, s. 101).    
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Den horisontella axeln visar graden av återköp, hög eller låg och den vertikala axeln 

visar graden av preferenser/attityder en konsument har, hög eller låg. När graden av 

återköp är hög och konsuments attityd är låg hamnar man inom ramen för s.k. falsk 

lojalitet. Falsk lojalitet innebär att en konsument inte har några speciella krav eller inte 

har byggt upp någon attityd mot en viss butik eller ett visst varumärke. När 

konsumenten ska handla en specifik vara spelar det ingen roll vilken butik som väljs, 

eftersom behovet kan tillfredställas av vilken butik som helst. Detta innebär då att 

risken för val av en annan butik är väldigt hög om en konsument har en falsk lojalitet 

(Ibid). 

 

Söderlunds definition på lojalitet 

 

Enligt Söderlund (2001) är denna form av lojalitet något som uppstår när restriktioner 

uppkommer vid de val kunden ställs inför, eftersom det skapar barriärer av olika slag. 

Informations-, budget-, sociala och förändringsbarriärer är några av dem. Dessa 

barriärer uppstår till exempel om kunden har lite information om de olika alternativen, 

om det finns väldigt få alternativ eller om konsumentens budget ställer krav på några få 

alternativ (Söderlund, 2001, s. 74ff). Om konsumenten skulle ha en hög grad av 

preferenser och attityd men en låg grad av återköp så hamnar man inom den dolda 

lojaliteten. Denna lojalitet uppstår vid förändringar av konsumentens val av butik, till 

exempel när ett nytt handelsområde öppnar och kunden väljer att handla där. Dick et al. 

menar att man kan ha en hög grad av lojalitet mot exempelvis en restaurang, men om 

den restaurangen endast erbjuder en speciell maträtt, vill kunden troligtvis ibland prova 

på något nytt (Dick & Basu, 1994, s. 102). Vi uppfattar att det Dick et al vill få sagt är 

att enbart återköp inte ligger till grund för en lojal konsument, utan det finns även andra 

faktorer att ta hänsyn till.  

 

Feurst definition på lojalitet 

För att en konsument ska vara helt lojal, krävs det alltså en hög grad av återköp och en 

hög grad av attityd, vilket flertalet företag strävar efter att uppfylla hos konsumenter. 

Den sista typen av lojalitet som kan förekomma är givetvis den icke lojala som innebär 

en konsument som har en låg grad av både återköp och attityd (Ibid, s. 101f). Dessa fyra 

olika lojaliteter har likheter med de fyra som Feurst (1999) introducerade. Feurst kallar 

dessa köpt, tvingad, praktisk och engagerad lojalitet. Den köpta lojaliteten beskriver han 

som ett sätt att, genom ett väl uppbyggt bonus- och rabattsystem, se till att kunden får 

mer genom att handla mer. Detta går ut på att hålla kvar kunden hos företaget och 

undvika att de söker sig till konkurrenter. Den tvingade lojaliteten bygger på att 

konsumenten vill, men inte orkar byta butik, på grund av tidsbrist eller för att det skulle 

vara för kostsamt att göra det. Den praktiska lojaliteten grundar sig på att konsumenten 

idag känner sig bekväm, eller att det är rutin som bestämmer handelsplats. Om det är 

bekvämlighet som styr är konsumenten medveten om andra alternativ, men utan att de 

orkar göra någon förändring.  
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Om det istället är rutin som styr handelsmönstret, är konsumenten inte medveten om 

andra, kanske bättre alternativ, vilket försvårar för konkurrenter att göra sig 

uppmärksammade. Den engagerade lojaliteten innebär att konsumenten anser att en viss 

butik eller produkt är bättre än övriga, baserat på faktorer som politiska åsikter, eller för 

att en butik är miljövänlig (Feurst, 2002, s. 131ff).  

Det som Umeås tre nuvarande handelsområden måste beakta är att det finns olika typer 

av lojalitet och att lojaliteten mest troligt kommer att förändras hos en stor del av 

konsumenterna. Idag är inte alla konsumenter 100 % lojala, eftersom det finns många 

butiker att besöka och därmed tillfällen att bryta lojaliteten. Därmed är det svårt att dra 

en gräns när en kund är lojal och icke lojal.  Frågorna i vår enkätundersökning är 

formade på ett sådant sätt att man enklare skall kunna dela upp lojaliteterna. 

Förhoppningsvis kommer vi att kunna dra gränserna vid lojal, icke lojalitet, falsk-, 

respektive dold lojalitet, men eftersom många forskare har olika uppfattningar och 

definitioner på vad lojalitet är kommer det naturligtvis bli en tolkningsfråga. Flertalet 

forskare anser att lojalitet ska grundas på hur länge en kund varit lojal, dess 

utsträckning. Med utsträckning menas under hur lång tid en konsument handlat på ett 

visst område, men då våra konsumenter mest troligt handlar på flera ställen kan det bli 

svårt att tolka grad av utsträckning. Vi kommer istället att fokusera på hur ofta en kund 

handlar, frekvensen och word-of-mouth metoden där man har ett icke köprelaterat 

beteende (Söderlund, 2001, s. 31ff). 

 

Multibrand konsumenter 

Det finns även andra sätt att beskriva lojalitet och enligt Egan så har Uncles (1994) tagit 

fram tre olika sätt att beskriva konsumentbeteende. Växlande beteende (Switching 

behavior), lösaktig beteende (Promiscuous behavior) och polygamt beteende 

(Polygamous behavior). Det växlande beteendet innebär att kunden oftast är lojal, 

handlar i en viss butik, men att man kan växla beteende och bli icke lojal. Det lösaktiga 

beteendet är nära kopplad till växlande beteende, till exempel då en kund handlar i en 

butik, men hamnar i beslutsångest och väljer att handla i en annan butik beroende på att 

den lockas av erbjudanden. Det polygama beteendet innebär en kund som handlar i flera 

olika butiker och inte är lojal mot någon. Eftersom endast ungefär 10 procent av alla 

konsumenter är 100 % lojala och bara handlar i en butik eller ett visst varumärke, är 

lojalitet svårdefinierat. Resterande 90 procent är s.k. multi-brand konsumenter och som 

handlar överallt (Egan, 2007, s. 158f). På grund av detta finns egentligen inte tillräckligt 

med stöd för att påstå att en lojal kund är mer lojal än de med ett polygamt beteende. 

Det finns alltid faktorer som kan motbevisa en viss tes och andra faktorer som kan 

bevisa den. Det polygama beteendet kan kopplas ihop med den falska lojaliteten 

eftersom att båda syftar till att man inte har några större krav eller har byggt upp ett 

förtroende till någon butik.  
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Kundlojalitet är en typ av lojalitet som inte uppstår enbart via kunden själv, utan det 

finns givetvis påverkande faktorer som butiksägare måste ta hänsyn till, bland annat 

utbud, pris och läge. Dessa faktorer kommer sedan att ligga till grund för konsumentens 

värderingar kring butiken och vilket val de kommer att göra (Engel et al., 1993, s. 617f).  

Om dessa faktorer inte följs av butiken så kommer både lönsamheten (Söderlund, 2001, 

s. 20) och kundens tillfredställelse att minska. Kunders tillfredställelse är något som 

uppkommer när butiken lever upp till kunders preferenser och när konsumenter tar sig 

tid till att motivera de val han/hon gör när det gäller val av butik (Bloemer & Ruyter, 

1998, s. 501). 

 

Alla typer av lojalitet handlar egentligen om den process vi tidigare skrivit om, dvs. om 

att placera in rätt lojalitet i rätt sammanhang. Vill man mäta lojalitet hos kunder och 

butiker är det naturligtvis kund- och butikslojalitet som måste mätas.  

Är det istället varumärken som är intressanta, är det varumärkeslojalitet som blir den 

viktigaste faktorn. Det som intresserar oss i den här studien är hur kunden väljer butik 

och inte märken. Alla Umeås tre handelsområden har idag i stort sett samma 

varumärken att erbjuda och då blir istället de attribut och faktorer som handelsområdet i 

sig erbjuder, avgörande.  

 

Att en kund är lojal innebär inte automatiskt, total lojalitet, men troligtvis är de i alla fall 

ärliga med sin lojalitet. I vissa fall kan det finnas ett begär till vissa butiker, men att 

ekonomin inte tillåter kunden att handla där, eller på grund av flera personers önskemål 

att ta hänsyn till (Uncles et al., 2003, s. 298). Under senare tid har man börjat utveckla 

så kallade lojalitetsprogram eller lojalitetsscheman bland butiker för att behålla sina 

kunder. Dessa program grundar sig på att butiken erbjuder sina kunder något, till 

exempel sänkta priser, eller andra erbjudanden och rabatter.  Ett vanligt exempel idag är 

ICA-kort/Coopkort där kunden varje/varannan månad får en bonuscheck som tack för 

visad lojalitet. Lojalitetsprogram bygger på att överträffa en kunds förväntningar och få 

kunden att sprida goda rykten om butiken/handelsområdet. 

 

Word-of-mouth och återköpsintention 

Enligt Feurst är det därför inte en konkurrensfördel att använda dessa, men en nackdel 

att inte göra det (Feurst, 2002, s. 130). Word-of mouth metoden bygger på att en kund 

som blivit tillfredställd i en butik naturligt kommer att säga goda saker om den 

händelsen. Detta startar då en kedjereaktion då butiken lockar till sig nya kunder som i 

sin tur, om de blivit tillfredsställda, sprider ryktet vidare och alla blir viktiga delar av 

butikens överlevnad. Dessa kunder benämns som ambassadörer i företaget eftersom 

lojaliteten då är väldigt hög (Uncles et al., 2003, s. 303; Yavas & Babacus, 2009, s. 478; 

Söderlund, 2001, s. 134). Nackdelen med word-of-mouth metoden inträffar då 

butiken/handelsområdet inte tillfredställer den första kunden som blir besviken, 

eftersom förväntningarna överträffade prestationen.  
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Detta får till följd att rykten sprids i en negativ spiral. Det behöver alltså inte vara så att 

word-of-mouth metoden enbart är positiv och gynnar butiken, eftersom en 

otillfredsställd kund startar negativa rykten men en konsuments vilja att sprida goda 

rykten om en butik hänger ihop med tillfredsställelsen (Ibrahim & Najjar, 2008, s. 221). 

I den mentala världen som Söderlund diskuterar har lojalitetsmåtten under senare år 

börjat domineras av konsumentens intentioner. Intentioner mäter inte graden av 

beteende utan snarare uppskattningar eller i vilken grad en konsument kan tänka sig att 

utföra ett beteende i framtiden. Detta är intressant för oss, eftersom IKEA inte etablerats 

ännu. Dessa uppskattningar eller intentioner som våra respondenter kommer att dela 

med sig av behöver heller inte alltid ge upphov till ett beteende. Vid försök att mäta 

lojalitet handlar det oftast om återköpsfrekvens, men i det här fallet kommer vi att mäta 

återköpsintention, alltså i vilken grad kunden uppskattar framtida inköpsbeteenden 

(Söderlund, 2001, s. 36).  

Att graden av återköp är hög hos konsumenter är mycket viktigt för butiker, eftersom de 

inte skulle överleva utan återköp. En modell för återköp har tagits fram för att tydligare 

kunna se vilka faktorer som är viktiga och då visar sig servicekvalitet,  

tillfredställelse och tidigare lojalitet som några av dem. Modellen grundar sig dock på 

märkeslojalitet, men eftersom vi studerar handelsområden väljer vi att anpassa modellen 

utifrån vår problemformulering. Som vi tidigare nämnt så är begreppet lojalitet väldigt 

mångfacetterat och har en rad olika definitioner, men i slutändan så syftar det ändå på 

samma saker, nämligen att kunder ska återvända, oavsett märke, butik eller produkt. 

Modellen, Customers Repurchase Intention som tagits fram av Hellier, Geursen och 

Rickard består av sammanlagt sju steg, Brand preference, Expected switching costs, 

Customer loyalty, Customer satisfaction, Perceived Value, Perceived Equity och 

Perceived quality (Hellier et al., 2003, s. 1764f). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11. The research model, Hellier et al, 2003, s. 1756) 
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Det första steget Perceived Quality, eller upplevd kvalitet, tar hänsyn till konsumentens 

totala upplevda kvalitet och standard av det första besöket. Det kan röra sig om 

varukvalitet, atmosfär och informationstjänst. Är kvalitén inte god kommer man mest 

troligt att inte fortsätta handla i den butiken och risken att man byter till en konkurrent 

är väldigt hög. Det andra steget Perceived value, eller det upplevda värde kunden fick 

av besöket, bygger på det samlade nettovärdet. Nettovärdet är det totala slutvärdet, efter 

att det tillkommit extra god service, eller erbjudanden som man inte tänkt sig. Även 

detta kan kopplas till att prestationen från butiken överträffade förväntningarna (Hellier 

et al., 2003, s. 1764ff). 

 

Det tredje steget Perceived equity, eller upplevt varumärkeskapital, tar hänsyn till 

företagets image och relationen mellan konsument och personal, till exempel hur 

butiken hanterar problem som uppstått? Om konsumenten upplevde att imagen stämde 

överens med sina egna åsikter, finns troligtvis en hög grad av upplevd 

varumärkeskapital. De tre första stegen leder enligt Hellier et. al (2003) till 

tillfredställelsen man fått, vilket vi tidigare nämnt som en viktig faktor. 

Tillfredställelsen leder i sin tur till lojaliteten som leder till varumärkespreferenser, eller 

i vårt fall, butikspreferenser. Dessa preferenser styr om konsumenten kommer att 

återköpa och gynna samma butik, eller hur konsumenten väljer butik i fortsättningen 

(Hellier et al., 2003, s. 1764ff). 

 

Det är många förhållanden som spelar in och som kan göra det mycket svårt att förstå 

processen. Det rör sig om faktorer i den mentala världen, som attityder och intentioner 

till butiken, samt fysiska faktorer, som det observerbara som konsumenten faktiskt kan 

se och röra (Söderlund, 2001, s. 26). Expected Switching costs tar hänsyn till 

uppoffringar, alltså det konsumenten förlorar i tid och pengar om man skulle byta butik 

(Hellier et al., 2003, s. 1765). Här spelar avståndsfaktorn en stor roll, vilket Falk & 

Julander diskuterar kring de faktorer som styr vid val av handelsområde. Enligt dem 

väljer konsumenten, med eller utan bil, att söka sig till det geografiskt mest närliggande 

handelsområdet, se centralortsteori samt Falk & Julanders lista på faktorer (Falk & 

Julander, 1983, s. 33).  

 

Eftersom att IKEA kommer att etableras vid Entré Syd är det inte säkert att de kommer 

att överta övriga handelsområdens kunder, just på grund av avståndsfaktorn. Följden av 

detta blir då att konsumenten skulle välja att göra återköp i butiker som är högt 

graderade på både fysiska och mentala faktorer. Modellen i sig bygger enligt vår 

mening på att man har en lojalitet sen tidigare, den behöver inte vara bra och att man vid 

första köpet skapat sig en bild av butiken och vid nästa köp så utvärderar man den. Det i 

sin tur betyder att lojalitet till en butik kan förändras vid olika köptillfällen, har man haft 

två köp som resulterat i goda bedömningar och den tredje blir dålig då kommer man 

som konsument att skapa en negativ bild av butiken just för tillfället.  
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Men de goda kommer i sin tur att väga tyngre än de negativa. Om Ersboda, 

Klockarbäcken eller Strömpilen inte har levt upp till ett antal konsumenters 

förväntningar så kommer dessa konsumenter att minnas det. IKEA kommer således dra 

nytta av detta ifall de konsumenterna idag har en positiv attityd till IKEA. 

  

För att sammanfatta vad som kommer att krävas av Umeås befolkning som idag gör 

sina inköp på handelsområdena Strömpilen, Ersboda och Klockarbäcken, när IKEA 

etableras, illustreras i nedanstående modell. Enligt Söderlund ska lojaliteten bestå av 

positiva attityder, kunder som gör inköp från endast ett handelsområde, att kunden ska 

vara obenägen att byta handelsområde och att positiva rykten ska spridas genom word-

of-mouth metoden om det handelsområde där inköp görs idag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12.  Lojalitet som ett mentalt fenomen (Söderlund,2001, s. 28).  

 

 

3.8 Centralortsteorin  
 

Centralortsteorin utformades till en början av Walter Christaller 1933 och förklarade till 

en början tätorters storlek och regelbundna spridning. Teorin vidareutvecklades under 

50-talet för att förklara positioneringen av platser som erbjuder varor och tjänster med 

hjälp av avstånd och inte tiden det tar till handelsplatsen. Denna teoris implikationer 

passar väl på Umeå kommun eftersom Umeå började växa befolkningsmässigt i 

samband med universitetets tillkomst 1956. Teorin besvarar frågor som varför 

konsumenten väljer att handlar där den gör och hur attityder och socioekonomiska 

faktorer påverkar konsumenternas beteende. Centralortsteorin kan delas in i mikro och 

makro nivå, och i denna uppsats kommer vi att fokusera mot mikronivån. Mikronivån 

behandlar beteendegeografiska teorier för att ta hänsyn till konsumenters 

förutsättningar, preferenser och beteenden (Falk & Julander, 1983, s. 35f; Westwood, 

1975, s. 23). 
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Enligt teorin påverkas handelns lokalisering av två förhållanden, varornas räckvidd och 

dess tröskelvärde. En varas räckvidd förklaras genom hur långt en konsument är beredd 

att resa för att göra ett inköp och dess tröskelvärde är det minsta underlag en vara 

behöver för att drivas med ekonomisk vinst (Falk & Julander, 1983, s. 35f).  

 

I teorin skiljer man på dagligvaror och sällanköpsvaror när man beräknar tröskelvärde 

och räckvidd. Dagligvaror har en kortare räckvidd och lägre tröskelvärde än 

sällanköpsvaror, vilket i praktiken innebär att ett mer specialiserat utbud har ett 

marknadsområde som är större och samtidigt krav på flera kunder för att göra 

ekonomisk vinst, än de mindre specialiserade (Ibid). I teorin antas det att konsumenten 

alltid kommer att göra sina inköp så nära hemmet som möjligt, under förutsättning att 

de varor och tjänster man efterfrågar finns där. Detta förutsätter dock att konsumenten 

agerar helt rationellt och inte låter sig påverkas av andra faktorer än avstånd (Marjanen,  

1997, s. 23). Teorin är utformad och vidareutvecklad i en tid med många mindre 

samhällen och med en befolkning som inte hade förutsättningar att resa i samma 

utsträckning som idag. Det innebär att avståndet till handelsområdet tidigare var den 

enskilt viktigaste faktorn gällande var inköp gjordes (Ibid). 

 

Begreppet avstånd utvecklades sedan till att avse konsumenters upplevda avstånd till 

köpcentret viket bidrog till modellens förmåga att på ett mer korrekt sätt kunna 

förutsäga konsumenters val (McGoldrick & Thompson, 1992, s. 54). De bakomliggande 

faktorerna till konsumenters rörelsemönster och val av handelsområde utgörs av 

konsumentens avvägning mellan hur attraktivt ett visst handelsområde är och avstånden 

mellan dem. Förr ansågs ett köpcentrums attraktivitet vara bland annat storlek på 

affärsyta men har idag utvecklats till faktorer som parkeringsmöjligheter, varuutbud etc. 

(McGoldrick & Thompson, 1992, s. 19ff).  

Teorin baserar sig på antagandet att all landyta är platt, precis som i Umeå, dvs. att 

floder, berg och andra transporthindrande objekt inte existerar, samt att alla 

konsumenter har samma köpkraft. Med detta som grund kommer konkurrerande 

köpcentran uppstå i ett hexagonalt system med centralplatsen som erbjuder det mest 

varierande utbudet i hierarkins topp. Därefter samlas köpcentran i fallande ordning på 

grund av dess minskade utbud och geografiska omfång (Falk & Julander, 1983, s. 36). 
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Hexagonsystemet visas i nedanstående figur.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13. Central Place Theory (wuthering-heights, 2011). 

  

Centralortsteorin används för att förklara centralorters geografiska förhållanden 

gentemot varandra, vilket också kan ses i figur 3.7 ovan. Inom ramen av vår studie 

kommer dock teorin att vara en grund för de val konsumenter gör när de väljer vilken av  

Umeås handelsplatser de åker till för att göra sina inköp. I och med denna 

”infallsvinkel” kommer vi att se Umeås olika handelsplatser, centrum exkluderat, som 

de centrala ”orterna” beskrivna i Centralortsteorin och som visats i figuren ovan. I 

enlighet med teorin ska då det handelcentra som har det mest överlägsna utbudet hamna 

i toppen av hierarkin och därefter ska de övriga rangordnas i fallande ordning. På detta 

sätt hoppas vi kunna förklara rörelsemönstret hos konsumenter och vilken handelsplats, 

som enligt teorin är den mest attraktiva utifrån utbudet. Enligt teorin är den andra och 

kanske viktigaste parametern för hur varje konsument gör sina inköp, avståndet till 

butiken. I samband med vår enkätundersökning ämnar vi att praktiskt försöka kunna 

tillämpa Centralortsteorin för att kunna avgöra huruvida avståndet verkligen har 

betydelse för konsumentens rörelsemönster. Detta gör vi genom att utifrån kundens 

uppfattade avstånd till respektive handelsplats ta reda på om det finns ett samband med 

konsumentens avstånd till valt handelsområde, dvs. om konsumenterna i stor 

utsträckning väljer att åka till det område som ligger närmast geografiskt sett.   

Teorin är aningen begränsad och täcker inte in helt konsumenters beteende. Dess 

antagande om att konsumenter väljer den kortaste sträckan som möjligt till utbudet är 

något teorin fått kritik för. Kritikerna menar att konsumenten inte alltid väljer det mest 

rationella inköpsstället i förhållande till utbud och avstånd och är villiga att färdas en 

längre sträcka för inköp av sällanköpsvaror. Teorin har även kritiserats för att inte ta 

hänsyn till socioekonomiska och kulturella skillnader mellan konsumenter (Falk & 

Julander, 1983, s. 37f). Dessa skillnader är dock en viktig del i vår studie då hushåll 

idag har stora inkomstskillnader, preferenser och helt olika värderingar.  
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För att kunna göra en koppling mellan dessa faktorer och centralortsteorin så passar 

Reilleys gravitationslag bra in.  

Reillys gravitationslag är samtida med Centralortsteorin, som på samma sätt modifierats 

av andra forskare under 40- och 50-talet. Modellen vill förklara konsumenters 

rörelsemönster baserat på attraktionskraften och avståndet till en handelsplats. Detta var 

den första ekonomiska teorin som beräknade att konsumenter kan åka längre sträckor, 

till en högre kostnad, om det finns tillräckligt attraktiva shoppingmöjligheter någon 

annanstans (Marjanen, 1997, s. 31). Detta kommer att få den betydelse för vår studie 

även fast IKEA kommer att etablera sig vid Entré Syd så kommer en del av 

populationen som bor längre bort att söka sig dit ifall de finner IKEA mer attraktivt än 

övriga handelsområden. Attraktionskraften hör samman med de faktorer som man själv 

som konsument anser är viktiga i sitt val av handelsområde. Om avståndet är den 

avgörande faktorn hos en konsument, måste butiken ställa högre krav på sig själva 

angående de övriga faktorerna. Till exempel är attraktionskraften på det man ser utanför 

butiken väldigt avgörande enligt forskare, då flertalet konsumenter gör återköp enbart 

för att de trivs i omgivningen och kan koppla samman sin personlighet med butikens 

miljö (Ibrahim & Najjar, 2008, s. 209; Burns & Neisner, 2006, s. 53).  

 

Här påstår dock Falk & Julander att attraktionskraften sjunker med avståndet, dvs. att 

avståndet gör stället mindre attraktivt och att man som konsument kommer att handla 

där man alltid handlar (Falk & Julander, 1983, s. 39). Enligt Simkin handlar 

attraktionskraften om två faktorer, butikens synlighet/tillgänglighet samt butikens 

utformning. Den första faktorn beskriver att en butik eller ett handelsområde måste vara 

synligt för konsumenten, alltså det ska helst finnas tättrafik, regelbunden lokaltrafik och 

gratis parkeringar. Den andra och sista faktorn handlar om utformningen av butiken där 

det ska finnas flertalet ingångar, kassor, toaletter och flera anställda. Dessa faktorer talar 

för IKEA eftersom etableringen kommer att ske vid Entré Syd och E4:an löper bredvid, 

IKEA är känt för sin storlek och för antalet anställda och till sist kommer också IKANO 

Retail Center som gör IKEA ännu mer attraktivt (Simkin, 1990, s. 35). 
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För att göra detta kapitel mer överskådligt för läsaren har vi sammanställt alla de delar 

som påverkar och leder till lojalitet. Detta illustreras i vår utökade teorimodell nedan.  

 

 

 
 

 

Figur 14. Vår utökade teorimodell som ligger till grund för vår empiriska studie. 

(utvecklad av författarna 2011). 
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4. PRAKTISK METOD 

 
I detta kapitel kommer vi redogöra för vilket tillvägagångssätt vi använt oss av vid 

insamling av de data som vår studie bygger på och hur dessa sammanställts. 

För att skapa en större förståelse för läsaren och underlätta en kritisk granskning av de 

empiriska data, ämnar vi motivera vårt tillvägagångssätt.  

 

 
 

Figur 15. Kapitelöversikt på praktisk metod 

 

4.1 Vår arbetsprocess 

 

Nedan följer ett schema över hur vi arbetat de senaste tio veckorna och grundar sig på 

vår tidsplan. Med denna modell vill vi ge läsaren en förståelse och inblick i hur vårt 

arbete utvecklats under de veckor vi arbetat med uppsatsen.  

 

Tabell 3. Vår arbetsprocess (skapad av författarna 2011) 

PRAKTISK

METOD

4.1 Vår arbetsprocess

4.2 Undersökningsmetod

4.3 Urval av respondenter 

4.4 Enkäten

4.5 Access

4.6 Kritik av primärdata

RESULTAT TEORISTUDIENS

UTGÅNGSPUNKTER

INLEDNING SLUTSATSANALYS SANNINGS-

KRITERIER
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Den tidsbegränsningen vi hade gjorde det mer begränsat att jobba med vår datamängd. 

Lojalitet mäts genom flera olika faktorer vilket försvårade vår uppställning av 

hypoteser. Vi anser att studiens resultat påverkats positivt till följd av att vi använt oss 

av både hypoteser och korstabeller. Korstabeller är ett enkelt och effektivt sätt att 

verifiera data, och då vi haft en begränsad tidsram på tio veckor ansåg vi även denna 

metod vara lämplig vid analys av våra data. En bidragande faktor till valet av hypoteser 

respektive korstabeller var vår goda förkunskap inom SPSS och minitab. 

 

 

4.2 Undersökningsmetod  
 

Med utgångspunkt i vår objektiva verklighetssyn och vårt syfte med denna studie, ansåg 

vi den kvantitativa metoden vara bäst lämpad för att kunna undersöka vårt 

problemområde. Syftet med denna undersökning är av beskrivande och förklarande 

karaktär och vi avser lägga fokus på de faktorer som påverkar kundlojaliteten. Utifrån 

detta kom vi att behandla hur lojal konsumenten är idag och hur denne uppskattar att 

dess lojalitet kan komma att förändras till följ av en nyetablering.  

 

Det finns två undersökningsmetoder som en forskare kan använda sig av vid 

undersökning av ett fenomen och insamling av empiriska data och de är kvantitativ 

respektive kvalitativ metod. Dessa skiljer sig dock inte principiellt från varandra men är 

användbara vid olika sammanhang, beroende på vilken information forskaren söker 

(Jacobsen, 2002, s. 46ff). Den kvantitativa metoden förknippas oftast med det deduktiva 

angreppssättet, har en positivistisk ståndpunkt och en objektivistisk verklighetssyn 

(Bryman, 2011, s. 40). Denna metod går ut på att samla in mätbar och numeriska data 

som sedan analyseras och generaliseras. Enkäter med fasta frågor och givna 

svarsalternativ är det vanligaste sättet att samla in primärdata av kvantitativ art, vilket 

gör den insamlade informationen något begränsad och därmed kallas denna metod för 

sluten ansats (Jacobsen, 2002, s. 43). Metoden fokuserar på att maximera studiens 

reliabilitet och validitet samt att den ska vara replikerbar (Bryman & Bell, 2007, s. 171). 

Den kvalitativa metoden är förenad med den konstruktionistiska verklighetssynen, det 

hermeneutiska synsättet och har en induktiv ansats (Ibid, s. 402). Metoden ger även en 

fördjupad bild av individen och syftar till att förstå och tolka andra människors 

uppfattningar. Kvalitativ metod baseras till största del på intervjuer vid insamling av 

data och består mestadels av ord (Ibid, s. 472). 
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4.3 Urval av respondenter 

  
Att fokusera på en population bestående av flera tusen människor kan vara svårt, näst 

intill omöjligt då detta kräver enorma resurser och mycket tid, vilket vi som forskare 

tyvärr inte haft. Det är därför av stor vikt att precisera det urval man ämnar göra då 

denna grupp av respondenter ska vara representativ för hela den population man 

planerat att studera. Det finns det två centrala strategier vad gäller urvalet, det 

slumpmässiga och det icke-slumpmässiga (Bryman & Bell, 2007, s. 182). Det 

slumpmässiga urvalet görs när en forskare inte har möjlighet att undersöka en hel 

population, vilket varit fallet i vår studie (Patel & Davidsson, 1994, s. 44). Detta urval 

delas sedermera in i fyra olika kategorier vilka är obundet slumpmässigt urval, 

systematiskt urval, stratifierat urval och klusterurval. Obundet slumpmässigt urval 

innebär att varje enhet i populationen har samma möjlighet att komma med i urvalet och 

respondenterna slumpas fram med hjälp av en slumptalstabell. 

Det systematiska urvalet fungerar ungefär på liknande sätt men här väljs respondenterna 

slumpmässigt ut från en tabell där forskaren väljer ut exempelvis var tjugonde person. 

När det gäller stratifierat urval försöker man proportionellt återskapa en miniatyr av en 

population utifrån olika strata, som kan vara exempelvis kön och ålder. Den sista 

kategorin är klusterurvalet som innebär att respondenterna slumpas fram utifrån redan 

förutbestämda grupperingar. De slumpmässiga urvalen utgår från att varje individ i 

populationen ska ha lika stor chans att komma med i urvalet (Bryman & Bell, 2007, s. 

183ff).  

De icke slumpmässiga urvalen är i sin tur indelade i tre kategorier, bekvämlighetsurval, 

snöbollsurval och kvoturval. Bekvämlighetsurval utförs på respondenter som just för 

tillfället råkar finnas till hands för forskaren (Ibid, s. 197). Snöbollsurval innebär att 

forskaren använder sin första urvalsgrupp av respondenter för att knyta kontakt med 

ytterligare tänkbara respondenter och kvoturvalet som är ett konstruerat stickprov görs 

med syfte att komma i kontakt med respondenter som innehar vissa egenskaper i form 

av kön, åder, etnicitet, m.m. som är förutbestämda av forskaren (Johansson Lindfors, 

1993, s. 96). De icke slumpmässiga urvalen fokuserar alltså inte på att varje respondent 

i populationen ska ha likvärdig möjlighet att komma med i urvalsgruppen.  

Vårt syfte med denna studie var att skapa en generell bild av Umeås konsumenters 

uppfattning om sin lojalitet till respektive handelsområde, och utifrån detta ville vi 

försöka efterlikna Umeås population till kön i första hand och ålder i andra hand. Vi 

kom därför att använda oss av ett kvoturval, vilket är en form av ett icke 

sannolikhetsurval. 

 

Vad gäller stickprovets storlek finns det inga tydliga riktlinjer för hur stort det ska vara, 

bara en indikation på att ju större det är desto mer representativt är det (Bryman & Bell, 

2007, s. 195).  
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Vi har endast varit intresserade av de respondenter som rör sig kring Umeås tre 

befintliga handelsområden, vilket gjort det svårt för oss att veta exakt vilka dessa 

respondenter är. Vi har därmed inte kunnat välja ut dessa genom en slumptabell och 

ansåg därför att ett slags bekvämlighetsurval var vårt enda alternativ vid val av 

respondenter. Då vi inte haft den tid och de resurser som krävts för att undersöka hela 

populationen valde vi att göra ett stickprov som i största möjliga mån skulle likna en 

miniatyr av Umeås befolkning. Vi ansåg oss ha möjlighet att kunna hantera ungefär 300 

enkäter och vårt mål var att fånga upp 100 personer per handelsområde.  

 

Umeås invånarantal uppgick den 31 december 2010 till 115 473 där fördelningen på 

kön var 50/50, lika stor del kvinnor som män.  

 

Antal innevånare per åldersgrupp fördelade sig på följande sätt: 

Män                   Antal                         Kvinnor               Antal                             

 

18-30 år          14 466                         18-30 år             13 684    

31-50 år          15 396                         31-50 år             14 476                                                            

51-65 år            9 632                         51-65 år               9 908                                                       

66                  6 694                        66                     8 637 

 

Dessa uppgifter avser förhållandena den 31 december 2010 och totalt består Umeås 

population av 115 473 men eftersom vi valt att utesluta alla under 18 år så utgörs vår 

population av (115 473 – 22 580 kvinnor/män under 18 år) 92 893 innevånare (Scb, 

2011).  

 

Procentuellt fördelade sig innevånarna på följande sätt: 

Män                                50 % 

Kvinnor                          50 % 

18-30 år                       30,3 % 

31-50 år                          32 % 

51-65 år                       21,2 % 

Äldre än 66 år             16,5 % 
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Denna procentuella fördelning utgick vi ifrån för att kunna fånga upp de respondenter vi 

behövde för att kunna fylla kvoten i vårt urval. Vi bestämde att var och en av oss skulle 

distribuera enkäter till det motsatta könet, då vi trodde att detta skulle gynna 

svarsfrekvensen för vår studie. Vi skapade en check-lista för att kunna hålla reda på hur 

många män respektive kvinnor inom varje åldersgrupp vi behövde fånga upp för att 

urvalet skulle bli så representativt som möjligt. Eftersom vi ägnade en dag per 

handelsområde så blev det enkelt för oss att efter varje dag sammanställa siffrorna från 

respektive distributionstillfälle. På detta sätt kunde vi därför se vilka respondenter vi 

saknade och när vi uppfyllt den rätta procentuella kvoten för vårt urval. 

I vårt stickprov blev köns- och åldersfördelningen:  

 

Män                             47,5 % 

Kvinnor                       52,5 % 

18-30 år                          43 % 

31-50 år                          32 % 

51-65 år                          20 % 

Äldre än 66 år                  5 % 

 

Det finns en underrepresentation i åldersgruppen 66 + och en överrepresentation bland 

18-30 med drygt 10 %, men trots detta anser vi vårt urval vara representativt för Umeås 

befolkning. Vi är även medvetna om att det inte med säkerhet går att fastställa att 

resultatet som genererats från undersökningen överensstämmer med hela populationens 

åsikter då vi gjort ett ”bekvämlighetsurval”, men vi anser att det ändå ger en god bild av 

målpopulationens attityder.  

 

4.4 Enkäten 

Eftersom vi ville hålla en så objektiv ställning som möjligt till denna studie och kunna 

generalisera resultaten samt att vi ville fånga en stor mängd respondenter, ansåg vi en 

enkätundersökning vara den bästa metoden för oss. Enkäter kan delas ut på många olika 

sätt, via post, elektroniskt och för hand. Eftersom vi inte kunnat identifiera alla personer 

i vårt urval så fann vi det svårt att nå dessa med post då vi inte hade tillgång till deras 

adresser. Utifrån detta bestämde vi oss för att dela ut våra enkäter personligen till våra 

respondenter, vilket vi tycker har varit ändamålsenligt även om det varit mer 

tidskrävande än att skicka ut enkäten via post och låtit respondenten returnera den. 

Fördelen med att dela ut enkäten personligen är att man får kontakt med respondenten 

på ett annat sätt och kan under tiden som personen fyller i enkäten hjälpa dem om frågor 

uppstår och förklara eventuella oklarheter. En nackdel med denna metod är att 

respondenter som man fångar upp i farten ofta är på väg, stressade och kanske inte alltid 

har tid att svara, vilket kan leda till en låg svarsfrekvens.  
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Till skillnad mot en postenkät som respondenten kan svara på i sitt hem i lugn och ro 

när tillfälle ges, men som å andra sidan lätt kan bli bortglömd och inte skickas tillbaka 

och då blir bortfall. Vår studie är oberoende av personlig information angående 

respondenterna och utifrån en erfarenhet där människor är mer benägna att svara då de 

får vara anonyma, vilket gjorde att vi valde att utforma en helt anonym enkät. För att 

motivera våra respondenter att delta i vår undersökning erbjöd vi dem att delta i en 

utlottning av biobiljetter, och de som ville fick fylla i sitt namn och adress för att delta i 

utlottningen.  

Vid en icke vetenskaplig systematisk uppföljning framkom det vid underfrågor till olika 

butiker på Strömpilens handelsplats samt Klockarbäckens, vad deras attityd till Entré 

Syd är. Dessa attityder kommer att diskuteras i analysen. 

 

 

4.4.1 Enkätfrågornas koppling till teorier 

 

Enkätens frågor grundar sig i de teorier vi valt, vilka lyfter fram de olika faktorerna som 

leder till lojalitet. Med hjälp av teorin utformade vi frågor för att på så sätt kunna mäta 

kundens lojalitet. Nedan följer ett exempel på en fråga som visar om kunden är 

tillfredsställd, vilket är en faktor som bidrar till lojalitet.  

Teorin pekar på att en kund som är tillfredsställd tenderar att vara mer lojal och för att ta 

reda på det ställde vi följande fråga:  

 

12. Vad är din attityd till ditt handelsområde idag? (Markera det alternativ du anser  

             stämma bäst överens med din uppfattning) 

 

Figur 4.1 Exempelfråga hämtad ur respondentens enkät 

  

Övriga faktorer vi mätt som leder till lojalitet finns i uppsatsens bilagor (Bilaga 1). 
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4.4.2 Enkätens utformning  

 

Vid utformningen av enkäten var det främst viktigt att förtydliga syftet med den och 

även visa på hur viktigt respondentens bidrag var för studien. Det var även viktigt att 

klargöra att respondenterna var anonyma. När det kommer till de egentliga frågorna i 

enkäten fanns det några riktlinjer att ha i åtanke. Till att börja med så kan en mjuk 

inledning med bakgrundsinformation om kön, ålder och civilstånd underlätta, för att 

sedan få en mer naturlig övergång till de mer specifika frågorna som rör 

undersökningsproblemet. Det är av stor vikt att enkäten är strukturerad och systematiskt 

utarbetad, då enkäter tyvärr inte lämnar något utrymme för kompletteringar (Patel & 

Davidsson, 1994, s. 60ff).  

Utformningen av frågorna är av största vikt, att de är utformade på ett sätt som gör att 

alla förstår dem för att få ett så korrekt resultat som möjligt. Vid frågornas formulering 

bör man undvika långa formuleringar och inte ställa ledande frågor. Frågorna bör heller 

inte innehålla negationer eller dubbel-frågor, vilket innebär att en fråga innehåller fler 

frågor samtidigt. Som forskare bör man även vara försiktig med att använda ett 

komplicerat språk med svåra eller främmande ord, för att undvika att respondenten inte 

förstår frågan eller misstolkar den (Bryman & Bell, 2007, s. 267ff). Dessa riktlinjer är 

de vi försökt förhålla oss till på bästa möjliga sätt (Bilaga 1). Det finns olika typer av 

frågor som kan ställas i ett frågeformulär, bundna svarsalternativ, attitydfrågor och 

öppna frågor. Bundna svarsalternativ är bakgrundsfrågor som behandlar fakta, 

attitydfrågor är slutna frågor där respondenten själv väljer att placera sig på en skala och 

öppna frågor är helt enkelt frågor utan svarsalternativ (Johansson et al., 1993, s. 112f).  

Syftet med vår enkät är att undersöka konsumentens uppfattning om dess lojalitet idag 

och hur denna kan komma att förändras i och med en nyetablering. För detta ändamål 

har vi använt oss av de två första frågealternativen, de med bundna svarsalternativ 

respektive attitydfrågor. När det gäller enkätfrågor kan dessa ställas på ett öppet eller 

slutet sätt, beroende på vilken information forskaren vill få fram. De slutna frågorna är 

de vanligaste när det kommer till frågeformulär, vilka innehåller fixerade svarsalternativ 

som respondenten måste välja, dvs. denne kan inte hitta på egna svar (Bryman & Bell, 

2007, s. 258f). Vi har i vår undersökning valt att använda oss av slutna frågor då dessa 

är enklare att hantera vid analys. Respondenten kan med en ring eller markering enkelt 

välja det svarsalternativ denne anser stämma bäst överens med sin uppfattning och 

dessa frågor underlättar även när man senare vill göra jämförelser mellan olika 

respondenter och visa samband mellan olika variabler (Ibid, s. 260). 

Då vår enkät i huvudsak består av frågor med bundna svarsalternativ har vi varit mycket 

noga med att på ett enkelt, strukturerat och överskådligt sätt ställa upp svarsalternativen. 

För att försäkra oss om att vi inte missat något viktigt uppenbart alternativ som för 

respondenten kan upplevas som avgörande för dennes svar på frågan, valde vi att förse 

vissa frågor med ett öppet alternativ. På de frågor där respondenten haft olika alternativ 

att välja på och kanske inte instämmer med något av de alternativ som erbjuds, har 

frågan försetts med möjligheten för respondenten att inte ta ställning.    
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Frågorna i vår enkät är i huvudsak attitydfrågor som kräver att respondenterna placerar 

sig på en skala, vilken vi sedan med hjälp av SPSS kunnat ”översätta”. För detta 

ändamål valde vi att använda oss av ordinalskalor där värdena går att rangordna från det 

lägsta till det högsta (Ejlertsson, 2005, s. 89). Vi valde att kategorisera skalan från 

mycket dåligt till mycket bra, vilket visas i exempelfrågan på nästa sida. Vi ansåg att det 

även var en fördel att erbjuda respondenten möjligheten att inte behöva ta ställning och 

försåg därmed frågorna med ett neutralt alternativ.  

 

 

Figur 17. Exempel på utformningen av våra svarsalternativ hämtad från respondentens 

enkät (Bilaga 1).  

Som det framgår i exemplet ovan valde vi att använda oss av en fyragradig skala 

exklusive ett alternativ där respondenten kunde välja att inte ta någon ställning till 

frågan.  

 

Innan vi påbörjade vår utformning av enkäten tog vi ställning till om vi skulle använda 

oss av en metod som kallas Stated preference. Detta är en indirekt metod för att ta reda 

vilka olika faktorer som har betydelse för de olika val en person gör. Metoden börjar 

med en enkätundersökning med speciellt utformade frågor innehållande hypotetiska val, 

för att göra det lättare för forskaren att värdera olika faktorers betydelse. Enligt Stated-

preference kallas faktorerna även för attribut och metoden fungerar bäst när man har 

respondenter som verkligen förstår, är engagerade och kan svara på uppgifter. Metoden 

används också främst två gånger samtidigt på samma respondent för att se att denne 

verkligen reagerar likadant (Louviere et al., 2000, s. 23f).  

Respondenterna kan också tillfrågas direkt om olika faktorers betydelse, man försöker 

då fånga respondentens uppfattning om något. Denna metod kallas för direkta metod 

och ett exempel på detta för att avgöra olika faktorers betydelse för grad av 

tillfredsställelse, är följande fråga, hämtad från uppsatsen ”IKEA, Umeås Mekka”: Vilka 

av dessa kriterier anser du att ditt handelsområde (där du gör de flesta inköpen) 

uppfyller? (Markera de 3 kriterier du anser vara mest uppfyllda?  När man sen ska 

sammanställa dessa svar kan man få en indikation på vad respondenten tror har 

betydelse. Det som är negativt är att man endast fångar respondents intentioner och det 

kan resultera i en missvisande bild över verkligheten. För att undvika detta bör man 

kombinera denna metod med en annan för att få in fler perspektiv som kan spegla 

verkligheten på ett bättre sätt (Ibid, s. 18).  
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Vid grundligt övervägande valde vi dock att inte använda oss av denna metod då vi 

anser att våra respondenter inte har för vana att fylla i enkäter av denna svårighetsgrad. 

Denna metod tror vi lämpar sig bäst på personer som sitter i speciella enkätgrupper och 

dagligen jobbar med ifyllande av frågeformulär. 

4.4.3 Distribution av enkäten 

När det kommer till utskick av enkäterna stod vi för detta själva, vilket innebär att efter 

utskrift och häftning gick vi personligen ut till våra respondenter på respektive 

handelsområde och distribuerade dessa till förbipasserande kunder. Vi hade innan 

utdelningen känt en oro inför att kunna få in 100 enkäter per område men detta visade 

sig inte vara några större problem. De flesta tillfrågade var positiva till att delta i 

undersökningen då de förstod att den handlade om IKEA. Under tre dagar pågick 

distributionen av enkäten där vi fördelade tiden till en dag per handelsområde. Vid 

distributionen valde vi att röra oss omkring olika ställen på området för att undvika att 

stå på ett och samma ställe och på grund av det missa viktiga respondenter. Eftersom vi 

på förhand visste att Klockarbäcken har minst kundströmmar valde vi att åka dit en 

fredag istället för en vanlig vardag för att lyckas fånga in fler respondenter. Onsdag 

tillägnades Strömpilen samt torsdag Ersboda och detta gjordes mellan den 9-11 

november. För att maximera respondenternas svarsfrekvens valde vi att distribuera 

enkäten i två omgångar på varje handelsområde, dels mellan 9.00–12.00 samt 13.00–

18.00. 

 

4.4.4 Bearbetning av enkätsvaren 

Vår enkät delades ut mellan den 9-11 november till 291 respondenter som kom att 

väljas ut genom ett bekvämlighetsurval. Under tre dagar fortgick distributionen och 

tiden fördelades till en dag per handelsområde. Den inhämtade informationen kom 

därefter att bearbetas i fyra dagar där vi i steg ett kontrollerade eventuella bortfall som 

utelämnade svar på frågor eller uppenbara misstolkningar. Efter konstaterandet att 

samtliga respondenter på ett korrekt sätt fyllt i enkäten, påbörjades inmatningen av data 

i SPSS. 

Till att börja med lade vi in alla de 64 variabler vi kom att använda oss av i vår 

undersökning och döpte var och en med en frågeställning för att kunna skilja dem åt. Vi 

valde att använda oss av SPSS för detta ändamål och alla 291 enkäter matades in i 

SPSS. Med SPSS var vår avsikt att kunna påvisa svarsfrekvenser och samband mellan 

olika variabler i våra data. Vi var extra noga med att kontrollera vårt resultat och gick 

igenom det kodade resultatet två gånger för att minimera risken att registrera fel 

svarskod. Vi kontrollerade även att varje enkät inte innehåll mer än ett svarsalternativ på 

de frågor där endast ett svar efterfrågades. I SPSS krävs det att man lägger in värdet för 

respondenternas svarsalternativ och i de fall där de kunnat välja på en skala mellan 1-5 

valde vi att koda om dessa till tre kategorier. Detta för att förenkla inmatningen samt 

göra resultatet mer överskådligt.  
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Genom att göra detta kan man undvika uppfattningsskillnader där två respondenter 

kanske valt alternativ 3 respektive 4 men egentligen vill uppnå samma svarsattityd i 

deras enkät. I fyra dagar bearbetade vi våra av data, vilket möjliggjordes av vår stora 

erfarenhet av datahantering.  

Inmatningen gjordes av en person medan den andra läste upp kodningen för varje 

enskild enkät, vilket effektiviserade arbetet. Detta förenklade även identifieringen av 

felinmatningar, då en person hela tiden kunde uppmärksamma SPSS signaler vid 

inmatning av felaktig kod, vilket visar sig i form av ”999”. Med alla dessa faktorer i 

åtanke anser vi oss ha kunnat skapa ett tillförlitligt resultat.  

När inmatningen av data slutförts började vi sammanställa svaren och började med att 

testa oss fram i SPSS för att ta reda på vilket sätt som skulle vara bäst att använda vid 

framställningen av data. Efter att ha gått igenom allt från signifikanstest till olika grafer 

kom vi fram till att korstabeller var det bästa alternativet för oss. Korstabellerna och 

signifikanstesten gjordes i SPSS men samtliga diagram gjordes i minitab då vi ansåg 

detta program vara enklare att använda för detta ändamål. Efter att ha valt ut de 

viktigaste och mest relevanta korrelationerna samt framställningen av data, kopierade vi 

dessa bilder vilka återfinns i våra bilagor. 

 

4.4.5 Tolkning av data 

I SPSS tog vi fram korstabeller och andra test för att verifiera och säkerställa de 

antaganden vi gjort och undersökningens resultat. Dessa test kommer vi att redogöra för 

i analysen där dessa även kommer att diskuteras och redovisningen av dessa återfinns i 

sin helhet i uppsatsens bilagor. 

 

4.4.5.1 Korstabeller 

Med hjälp av korstabeller kan man åskådliggöra hur flera variabler är relaterade till 

varandra och huruvida det finns ett samband mellan dem. Korstabeller används oftast 

när man undersöker frågor rörande bakgrundsinformation, exempelvis ålder och kön, 

vilka är ordinalvariabler (Patel & Davidsson, 1994, s. 96f). Denna metod söker förklara 

om det finns ett statistiskt signifikant samband mellan empirin och de antaganden som 

gjorts utifrån denna (Eliasson, 2006, s. 104). 
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4.4.5.2 Chi-två (χ2) 

Detta test gör det möjligt att undersöka huruvida det finns ett samband mellan två 

variabler för att sedan kunna bekräfta detta på en viss signifikansnivå. Chi-två testet 

utförs på två variabler som ställs mot varandra i en korstabell. Därefter görs en 

beräkning av det förväntade värdet och den förväntade frekvensen för de olika cellerna i 

tabellen, där dessa skillnader summeras för att få fram ett chi-två värde.  

Huruvida testets värde är signifikant eller inte beror dock inte bara på värdets storlek 

utan även på ett antal variabler som analyserats samt frihetsgrader (Bryman, 2011, s. 

335). Det kritiska värdet för ett Chi-två test är 0,05 på en 5 % signifikansnivå, vilket 

benämns som P-värde.  

Med detta exempel vill vi visa hur ett chi-två test ser ut när det är signifikant på en 5 % 

signifikansnivå. P-värdet är 0,003 vilket är mindre än 0,05 som är det kritiska värdet. I 

detta exempel kan därför nollhypotesen förkastas till förmån för alternativhypotesen. 

Figur 18. Chi-två test  

Chi- två test är ett icke parametriskt test som används vid icke-sannolikhetsurval och på 

grund av detta diskvalificerade vi F-test och T-test. P-värdet visar sannolikheten för att 

nollhypotesen är sann och i de fall då Chi-två värdet är mindre än det kritiska värdet (P-

värdet) kan nollhypotesen förkastas (Eliasson, 2006, s. 119). Denna metod har vi använt 

oss av för att undersöka om det finns ett positivt statistiskt samband mellan 

tillfredsställelse och lojalitet samt mellan förändrad lojalitet och 

etablering av Entré Syd (Bilaga 2). 

 

4.4.6 Bortfall 
 

Bortfall är det antal individer i ett urval som valt att inte besvara enkäten (Bryman., 

2008, s. 192). Utskicket skedde personligt vilket ledde till att bortfallet i vår studie 

eliminerades. Självfallet valde vissa individer att inte besvara enkäten då de ansåg sig 

inte ha tid eller intresse att delta i undersökningen. Av de 291 utdelade enkäterna så 

besvarades alla och det externa bortfallet var därför 0.  
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Det interna bortfallet syftar till de enstaka frågor som inte blivit besvarade i en enkät 

och i vårt fall existerar inte detta bortfall då alla våra respondenter besvarat samtliga 

frågor. Ju större bortfall en studie har desto större är risken för felaktiga generaliseringar 

för målpopulationen (Ejlertsson, 2005, s. 25f). 

 

 

4.5 Access 

Access kan beskrivas som den tillgång en forskare har till data och information som 

inhämtas vi tidpunkten för datainsamlingen (Johansson et al., 1993, s. 135). De 

specifika krav vi ställde på våra respondenter var att de skulle ha en köns- och 

åldersfördelning som matchade Umeås population. Vi hade en god access till den 

information vi behövde för att uppfylla studiens syfte. Samtliga respondenter som 

deltog i undersökningen kontaktades personligen av oss, och många uppskattade att 

svara på våra frågor. Med hänsyn till den höga svarsfrekvens vi erhållit, uppskattade vi 

enkäten vara relativt lättsam att fylla i.    

 

 

4.6 Källkritik 
 

Då trovärdigheten är av stor vikt i en studie, har vi i så stor utsträckning som möjligt 

försökt skapa trovärdighet med hänsyn taget till tillgängliga resurser och tid. Det som 

skulle kunna kritiseras är att urvalet inte bestod av ett sannolikhetsurval, vilket minskat 

studiens trovärdighet och generaliseringsmöjlighet. Vi har utöver detta i så hög grad 

som möjligt försökt formulera frågor som på bästa sätt mäter de begrepp som 

undersökts utifrån teorin. De enkäter som insamlats har enligt oss besvarats med relativt 

hög grad av uppriktighet. Detta anser vi eftersom vi personligen var närvarande då 

respondenterna fyllde i enkäten och fick överlag en mycket positiv respons på 

undersökningen.  Då vi inte heller hade något internt bortfall i vår undersökning anser vi 

detta ytterligare öka trovärdigheten för studien.  
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5. RESULTAT 

 
I denna del av arbetet redogör vi för de resultat som undersökningen givit. Vi kommer 

att utgå från de faktorer vi behandlat i teorikapitlet och som påverkar och leder till 

lojalitet. Inledningsvis kommer vi att redovisa lite bakgrundsinformation om våra 

respondenter, exempelvis könsfördelning och ålder.  Därefter kommer vi gå ”djupare 

in” på frågorna som ligger till grund för vår studie och visa en del av vårt resultat i 

diagram, korstabeller och chi-två test för att få en mer överskådlig bild av resultatet. Vi 

kommer även att redovisa hur konsumenternas lojalitet ser ut idag för att sedan 

redogöra för de förändringar som förväntas uppstå i och med Entré Syds etablering. 

 

Figur 19. Kapitelöversikt på resultat 

 

5.1 Allmänna resultat 

I denna del avser vi redovisa de bakgrundsfrågor som kan ses som allmänna, såsom 

kön, ålder, civilstånd, inkomst, etc. Totalt 291 respondenter svarade på vår 

enkätundersökning varav 153 var kvinnor och 138 var män. Detta var den fördelning vi 

ville uppnå då vi före distributionen av enkäten bestämt oss för att efterlikna Umeås 

population vad gäller ålder och kön. För att uppnå detta har vi hämtat statistik över 

Umeås befolkning på kommunens hemsida och fann att könsfördelningen var jämn med 

ungefär 50 % kvinnor och 50 % män.  

                                                         

Idag ser Umeås 

åldersfördelning ungefär ut på 

följande sätt; 30 % är mellan 

18-30 år, 32 % är 31-50 år, 21 

% är mellan 51-65 år och 16 % 

är 66 år och äldre. Denna 

fördelning anser vi oss ha 

efterliknat relativt bra då våra 

respondenter mellan 18-30 är 

43 %, 32 % är mellan 31-50 

och 20 % är mellan 51-65.  

                                                                                                  Figur 20. Åldersfördelning 
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Slutligen är 5 % 66 år och äldre, vilket är något av en underrepresentation men som vi 

ändå anser vara ett godtagbart antal. Då vi i vår studie valt att bara undersöka 

konsumenter med eget hushåll valde vi därmed att räkna bort alla individer under 18 år.  

När det kommer till civilståndet så fann vi det intressant att ta med den frågan eftersom 

det kan spegla om det är en eller flera som bestämmer vart man ska handla. Det kan 

kanske vara så att det förekommer olika preferenser när det gäller val av handelsplats. 

Hela 75 % av de tillfrågade var sammanboende och 25 % var ensamboende och av de 

291 respondenterna hade 65 % barn i hushållet (Bilaga 3).  

En annan intressant fråga som är en ganska stor avgörande faktor i valet av handelsplats 

är om man har körkort eller inte och på den frågan svarade 89 % ja och 11 % nej 

(Bilaga 3). Vad gäller respondenternas inkomst fördelade sig denna på följande sätt: 

 

Vi kommer fortsättningsvis att kategorisera våra inkomsttagare i tre kategorier. De som 

har en inkomst på mindre än 20.000 kr/månad netto klassificeras som låginkomsttagare. 

De med en inkomst inom intervallet 21-40.000 kr/månad netto är medelinkomsttagare 

samt de med en inkomst på över 40.000 kr/månad netto klassificeras som 

höginkomsttagare. Eftersom att SCB väljer att vara försiktiga med sina definitioner 

kring inkomstgrupper och grundar allt på hur mycket skatt man betalar, har vi utgått 

från vad majoriteten av alla hemsidor skriver. Tjänar man mindre än 200.000kr/år är 

man låginkomsttagare, tjänar man mellan 200.000–499.000kr/år är man 

medelinkomsttagare och tjänar man mer än 499.000kr/år är man höginkomsttagare 

(Wordpress 2011; SCB 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Figur 21. Inkomstfördelning 

Inkomstfördelningen visade att 60 % av våra respondenter är låginkomsttagare, 30 % 

medelinkomsttagare och resterande 10 % är höginkomsttagare.  
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5.2 Inköpsfrekvens idag 

 

Inledningsvis kommer vi 

att presentera hur 

fördelningen över valt 

handelsområde ser ut för 

att kunna kartlägga var 

Umeås konsumenter 

handlar i störst 

utsträckning idag. Som 

tidigare känt finns det tre 

handelsområden i Umeå, 

Ersboda, Klockarbäcken 

och Strömpilen.  

Av de 291 respondenterna 

har 47 % valt Strömpilen,                                               Figur 22. Val av handelsområde 

40 % Ersboda och 13 %  

Klockarbäcken. Klockarbäcken är helt klart underrepresenterade medan nära 50 % av 

respondenterna idag väljer Strömpilen som handelsplats.     

 

 

Vidare har vi 

undersökt hur alla 

respondenterna 

handlar genom att 

mäta deras 

inköpsfrekvens på 

respektive område, 

då detta är en stor 

avgörande faktor 

för lojaliteten.  

 

 

                                    Figur 23. Inköpsfrekvens 

 

118 personer handlar idag mer än en gång i veckan på Ersboda, vilket också visade sig 

ovan där 40 % av konsumenterna valt Ersboda som sitt handelsområde. 114 personer 

handlar 2-3 gånger i månaden på Ersboda och 59 handlar där mindre än en gång i 

månaden eller aldrig. När det kommer till Klockarbäcken var det 52 personer som 

uppskattade att de handlar där mer än en gång i veckan, vilket är mer än de som valt 

Klockarbäcken som sitt handelsområde. 54 personer uppskattade att de handlar där 2-3 

gånger i månaden och 185 ansåg att de handlar där en gång i månaden eller aldrig.  
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Till sist när det gäller Strömpilen var det 142 personer som handlar där mer än en gång i 

veckan, 81 som uppskattade att de handlar där 2-3 gånger i månaden samt 68 personer 

ansåg att de handlar där en gång i månaden eller aldrig. Sammanfattningsvis kan vi här 

se att Strömpilen är det mest populära handelsområdet då flest konsumenter väljer att 

göra sina veckoinköp här. 

 

För att tydliggöra graden av inköp som respondenterna på respektive valt 

handelsområde gör, valde vi att göra en korstabell för varje handelsområde. Det visade 

sig att 87 % av Ersbodas 118 konsumenter handlar mer än 1 gång per vecka, 10 % 1-3 

gånger per månad och 3 % mindre än en gång per månad eller aldrig. På Klockarbäcken 

handlar 100 % av konsumenterna mer än 1 gång per vecka och på Strömpilen visade det 

sig att 98 % av kunderna handlar mer än 1 gång per vecka och endast 2 % handlar 1-3 
gånger per månad (Bilaga 3).  
 

 

5.3 Värderingar av attribut 

 

För att ytterligare ta reda på vilka faktorer som konsumenterna värderar högst angående 

sitt valda handelsområde, ställdes en fråga om vilka tre kriterier som de anser att deras 

handelsområde uppfyller idag. Denna fråga behandlar konsumentens värderingar av 

attribut vilket är en annan viktig faktor som leder till lojalitet.  

 

 

ERSBODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Figur 24. Ersboda positiva faktorer 
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KLOCKARBÄCKEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Figur 25. Klockarbäcken positiva faktorer 

 

 

STRÖMPILEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

                         Figur 26. Strömpilen positiva faktorer             

 

 

På denna fråga fick respondenterna 18 olika alternativ att välja på, enligt bilaga 1. Vi 

ombad respondenterna att välja ut de tre viktigaste kriterierna som de anser att deras 

handelsområde uppfyller. Vad gäller Ersboda så är de tre högst prioriterade kriterierna, 

brett varuutbud, cykelavstånd och låga priser. På Klockarbäcken är det låga priser, bra 

kund- och informationstjänst och gratis parkering medan det på Strömpilen är bra 

kund- och informationstjänst, cykelavstånd och låga priser.  
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För att därefter beskriva vilka faktorer som är bidragande orsak till att konsumenterna 

handlar i mindre utsträckning eller utesluter handel helt på de övriga handelsområdena, 

ställde vi frågan:  

Du som handlar mindre än 1 gång varannan månad på de två övriga handelsområdena, 

vilka är det bidragande faktorerna till detta?  

 

ERSBODA 

 

  

 

 

 

 

  

                            Figur 27. Ersboda negativa faktorer 

 

KLOCKARBÄCKEN 

  

 

 

 

 

 

 

                            Figur 28. Klockarbäcken negativa faktorer 
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STRÖMPILEN 

 

 

 

 

 

 

 

                            Figur 29. Strömpilen negativa faktorer 

 

Även i denna fråga hade respondenterna 18 olika alternativ (se bilaga 1) att välja på 

men ombads att välja ut de tre mest negativa faktorerna. Ersbodas kunder ansåg att de 

tre mest negativa bidragande faktorerna till detta var, ej gångavstånd, långt geografiskt 

avstånd och dåligt varuutbud. Klockarbäckens kunder ansåg långt geografiskt avstånd, 

politiska skäl och höga priser vara de mest bidragande faktorerna medan Strömpilens 

kunder fann långt geografiskt avstånd, ej cykelavstånd och dåligt varuutbud som mest 

bidragande faktorer till minskad eller utebliven handel. Gemensamt för alla 

konsumenter är att de prioriterar kort geografiskt avstånd. 
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Hur väl anser du att din handelsplats tillfredsställer ovanstående kriterier idag? 3 kategorier * Välj ditt 

handelsområde Crosstabulation 

Count 

 
Välj ditt handelsområde 

Total Ersboda Klockarbäcken Strömpilen 

Hur väl anser du att din 

handelsplats tillfredsställer 

ovanstående kriterier idag? 

3 kategorier 

Bra 102 34 124 260 

Dåligt 0 2 1 3 

Varken bra eller dåligt 16 0 12 28 

Total 118 36 137 291 
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5.4 Tillfredsställelse 

Tillfredsställelse är en faktor som måste vara uppfylld för att lojalitet ska kunna uppnås. 

Detta valde vi att mäta genom att ställa en fråga om hur väl konsumenten anser sig vara 

tillfredsställd med sitt nuvarande handelsområde idag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Figur 30. Tillfredsställelse 

 

Hela 90 % är idag tillfredsställda med sitt handelsområde, endast 1 % är missnöjd och 9 

% är varken nöjda eller missnöjda. Detta tyder på att majoriteten av respondenterna är 

nöjda idag.  

Med utgångspunkt från resultatet där Ersbodas kunder ansåg de tre högst prioriterade 

kriterierna vara, brett varuutbud, cykelavstånd och låga priser.  

Klockarbäckens kunder ansåg dessa vara låga priser, bra kund- och informationstjänst 

och gratis parkering medan de på Strömpilen tyckte att bra kund- och 

informationstjänst, cykelavstånd och låga priser var de tre viktigaste kriterierna, valde 

vi att göra en korstabell där man tydligt kan se grad av tillfredsställelse med de tre 

utvalda kriterierna och valt handelsområde.  

 

Figur 31. Tillfredsställelse med valt handelsområde 
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Totalt 118 personer har valt Ersboda som handelsområde varav 102 anser att Ersboda 

tillfredsställer deras kriterier och övriga 16 ställer sig neutrala till frågan. När det gäller 

Klockarbäcken är det 34 som uppskattar att området tillfredsställer kriterierna och två 

personer anser att det inte gör det. Å andra sidan anser sig 124 personer på Strömpilen 

vara tillfredsställda, endast en är det inte och övriga 12 är varken eller. 

 

För att statistiskt kunna stärka resultatet från ovanstående diagram valde vi att göra ett 

chi-två test, vilket visade ett positivt samband på en 5 % signifikansnivå, att ju mer 

tillfredställd konsumenten är med sitt handelsområde, desto mer tenderar denne att 

handla där. Detta samband bekräftas eftersom ett signifikant värde uppnås då P-värdet 

är 0,05 eller mindre, vilket det i vårt fall är då P-värdet visar 0,005.   

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 14,864
a
 4 ,005 

Likelihood Ratio 14,273 4 ,006 

Linear-by-Linear 

Association 

3,314 1 ,069 

N of Valid Cases 291   

                     

                     Figur 32 

 

För att ytterligare ta reda på hur stor grad av tillfredsställelse som konsumenterna 

upplever i förhållande till deras respektive valda handelsområde, ställde vi frågan:  

Skulle du rekommendera ditt handelsområde till andra i din omgivning?  

Denna fråga valde vi därefter att korsa med frågan angående vilket handelsområde 

respondenten valt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 33 

 

Skulle du rekommendera ditt handelsområde till andra i din omgivning? * Välj ditt 

handelsområde Crosstabulation 

Count 

 
Välj ditt handelsområde 

Total Ersboda Klockarbäcken Strömpilen 

Skulle du rekommendera 

ditt handelsområde till andra 

i din omgivning? 

JA 102 34 124 260 

NEJ 0 2 1 3 

Vet ej 16 0 12 28 

Total 118 36 137 291 
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Utifrån denna korstabell kan vi se att majoriteten av konsumenterna skulle 

rekommendera sitt valda handelsområde till sin omgivning, endast 3 personer skulle 

inte göra det och 28 vet inte. Resultaten visar ett tydligt samband mellan graden av 

tillfredsställelse som kunden upplever och dess benägenhet att rekommendera sitt 

handelsområde till sin omgivning. Detta eftersom att de personer som idag är 

tillfredsställda också skulle rekommendera sitt handelsområde och de som inte är det 

skulle inte rekommendera det.  För diagram se bilaga 3. Tillfredsställelsen och 

rekommendationen är hög, vilket är ett resultat av att butikernas prestationer har 

överträffat konsumenternas förväntningar.  

Då vi frågade respondenterna om det händer att deras handelsområde överträffar deras 

förväntningar, svarade de på följande sätt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Figur 34. Förväntningar 

 

Beträffande Ersboda så svarade 101 kunder att det händer att handelsområdet 

överträffar deras förväntningar, endast 1 person tyckte inte att dess förväntningar 

överträffades och 16 hade ingen uppfattning. Vad gäller Klockarbäcken anser 34 att det 

händer att deras förväntningar överträffas medan övriga 2 inte tycker det.  

Av Strömpilens kunder är det 124 som upplever att området överträffar deras 

förväntningar, endast 1 som inte tycker det och 12 har ingen uppfattning. 
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Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 23,480
a
 4 ,000 

Likelihood Ratio 21,263 4 ,000 

Linear-by-Linear Association 13,595 1 ,000 

N of Valid Cases 291   

 

 

Vad är din attityd till ditt handelsområde idag? * Välj ditt handelsområde Crosstabulation 

Count 

 
Välj ditt handelsområde 

Total Ersboda Klockarbäcken Strömpilen 

Vad är din attityd till ditt 

handelsområde idag? 

Negativ 10 4 0 14 

varken eller 15 1 12 28 

Positiv 93 31 125 249 

Total 118 36 137 291 

 

5.4.1 Attityd 

Konsumenter bygger idag upp attityder gentemot den tillfredsställelse och känsla en 

butik ger, och dessa attityder påverkas lätt av omgivningen. Utifrån detta har vi valt att 

undersöka konsumenternas attityd idag gentemot deras valda handelsområde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 35. Attityd till handelsområde 

 

93 respondenter (78 %) har en positiv attityd till Ersboda, 31 (86 %) är positiva till 

Klockarbäcken och 125 är positiva till Strömpilen, vilket motsvarar 91 %. Resultatet 

visar att majoriteten av alla konsumenter på samtliga handelsområden har en positiv 

attityd idag. 

 

Resultatet visade även på att det finns ett positivt samband mellan attityd och 

inköpsfrekvens. Detta bekräftas på en 5 % signifikansnivå genom att vårt P-värdet är 

mindre än 0,05, vilket innebär att de som har en positiv attityd till sitt handelsområde 

tenderar att handla i större utsträckning.   

 

Inköpsfrekvens idag - Attityd till handelsområde idag 

 

 

 

 

 

 

                                Figur 36 
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Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 3,316
a
 4 ,506 

Likelihood Ratio 4,673 4 ,323 

Linear-by-Linear Association 1,713 1 ,191 

N of Valid Cases 291   

 

 

Attityden formas även av livsstil och sociala faktorer såsom inkomst, och därför ville vi 

testa om det fanns ett samband mellan attityd till befintligt handelsområde och inkomst.  

Vi fann inget samband mellan dessa på en 5 % signifikansnivå, eftersom vårt P-värde 

0,506 är högre än 0,05. Detta innebär att höginkomsttagare inte tenderar att ha en mer 

positiv attityd till handelsområdena än medel- och låginkomsttagarna.  

 

 

 

 

 

              

                     Figur 37 

 

För att i vårt fall kunna mäta graden av en konsuments lojalitet, krävdes det en 

korstabell bestående av tre variabler, attityd, val av handelsområde och inköpsfrekvens.  

 

Dessa tre tabeller visar att majoriteten på varje handelsområde har en positiv attityd och 

tenderar att handla mer än 1 gång per vecka. 85 respondenter av 118 som valt Ersboda 

som handelsområde har en positiv attityd och handlar mer än 1 gång per vecka. 31 av 36 

har en positiv attityd till Klockarbäcken och handlar mer än 1 gång per vecka där samt 

att 123 av 135 har en positiv attityd till Strömpilen och handlar mer än 1 gång per vecka 

på området (Bilaga 3). 

 

5.5 Uppskattade förändringar vid Entré Syd´s etablering 

Vi kommer nu till den andra delen i empirin där vi kommer redogöra för de uppskattade 

förändringarna som förväntas ske i samband med Entré Syd´s etablering. För att kunna 

jämföra konsumenternas lojalitet idag och dess förväntade lojalitet efter etableringen 

ställde vi inledningsvis denna fråga: 

 

Vad är din attityd till IKEA´s etablering vid handelsområde Entré Syd? 
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         Figur 38. Attityd till IKEA 

Majoriteten av respondenterna, hela 88 % har en positiv attityd till IKEA´s eventuella 

etablering. Endast 5 % är negativa och 7 % har ingen uppfattning. Ett korrelationstest 

gjordes på attityd och förväntad inköpsfrekvens på Entré Syd, där det på en 5 % 

signifikansnivå bekräftades att det finns ett positivt samband mellan dessa då P-värdet 

var 0,000 vilket är mindre än det kritiska värdet 0,05. Det vill säga att de som har en 

positiv attityd till Entré Syd kommer i stor utsträckning att handla där (Bilaga 2).  

 

Vidare tittade vi även på hur respondenternas attityd till etableringen fördelade sig på 

respektive handelsområde. 

 

 

 

 

 

 

         Figur 39 

83 % av Ersbodas konsumenter ställer sig positiv till IKEA´s etablering, 88 % av 

Klockarbäckens kunder har även dem en positiv attityd och hela 93 % av Strömpilens 

kunder ställer sig positiva till etableringen av IKEA och Entré Syd.  
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Vi fann det även intressant att ta reda på hur konsumenternas attityd till Entré Syd 

förhåller sig till inkomst. 

 

 

 

 

 

 

 

                       Figur 40. Inkomsttagarnas attityd 

 

Diagrammet ovan visar att den positiva attityden till Entré Syd inte påverkas nämnvärt 

av inkomst (enligt procentuell fördelning).  

Vidare ställde vi frågan: 

Skulle handelsområdet Entré Syd vara ett alternativ för ditt hushåll när det gäller de 

inköp du gör idag, förutsatt att det utbud som beskrivs i scenariot före fråga 18 finns? 

(Bilaga 1) 

 

 

 

 

 

 

 

                       Figur 41. Entré syd som alternativ 

Här visar resultatet att hela 59 % absolut anser att Entré Syd är ett alternativ för 

hushållet, 34 % tror att det kan vara ett alternativ, medan resterande 7 % anser att det 

inte är ett alternativ. Vi fann även ett positivt statistiskt samband på en 5 % 

signifikansnivå mellan de som idag skulle rekommendera sitt valda handelsområde och 

de som anser Entré Syd vara ett alternativ vad gäller inköp. Detta bekräftades genom att 

vårt P-värde visade 0,005 (Bilaga 2).   
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Vidare för att kunna undersöka fler variabler som kan tyda på förändringar i lojaliteten 

ställde vi en fråga om uppskattad inköpsfrekvens på Entré Syd. Nedanstående diagram 

visar i vilken utsträckning konsumenterna tror att de kommer handla på Entré Syd. 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

              Figur 42. Utsträckning 

7 % tror att de kommer handla mer än 1 gång/vecka, 26 % tror 1-3 gånger/månad och 7 

% uppskattar sin inköpsfrekvens till mindre än 1 gång/månad eller aldrig. Ett 

korrelationstest gjordes även på variablerna uppskattad inköpsfrekvens på Entré Syd 

och inkomst för att undersöka om det fanns ett samband mellan dessa.  

 

På en 5 % signifikansnivå visade P-värdet 0,047 vilket bekräftar att det finns ett positivt 

samband mellan att höginkomsttagare uppskattar att de kommer handla i större 

utsträckning på Entré Syd än låg- och medelinkomsttagarna (Bilaga 3). 

 

När det kommer till att redogöra för resultaten av vilka de 5 viktigaste kriterierna som 

Umeås konsumenter ställer på handelsområdet Entré Syd, visar vår sammanställning på 

nästa sida att 73 respondenter anser att goda parkeringsmöjligheter måste finnas. 65 

anser i sin tur att det ska finnas tillgång till gratisparkering och servicekänsla hos 

personalen medan 61 anser att det ska finnas tillgång till toalett. Den femte och sista 

faktorn är att det ska vara helgöppet vilket 57 anser. Övriga kriterier kan ses i bilaga 1.     
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Hur väl anser du att din handelsplats tillfredsställer ovanstående kriterier idag? 3 kategorier * 

IKEA inköp 3 kategorier Crosstabulation 

Count 

 

IKEA inköp 3 kategorier 

Total 

Mer än 1 

gång /vecka 

2-3 gånger 

eller 

1gång/måna

d 

Mindre än 1 

gång 

varannan 

månad eller 

aldrig 

Hur väl anser du att din 

handelsplats 

tillfredsställer 

ovanstående kriterier 

idag? 3 kategorier 

Bra 161 68 15 244 

Dåligt 0 3 0 3 

Varken bra eller 

dåligt 

20 0 4 24 

Total 181 71 19 271 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Figur 43. Kriterier på Entré syd 

För att jämföra i vilken utsträckning som dagens tillfredsställda konsumenter uppskattar 

sin blivande inköpsfrekvens på Entré Syd, valde vi att göra en korstabell på dessa två 

variabler.   

 

 

 

 

 

 

 

                  Figur 44. Uppskattad inköpsfrekvens på Entre Syd 

 

Av de som idag är tillfredsställda med sin handelsplats tror 59 % att det kommer handla 

i stor utsträckning på Entré Syd, 25 % tror att de kommer handla mellan 1-3 gånger per 

månad och endast 5,5 % tror sig handla mindre än 1 gång per månad eller aldrig.  

Även här visar resultatet klart och tydligt att de som idag är tillfredsställda med sitt 

handelsområde, trots detta tror att de kommer handla mer än en gång i veckan på Entré 

Syd. På denna fråga är det bara 271 respondenter som svarat och anledningen till detta 

är att 20 av dessa inte ansåg Entré Syd vara ett alternativ för deras hushåll och därmed 

inte svarat på följdfrågorna rörande Entré Syd.  
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Förändring Klockarbäcken

Den sista och kanske viktigaste frågan som utgör vår enkät behandlar 

inköpsförändringarna på befintliga handelsområden till följd av Entré Syd´s etablering.  

Frågan vi ställde var: 

I vilken grad tror du att hushållets besöksfrekvens skulle förändras på, Ersboda, 

Klockarbäcken och Strömpilen i och med Entré Syd´s etablering?  

Nedan följer resultatet över förändringarna för varje enskilt handelsområde. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                 Figur 45. Förändring Ersboda 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                 Figur 46. Förändring Klockarbäcken 
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                 Figur 47. Förändring Strömpilen 

Det resultat som speglar dagens lojalitet bland konsumenterna och även det resultat som 

framkommit genom respondenternas uppskattning utifrån den eventuella etableringen 

av Entré Syd, talar för att majoriteten av kunderna idag är tillfredsställda och har en 

positiv attityd till både sitt nuvarande område och till det planerade området Entré Syd. 

Till följd av detta har vi för avsikt att ta vår studie ett steg längre för att undersöka 

beroendet mellan vissa variabler som ligger till grund för lojalitet, vilket vi kommer 

göra i vår analys (Bilaga 2).  För korstabeller se bilaga 3. 

Avslutningsvis har vi sammanställt alla de faktorer som leder till tillfredsställelse för att 

slutligen komma fram till de effekter som denna etablering kan komma att få på 

konsumenternas lojalitet. Nedanstående tabell visar konsumenternas valda 

handelsområde, attityd till och dess uppskattade inköpsfrekvens på Entré Syd. Tabellen 

utesluter dock de 20 respondenterna som angett att Entré Syd inte skulle vara ett 

alternativ för dem vad gäller inköp. Därmed blir det totala antalet respondenter i denna 

undersökning 271stycken.  

Figur 48 
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Av de 108 respondenterna som angett Ersboda som handelsområde har drygt hälften av 

dessa en positiv attityd till Entré Syd och en uppskattad hög återköpsintention där. Av 

Klockarbäckens 32 kunder har lite mer än hälften angett att de har en positiv attityd till 

Entré Syd och att de kommer handla i stor utsträckning där. 94 av Strömpilens kunder 

har en positiv attityd till Entré Syd och tror att det kommer handla i stor utsträckning, 

vilket är drygt 70 %. Sammanfattningsvis visar detta resultat att majoriteten av 

respondenterna på samtliga handelsområden kommer förändra sin lojalitet.    

 

 

5.6 Centralortsteorin 

Idag väljer drygt 73 % av våra 291 

respondenter att färdas med bil till 

befintliga handelsområden. Ca 19 % 

väljer att cykla medan övriga 8 % 

väljer att ta bussen, promenera eller 

övriga färdmedel. För att kunna ta reda 

på ungefär hur långt avstånd 

konsumenten har till sitt valda 

handelsområde, ställde vi frågan: 

                                                                   Figur 49. Fördelning färdmedel 

 

Uppskattningsvis, hur långt (antal kilometer) är det mellan din bostad och de befintliga 

handelsområdena? 

För att på ett mer överskådligt sätt redovisa detta resultat valde vi att dela upp denna 

fråga i tre delar, där vi presenterar de som valt Ersboda som handeslområde tillsammans 

med deras uppskattade avstånd till Ersboda handeslområde. Detta gjordes även för de 

resterande handelsområdena.  

   Figur 50 
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Majoriteten (66 %) av de som valt att handla på Ersboda uppger att de uppskattningsvis 

har mindre än 5 km till handelsområdet, medan 15 % anser sig ha mellan 6-10 km och 

övriga 19 % uppskattar sitt avstånd till mer än 11 km. 

  

 

 

 

 Figur 51 

 

Drygt 70 % av de som valt Klockarbäcken som handelsområde uppger att de 

uppskattningsvis har mindre än 5 km till området. Ungefär 20 % anser sig ha mellan 6 

och 10 km medan resterande 10 % uppskattar att de har mer än 11 km till 

handelsområdet.  

 

 

 

 

Figur 52 

 

Ungefär 60 % av Strömpilens kunder uppskattar att de ha mindre än 5 km till 

handelsområdet, medan drygt 20 % anser sig ha 6-10 km och resterande 20 % 

uppskattar sitt avstånd till mer än 11 km. 

 

Vi valde även att ta reda på om avståndet till Entré Syd är en bidragande faktor till att 

konsumenterna väljer att åka dit för att göra sina inköp. I en korstabell sammanställde vi 

frågorna:  

 

Uppskattningsvis, hur långt är det mellan din bostad och Entré Syd? respektive  

Skulle handelsområde Entré Syd vara ett alternativ för ditt hushåll när det gäller de 

inköp du gör idag, förutsatt att de utbud som beskrivs i scenariot före fråga 18 finns? 

  

 

 



73 

 

Uppskattningsvis, hur långt är det mellan din bostad och Entré Syd? * Skulle handelsområdet Entré Syd vara ett alternativ 

för ditt hushåll när det gäller de inköp du gör idag, förutsatt att de utbud som beskrivs i scenariot före fråga 18 finns? 

Crosstabulation

Count

Skulle handelsområdet Entré Syd vara ett alternativ för ditt hushåll när 

det gäller de inköp du gör idag, förutsatt att de utbud som beskrivs i 

scenariot före fråga 18 finns?

TotalJA, absolut JA, kanske

NEJ, troligtvis 

inte

NEJ, absolut 

inte

Uppskattningsvis, hur långt 

är det mellan din bostad och 

Entré Syd?

Mindre än 5 km 73 20 2 0 95

6-10 km 62 34 2 0 98

11-15 km 25 25 0 4 54

16-20 km 10 12 4 0 26

Mer än 20 km 2 8 8 0 18

Total 172 99 16 4 291

Utifrån den korstabell som följer på nästa sida kan man se att flertalet konsumenter har 

mindre än 10 km till planerade Entré Syd, där övervägande del av dessa uppskattar att 

Entré Syd absolut är ett alternativ för deras hushåll vad gäller inköp. Utifrån ett diagram 

kan vi utläsa att drygt 40 % av respondenterna reser mellan 51-100 km/vecka, ca 30 % 

reser mindre än 50km/veckan och övriga 30 % reser mer än 101 km/vecka (Bilaga 3). 

   Figur 53 

 

Resultatet från ytterligare en korstabell visar även att majoriteten av respondenterna, 

oavsett dess antal resta mil/vecka, ställer sig neutrala till uppfattningen vad gäller 

avståndet till Entré Syd, dvs. flertalet uppfattar avståndet som varken kort eller långt. 

Det finns därutöver inget samband mellan de som kör många mil/vecka och deras 

uppfattning om att avståndet är kort (Bilaga 3).  
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6.2 Tillfredsställelse

6.2.1 Word-of-mouth

6.3 Lojalitet idag
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6.5 Attityd till etablering

6.6 Förändrad lojalitet

6.6.1 Återköpsintention

6.6.2 Effekter på lojaliteten

6.7 Avståndets effekt

6. ANALYS 

I detta kapitel kommer vi redogöra för den insamlade empirin som framkommit av vår 

enkätundersökning och ställa den i relation till vår teoretiska referensram. Denna 

analys kommer ha sin utgångspunkt i vår teorimodell och steg för steg följa vår 

utvecklade teorimodell för att göra analysen så lättöverskådlig som möjligt. 

Avslutningsvis kommer vi analysera hur Umeås konsumenters lojalitet uppskattningsvis 

kommer att förändras i och med Entré Syds etablering. 

 

 

 

 

 

 

Figur 54. Kapitelöversikt på analys 

 

 

6.1 Image 

 

Värderingar, preferenser och behov ligger till grund för en konsuments lojalitet, vilka 

formas av sociala och interna faktorer vilka i sin tur kan påverkas av yttre 

omständigheter. Vi kommer inleda denna analys genom att diskutera image, det som 

kunden ser och upplever. 

 

Utifrån Falk & Julanders modell över faktorer som påverkar valet av ett handelsområde 

(figur 8) frågade vi våra respondenter vilka tre faktorer de värderar högst, vad gäller 

deras valda handelsområde (Falk & Julander, 1983, s. 33). Det visade sig att de 

konsumenter som valt Ersboda som handelsområde värderade brett varuutbud, 

cykelavstånd och låga priser högst. Klockarbäckens kunder värderade å andra sidan 

låga priser, bra kund- och informationstjänst och gratis parkering högst, samt de som 

valt Strömpilen som handelsområde värderade bra kund- och informationstjänst, 

cykelavstånd och låga priser högst. Gemensamt för samtliga konsumenter oberoende 

val av handelsområde är att alla valt låga priser som en av de högst värderade 

faktorerna.  

 

Vi fann det även av stor vikt att fråga våra respondenter, vilka faktorer som är orsak till 

att de inte handlar eller handlar i mindre utsträckning på övriga handelsområden. 

Resultatet visade att de konsumenter som valt Ersboda, uppger långt geografiskt 

avstånd,ej gångavstånd och dåligt varuutbud vara de mest bidragande faktorerna till 

minskad eller utebliven handel på Klockarbäcken och Strömpilen. Klockarbäckens 

kunder uppger långt geografiskt avstånd, politiska skäl och höga priser vara de mest 

bidragande faktorerna till minskad eller utebliven handel på Ersboda och Strömpilen.  
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Slutligen uppger de konsumenter som valt Strömpilen som handelsområde att långt 

geografiskt avstånd, ej cykelavstånd och dåligt varuutbud är det mest bidragande 

faktorerna till detta. En gemensam negativ faktor för samtliga handelsområden är långt 

geografiskt avstånd och alla dessa faktorer kopplar vi till Falk & Julanders modell över 

hur konsumenters process går till när man väljer sitt handelsområde.  

 

Detta resultat bekräftas genom modellen ”Faktorer som påverkar detaljhandelns och 

konsumenternas måluppfyllelse” då den första delen av denna modell behandlar faktorer 

som geografisk struktur och socioekonomiska faktorer (Falk & Julander, 1983, s. 33).  

Vi har med denna undersökning lyckats påvisa att avståndsfaktorn väger tyngst hos alla 

handelsområdens konsumenter. Detta tror vi kan bero på att konsumenter idag är 

bekväma av sig, många av respondenterna har barn (65 %) och därmed vill förenkla 

inköpssituationen så mycket som möjligt. Att ta bilen är en merkostnad som många av 

våra respondenter kanske inte anser sig ha råd med då majoriteten (60 %) är 

låginkomsttagare, trots att drygt 70 % av respondenterna väljer bil som färdmedel vid 

inköp. Att konsumenterna på Klockarbäcken valt politiska skäl som en bidragande 

faktor till mindre eller utebliven handel på övriga handelsområden tror vi kan bero på att 

kommunen tidigare gett löfte om att utveckla handeln på Klockarbäcken, vilket än idag 

inte infriats. I och med den stundande etableringen av Entré Syd så verkar detta löfte 

inte heller infrias inom en snar framtid. Detta tror vi kan ha skapat en stor besvikelse 

bland Klockarbäckens konsumenter och boende i området. 

  

 

6.1.1 Utvärdering 

 

Alla de 18 faktorer som vi bad respondenterna ta ställning till när det skulle värdera de 

tre viktigaste attributen de anser att deras valda handelsområde uppfyller, är naturligtvis 

viktiga men på olika sätt beroende på person. Detta eftersom det idag fokuseras mer på 

konsumenters känsloreaktioner och värderingar (Bodet, 2008, s. 57; Mulki & Jaramillo, 

2011, s. 360) Dessa faktorer väger olika tungt för respondenterna då alla kanske inte 

tagit sig tid att verkligen utvärdera vikten av dessa attribut som faktiskt påverkar deras 

val av handelsområde. Att respondenterna valt olika attribut tror vi beror på att 

människor i allmänhet har olika preferenser och uppfattningar. Vad gäller frågorna om 

de positiva respektive de negativa faktorerna, tror vi i efterhand att det hade kunnat ge 

ett bättre resultat om respondenten fått gradera dessa faktorer från 1-18. Detta för att 

kunna utvärdera vilka attribut som verkligen påverkar deras val av handelsområde, även 

om vi anser detta vara ett mer tidskrävande alternativ som hade kunnat leda till ett 

internt bortfall. 

 

Det vi även kan se i resultatet är att dålig servicekänsla hos personalen samt låg 

varukvalitet hamnar relativt högt upp på listan över negativa faktorer. Detta kan bero på 

att deras tidigare köptillfällen utförda på deras icke valda handelsområden medfört en  

negativ utvärdering av dessa.    
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6.2 Tillfredsställelse 

 

De två delar vi diskuterat ovan, image och utvärdering, leder i sin tur till 

tillfredsställelsen. Tillfredsställelse uppstår därefter när en kund känner sig nöjd med 

vad denne konsumerar och när dennes efterfrågan uppfylls av utbudet. För att kunna 

mäta tillfredställelsen tar man idag även hänsyn till konsumentens känslor och 

reaktioner som den eventuella utvärderingen gav. Detta kan dock vara något negativt för 

butiken eftersom konsumentens känslor inför köptillfället kommer att spegla dess 

utvärdering av butiken eller handelsområdet.  

 

Det finns två olika typer av tillfredsställelse, uppenbar tillfredsställelse och dold 

tillfredsställelse. Den uppenbara tillfredställelsen bygger på att konsumenten har haft 

tid och motivation att utvärdera huruvida deras valda handelsområdes prestanda levt 

upp till eller överträffat dennes förväntningar (Bloemer & Ruyter, 1998, s. 500f). För att 

undersöka detta närmare frågade vi inledningsvis våra respondenter om det händer att 

deras valda handelsområde överträffar deras förväntningar. Det visade sig att av 

Ersbodas 118 konsumenter ansåg drygt 85 % att det händer att handelsområdet 

överträffar deras förväntningar. Av Klockarbäckens 36 konsumenter överensstämde 94 

% med att handelsområdet överträffar deras förväntningar och av Strömpilen 137 

konsumenter ansåg 90 % att området överträffar deras förväntningar. Förväntningar 

tillsammans med en mängd andra faktor leder till tillfredsställelse, vilket vi kommer 

diskutera nedan. 

 

Vidare valde vi därför att ta reda på hur tillfredsställda våra respondenter är idag med de 

tre kriterier som de anser att deras handelsområde uppfyller. Detta resulterade i att 86 % 

av Ersbodas kunder ansåg sig tillfredsställda, 94 % av Klockarbäckens kunder ansåg sig 

vara detsamma och 90 % av Strömpilens kunder ansåg att de var tillfredsställda med sitt 

handelsområde. Sammanfattningsvis anser sig en övervägande del på 90 % vara 

tillfredsställda idag, vilket innebär att dessa är uppenbart tillfredsställda. Endast 1 % är 

missnöjd och resterande 9 % har ingen uppfattning, dvs. är varken nöjd eller missnöjd. 

Detta kan tyda på att dessa respondenter inte haft tillräckligt med engagemang för att 

göra en grundlig utvärdering angående sitt val av handelsområde och faller därför inom 

ramen för dold tillfredsställelse (Bloemer & Ruyter, 1998, s. 500f.  

 

Här kan man se ett tydligt samband mellan de som upplever att det valda 

handelsområdet överträffar deras förväntningar med dem som är tillfredsställda. 

Anledningen till att konsumenterna har en så hög grad av tillfredsställelse anser vi beror 

på att deras handelsområde idag tillfredsställer de kriterier som de anser vara av störst 

vikt. Vi tror även att en anledning till denna höga tillfredsställelse kan bero på att 

konsumenten idag vet vad denne har, och det man inte har vetskap om kan man inte ha 

en uppfattning om. Det vill säga att så länge som det inte finns ett bättre alternativ till 

det kunden har idag, så är denne därmed nöjd.  
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6.2.1 Word-of-mouth 

 

Kunder som anser att deras valda handelsområde överträffar deras förväntningar är 

tillfredsställda, vilket i sin tur visat sig leda till att dessa kunder tenderar handla i större 

utsträckning och sprida en positiv word-of-mouth. Detta bevisas av Tronvoll som 

påpekar att om en konsument är missnöjd med en butik så tenderar denne att sprida 

negativa rykten och handlar därmed i mindre utsträckning (Tronvoll, 2011, s. 112). Det 

vill säga att kunderna som är tillfredsställda sprider goda rykten om sitt handelsområde 

till nära i sin omgivning. För att ta reda på hur benägna våra respondenter var i detta 

avseende frågade vi dem om de skulle kunna tänka sig att rekommendera sitt 

handelsområde till sin omgivning. Det visade sig att 86 % av Ersbodas kunder skulle 

rekommendera sitt handelsområde medan 95 % av Klockarbäckens kunder skulle göra 

det samt 90 % av Strömpilens kunder skulle göra detsamma. Majoriteten av samtliga 

respondenter på respektive handelsområde skulle alltså sprida en positiv word-of-mouth.    

 

 

6.3 Lojalitet idag 
 

Då syftet med denna studie är att undersöka huruvida konsumenters lojalitet kommer att 

förändras i och med en ny etablering av ett handelsområde i Umeå, kommer vi 

inledningsvis analysera hur lojaliteten ser ut idag. Avslutningsvis kommer vi analysera 

de effekter som etableringen kan komma att medföra på kundlojaliteten. Som vi tidigare 

diskuterat i denna uppsats så är lojalitet ett mångfacetterat begrepp och vi har för detta 

ändamål valt att utgå ifrån John Egans definition på lojalitet. Denna har Dick et al 

utvecklat en modell på, vilken kan ses nedan. En allmän definition på lojalitet kan 

beskrivas som relationen mellan en individs attityd och grad av återköp (Dick & Basu, 

1994, s. 99). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 55. Översatt modell, ursprungligen från Dick & Basu, Customer Loyalty: Toward 

an Integrated Conceptual Framework (Ibid, s. 101). 
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Vi har valt att definiera kraven för att uppfylla respektive lojalitetstyp för att kunna 

koppla dessa till de frågor vi ställt i vår enkätundersökning. 

 

En konsument som har en positiv attityd till sitt handelsområde och en hög grad av 

återköp, klassas som en lojal kund i denna studie (Dick & Basu, 1994, s. 101). För att 

ha en hög grad av återköp krävs enligt oss att konsumenten handlar mer än 1 gång per 

vecka på respektive valt handelsområde. En låg grad av återköp representeras av all 

handel som görs mindre frekvent än 1 gång per vecka.  

 

Lojal  idag 

 

I resultatet framgår det i en tabell hur konsumentens attityd förhåller sig till dess val av 

handelsområde och dess köpfrekvens. Det framgår att 85 av 118 konsumenter (72 %) på 

Ersboda har en positiv attityd och en hög köpfrekvens. På Klockarbäcken har 31 av 36 

konsumenter (86 %) en positiv attityd och en hög köpfrekvens samt att 123 av 137 (90 

%) konsumenter på Strömpilen har en positiv attityd och en hög köpfrekvens. 

Sammanfattningsvis visar resultatet att majoriteten av alla respondenter på respektive 

handelsområde idag har en positiv attityd och en hög köpfrekvens, vilket innebär att de 

är lojala. 

 

Falsk lojal idag 

 

En konsument som istället har en negativ attityd till sitt handelsområde men en hög grad 

av återköp, klassas som en falsk lojal kund. I denna studie faller de som har en negativ 

attityd men också de som inte har någon uppfattning alls om sin attityd, inom samma 

ram (Dick & Basu, 1994, s. 99). Inom denna kategori visar sig 18 av 118 respondenter 

på Ersboda vara falsk lojal, vilket är 15 %. På Klockarbäcken återfinns 5 konsumenter 

av 36 inom denna kategori, vilket utgör drygt 14 %. På Strömpilen finns det 12 

konsumenter av 137 (9 %) som faller inom ramen för denna typ av lojalitet. Denna 

fördelning kan bero på att de konsumenter som faller inom ramen för denna typ av 

lojalitet har en dålig ekonomi, vilket leder till att de handlar på sitt valda handelsområde 

på grund av dess låga priser. Följden av detta kan då vara att de tvingas till falsk lojalitet 

fast de egentligen kanske skulle välja att handla på ett annat handelsområde.    

 

Dold lojal idag 

 

En dold lojal kund är en konsument med en positiv attityd till sitt valda handelsområde 

och har en låg grad av återköp (Ibid, s. 102). Denna typ av lojalitet finns representerad 

på Ersboda då 8 av 118 konsumenter (7 %) faller inom ramen för denna typ av lojalitet.  

Denna lojalitet finns däremot inte representerad på Klockarbäcken eftersom alla 

konsumenter som valt detta som sitt handelsområde har en hög köpfrekvens. Strömpilen 

däremot har 2 konsumenter av 137 (1 %) som representerar denna typ av lojalitet.  
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Icke lojal idag 

 

Slutligen definieras en icke lojal kund som en konsument med negativ attityd till sitt 

handelsområde och som även har en låg grad av återköp (Ibid, s. 101f). Även här väljer 

vi att placera de som inte har någon uppfattning om attityden till sitt handelsområde 

inom samma ram som de som har en negativ attityd.  Antalet respondenter som föll 

inom ramen för denna typ av lojalitet var endast 7 av 118 (6 %) som valt Ersboda som 

handelsområde. Detta beror på att ingen av respondenterna som valt Klockarbäcken 

respektive Strömpilen som sitt handelsområde, har en negativ attityd samt låg 

köpfrekvens.  

 

 

6.4. Förväntad image på Entré Syd  
 

Våra respondenter har i undersökningen angett fem kriterier som de anser att Entré Syd 

bör uppfylla för att de skall välja att besöka handelsområdet. Dessa kriterier uppges vara 

gratis och goda parkeringsmöjligheter, servicekänsla hos personalen, tillgång till 

toalett och helgöppet. Det faktum att samtliga handelsområden idag uppfyller 

kriterierna gratis parkering och helgöppet kan vara orsak till att respondenterna främst 

väljer dessa två. Detta ligger även till grund för att konsumenterna ska känna sig 

tillfredsställda med Entré Syd. Övriga tre angivna kriterier tolkar vi som att 

konsumenterna idag saknar på sina valda handelsområden. 

 

 

6.5 Attityd till nyetablering 
 

Då vi frågade respondenterna vad deras attityd till etableringen av Entré Syd var visade 

det sig att 83 % av de 118 som valt Ersboda har en positiv attityd, 88 % av 

Klockarbäckens kunder var positiva och hela 93 % av Strömpilen kunder ställde sig 

positiva till etableringen. Således är majoriteten på samtliga handelsområden positiva 

till det nya handelsområdet och IKEA´s etablering. Detta kan enligt oss bero på att 

respondenterna tidigare haft positiva erfarenheter av andra IKEA-butiker och de som 

haft negativa erfarenheter kan vara de som tenderar att ha en negativ eller ogiltig attityd 

till etableringen, vilket styrks av Tronvoll samt Solomon (Tronvoll, 2011, s. 112; 

Solomon, 2004, s. 7f).  

 

Vad gäller inkomsttagarnas attityd till etableringen visade det sig att låginkomsttagarna 

(sett till antalet) var de med mest positiv attityd vilket vi tror i första hand kan bero på 

att Umeås befolkning har större andel låginkomsttagare. För det andra så tror vi att en 

anledning till låginkomsttagarnas attityd kan vara att IKEA är allmänt känt för att ha en 

låg prisprofil. Enligt oss skulle detta kunna innebära att låginkomsttagarna i större 

utsträckning skulle välja att handla på IKEA. 
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Utifrån tidigare resultat som visat att majoriteten av våra respondenter idag är 

tillfredsställda och har en positiv attityd till sitt handelsområde, kan vi i en 

sammanställning se att en stor del (59 %) av dessa respondenter anser IKEA och Entré 

Syd vara ett alternativ för de inköp de gör idag. Detta ser vi som en första indikation på 

att konsumenternas lojalitet kommer att förändras i och med etableringen, eftersom 

tidigare forskning visat att majoriteten av alla konsumenter är multi-brand konsumenter 

(Egan, 2007, s. 158f). Att 34 % av respondenterna tror att IKEA kan vara ett alternativ, 

kan bero på att de inte skapat en uppfattning än och inte kommer göra förrän 

etableringen är genomförd. Det kan även vara så att dessa kunder är lojala idag och 

kommer vara det även fortsättningsvis. 

 

 

6.6 Förändrad lojalitet efter etablering av handelsområde Entré Syd 
 

Med hänsyn till vårt valda problem kommer vi nu att lyfta fram de tänkbara effekterna 

som en IKEA-etablering kan medföra på konsumenternas lojalitet. Denna studie utgår 

som tidigare nämnt från konsumenternas uppskattning av förändrat köpbeteende vilket 

vi nu ämnar diskutera i kommande del av analysen. 

 

 

6.6.1 Återköpsintention 
 

Konsumentens attityd till Entré Syd/IKEA och dess benägenhet att göra sina inköp där, 

kan kopplas till dess förväntade inköpsfrekvens. När man mäter lojalitet syftar man 

oftast på återköpsfrekvens och i vårt fall handlar det om återköpsintention vilken 

Söderlund vidare diskuterar (Söderlund, 2001, s. 36) Utifrån resultatet kan vi se att hela 

67 % av respondenterna uppskattar att de kommer handla mer än 1 gång/vecka på Entré 

Syd. Ett antal korrelationstest visade att de med en positiv attityd till IKEA/Entré Syd, 

de som idag är tillfredställda med sitt valda handelområde och de som är 

höginkomsttagare kommer att handla i stor utsträckning på Entré Syd.  

 

Vi finner det sannolikt att de med högre inkomst kommer att handla i större 

utsträckning, men finner ändå resultatet vara motsägelsefullt. Detta med hänsyn till att 

respondenterna tidigare uppgett att de idag är tillfredsställda med sitt handelsområde, 

har en positiv attityd, skulle rekommendera sitt område till andra i sin omgivning samt 

att de handlar där i stor utsträckning. Som vi ser det så finns det två olika perspektiv på 

detta resultat. Det ena är att trots den ställning som respondenten tidigare haft till sitt 

handelsområde kommer denne att utöka sin konsumtion, vilket därmed leder till att 

denne väljer att också handla på Entré Syd. 
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Konsumenten fortsätter därmed att vara lojal i samma grad som tidigare till sitt valda 

handelsområde. Det andra scenariot kan vara att konsumenten minskar sin konsumtion 

eller upphör helt att handla på sitt valda handelsområde till förmån för Entré Syd, vilket 

skulle innebära att denne därmed upphör att vara lojal till sitt valda handelsområde.  

Det första scenariot ser vi däremot som mindre sannolikt då vi i undersökningen inte 

funnit någon respondent som uppgett att de handlar mer än 1 gång/vecka på mer än ett 

handelsområde, vilket även innebär att en konsument endast kan vara lojal till ett 

område. 

 

 

6.6.2 Etableringens effekt på kundlojaliteten   
 

För att jämföra lojaliteten idag med hur lojaliteten uppskattningsvis kommer se ut efter 

etableringen har vi sammanställt de faktorer och attribut som ligger till grund för 

lojalitet. Även här har vi valt att använda oss av den lojalitetsmodell som skapats av 

Dick & Basu och kommer även här använda oss av samma definitioner på lojalitetens 

kriterier som tidigare. Kriteriet för en direkt lojal kund har positiv attityd och hög grad 

av återköp, en falsk lojal kund har en negativ attityd och en hög grad av återköp, en dold 

lojal kund har en positiv attityd men låg grad av återköp samt en icke lojal kund har en 

negativ attityd och en låg grad av återköp. 

 

Direkt lojal till Entré Syd 

 

Som resultatet visar så kommer effekterna av etableringen att påverka majoriteten av 

respondenternas lojalitet, oberoende val av handelsområde. På Ersbodas handelsområde 

kommer drygt hälften av konsumenterna att ge upp den lojalitet de har idag till sitt valda 

handelsområde till förmån för Entré Syd. Lite mer än hälften av dem som idag är direkt 

lojala till Klockarbäcken kommer att skänka sin lojalitet till Entré Syd medan 70 % av 

Strömpilens kunder kommer upphöra att vara lojala mot området och istället visa sin 

lojalitet mot Entré Syd.  

 

Falsk lojal till Entré Syd 

 

De två konsumenterna som valt Ersboda som handelsområde respektive de fem som 

valt Strömpilen utgör de 6 % av respondenterna som faller inom ramen för denna typ av 

lojalitet. Dessa konsumenter har en negativ attityd till Entré Syd men en hög 

återköpsintention. Detta tror vi kan bero på att dessa respondenter kommer få ett 

närmare geografiskt avstånd till Entré Syd än vad de har till det handelsområde de väljer 

att handla på idag. Det skulle då även kunna vara en ekonomisk aspekt eftersom 

konsumentens budget ställer vissa krav. Ett möjligt scenario skulle kunna vara att 

konsumenten bedömer att det kommer vara mer ekonomiskt för denne att handla på 

Entré Syd, trots sin negativa eller icke befintliga uppfattning om handelsområdet. 
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Dold lojal till Entré Syd 

 

Vi kan även konstatera att de 28 % av Ersboda, 44 % av Klockarbäcken samt 24 % av 

Strömpilens kunder faller inom ramen för dold lojal till Entré Syd. Dessa har en positiv 

attityd men en låg eller icke befintlig återköpsintention, vilket vi tror kan innebära att de 

kommer handla i samma utsträckning på sitt valda handelsområde som tidigare, trots sin 

positiva attityd till Entré Syd. Konsumentens positiva attityd till handelsområdet kan 

bero på att de ser möjligheterna med den nya etableringen, såsom jobbmöjligheter, ökad 

turism och tillväxt för kommunen. 

 

Icke lojal till Entré Syd 

 

13 % av Ersbodas kunder representerar denna typ av lojalitet medan ingen från varken 

Klockarbäcken eller Strömpilen faller under denna kategori. Dessa respondenter har 

uppgett att de har en negativ attityd till Entré Syd, att området skulle vara ett alternativ 

för deras inköp men att de inte tror att de kommer handla där. Detta innebär att dessa 

konsumenter kommer förbli lojala till sitt valda handelsområde. Ytterligare tillkommer 

7 % inom denna kategori av lojalitet, de 20 respondenter som svarat att Entré Syd inte 

kommer vara ett alternativ för deras hushålls inköp. Dessa har därmed inte svarat i 

vilken utsträckning de skulle handla på Entré Syd, vilket gör att konsekvensen blir ett 

bortfall på 20 respondenter på denna fråga. Detta innebär att dessa kommer fortsätta 

vara lojala till sitt respektive valda handelsområde.  

 

Utifrån resultatet över hur de uppskattade inköpsförändringarna på respektive 

handelsområde kommer se ut, finns tydliga tecken på negativa förändringar inom 

kundlojaliteten.  23 % av alla som idag någon gång handlar på Ersboda kommer att 

upphöra helt eller minska mycket med sin handel. På Klockarbäcken uppger drygt 60 % 

av alla 271 respondenter som idag handlar där, att deras handel kommer upphöra helt 

eller minska mycket. På Strömpilen uppger nästan 50 % av de som handlar där att deras 

handel kommer upphöra helt eller minska mycket. Att den mindre andelen respondenter 

som uppskattar sin handel upphöra helt eller minska tillhör Ersboda tror vi kan bero på 

att det handelsområdet har ett relativt brett utbud och inte ligger kritiskt nära 

uppsamlingsområdet för det planerade Entré Syd. Att nästan hälften av Strömpilens 

kunder kommer upphöra sin handel helt eller minska den mycket tror vi beror på deras 

nära geografiska läge i förhållande till Entré Syd.  

 

Några av de butiker som är belägna på Strömpilens handelsplats (MQ, Dressmann, 

Expert och Apoteket) har uttryckt att de är omotiverade till att stanna kvar när Entré Syd 

etablerats. Med andra ord kommer dessa butiker att vilja flytta till Entré Syd när 

etableringen blir aktuell. Detta ser vi som ett kritiskt läge för Strömpilen och framförallt 

för deras befintliga kunder. Om inte ens butikerna vill stanna kvar på handelsplatsen, 

varför skulle då kunderna göra det och hur skulle de kunna om det inte finns några 

butiker där?  
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Anledningen till att mer än hälften av Klockarbäckens kunder kommer upphöra helt 

eller minska sin handel mycket tror vi beror på att området inte är tillräckligt utvecklat. 

De har ett smalt varuutbud vilket inte står sig mot dagens konkurrens av övriga 

befintliga handelsområden. Media Markt´s negativa attityd mot vår undersökning anser 

vi vittnar om en rädsla och oro inför den nya etableringen av ett nytt handelsområde. 

Sammanställning av lojalitet idag och lojalitet efter Entré Syd´s etablering återfinns i 

bilaga (Bilaga 4). 

 

 

6.7  Avståndets effekt på val av handelsområde 
 

Idag väljer majoriteten av våra respondenter att färdas med bil då de ska göra sina 

inköp. Detta kan bero på att vi idag är bekväma av oss, vill göra inköpen så smidigt och 

fort som möjligt då tid är en bristvara i dagens samhälle. Resultatet visar även att 

majoriteten av alla respondenter på samtliga handelsområden väljer handelsområde 

beroende på kortast avstånd. Det vill säga att det handelsområde som ligger närmast 

geografiskt sett är det konsumenten väljer. Detta resultat bekräftas således av teorin som 

säger att konsumenter väljer det handelsområde som ger störst ekonomisk vinst och 

ligger så nära konsumentens hem som möjligt (Marjanen, 1997, s. 23). Då konsumenten 

i stor utsträckning väljer att ta bilen när de ska handla, leder detta ensligt oss till att 

denne väljer att köra så kort sträcka som möjligt för att gynna sin ekonomi på grund av 

det höga bensinpriset. 

 

Det visade sig även att de konsumenter som uppskattat avståndet till Entré Syd som 

mindre 5 km, också var dem som kunde tänka sig att göra sina inköp där. Detta innebär 

att centralortsteorin än en gång bekräftar förhållandet mellan avstånd och val av 

handelsområde. Vi tror att detta faktum kommer påverka Strömpilens kunder mer än 

Ersbodas och Klockarbäckens. Detta eftersom de kunder som idag har närmast till 

Strömpilen och väljer att handla där, mest troligt kommer få ett kortare geografiskt 

avstånd till Entré Syd än vad övriga handelsområdens kunder kommer få. 

Sammanfattningsvis uppfattar idag majoriteten av konsumenterna att avståndet mellan 

sitt valda handelsområde och Entré Syd är likvärdigt. Därför tror vi att de faktorer som 

kommer ligga till grund för konsumenternas val av Entré Syd framför sitt valda 

handelsområde är de attraktivitetsfaktorer de tidigare uppgett. Enligt oss är dessa 

faktorer något som de antingen saknar med sitt valda handelsområde eller förväntar att 

Entré Syd ska uppfylla. Denna attraktionskraft är något som Reilly´s gravitationslag 

bekräftar, det vill säga att attraktivitet är en stor avgörande faktor vid en konsuments val 

av handelsområde (Ibid, s. 31). 

 

Det som talar emot centralortsteorin är att en övervägande del av våra respondenter 

uppfattar avståndet till Entré Syd som varken långt eller kort oberoende av hur många 

mil de kör per vecka. Detta kan enligt oss bero på att konsumenterna i allmänhet haft 

svårigheter med att uppfatta avståndet till Entré Syd i förhållande till deras bostad, 

vilket lett till detta resultat.  
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Eftersom lojalitetsbegreppet är så mångfacetterat är det svårt att redan här dra en gräns 

till vem som är lojal och inte. Tidigare studier och forskning har visat att ingen är 100 % 

lojal utan att det endast rör sig om 10 %. Detta kan man se i samtliga fall utom på 

Ersboda eftersom de första indikationerna visar att 118 personer är lojal mot Ersboda 

idag eftersom de handlar ofta och är tillfredställda. Medan 52 personer uppskattar att de 

handlar en gång i veckan eller mer på Klockarbäcken och endast 36 hade valt 

Klockarbäcken som sitt handelsområde. Samma gäller på Strömpilen där 137 personer 

valt det som sitt område och de flesta ansåg att Strömpilen tillfredställde kriterierna bra 

men det var 142 personer som ansåg att de handlar där mer än en gång i veckan. Vi har 

alltså lyckats fånga upp en del av de som är helt lojala idag på Ersboda och en del som 

är så kallade multi-brand konsumenter som handlar på Strömpilen, Klockarbäcken och 

möjligtvis lite på Ersboda.  
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7. SLUTSATS 

 
I detta kapitel kommer vi avslutningsvis utifrån den beskrivning och analys av de 

reslutat som vår undersökning genrerat redogöra för svaren på de frågor som tagits 

upp i inledningskapitlet. Kapitlet kommer att avrundas med vårt förslag till fortsatta 

studier inom området. 

 

 

Figur 56. Kapitelöversikt på slutsats 

 

 

Denna studie har haft sin utgångspunkt i vår framtagna modell som visar på vilka 

faktorer som leder till kundlojalitet. Utifrån konsumentens uppskattning och den 

verklighet som råder var vår avsikt att ta reda vilka effekter en nyetablering kan ha på 

konsumentens lojalitet. I vår studie framgår det att de sju faktorer som främst leder till 

kundlojalitet är, värderingar, attribut, engagemang, tillfredsställelse, attityder, grad av 

återköp och attraktionskraft. 

 

Utifrån vår problemformulering och inledningskapitel har vi tagit fram frågor med syfte 

att tydliggöra våra slutsatser. 

 

Vilka effekter kan en IKEA- etablering få gentemot övriga handelsområden på orten 

utifrån konsumenters uppskattade lojalitet?  

 

Syftet med denna studie har varit att ur konsumentens perspektiv undersöka hur lojala 

Umeås konsumenter är idag till respektive handelsområde och om deras grad av 

uppskattad lojalitet kan komma att förändras i och med Entré Syd och IKEA´s 

etablering. Vidare ämnade vi att undersöka om en ny handelsplats på sikt skulle 

innebära en förlust av kunder för övriga butiker i närliggande handelsområden. Även 

om konsumenter i Umeå har tillräckligt med motivation att utvärdera den mest lämpliga 

handelsplatsen och slutligen om konsumenterna kommer välja handelsområde ur ett 

bekvämlighetsperspektiv.  

 

Utifrån de resultat vi erhållit samt de resultat vi analyserat med hjälp av 

lojalitetsmodellen är vår slutsats sammanfattningsvis att majoriteten av Umeås 

konsumenter idag befinner sig i det ”direkt lojala” fältet till sitt valda handelsområde. 

Dock visar resultatet att majoriteten av kunderna uppskattningsvis kommer bryta sin 

lojalitet mot sitt valda handelsområde till förmån för Entré Syd.  

INLEDNING TEORI PRAKTISK 

METOD

RESULTAT SLUTSATS

7.1 Förslag till

fortsatta studier

SANNINGS-

KRITERIER

STUDIENS

UTGÅNGSPUNKTER

ANALYS



86 

 

Då vi i resultatet funnit att tillfredsställda konsumenter tenderar att vara lojala 

konsumenter, valde vi att undersöka huruvida det fanns positiva samband mellan dessa 

grupper. Med hjälp av chi-två test undersökte vi beroendet mellan tillfredsställelse och 

lojalitet samt om det fanns ett samband mellan förändrad lojalitet och etableringen av 

Entré Syd (Bilaga 2). 

 

 Umeås konsumenter är idag mycket lojala till befintliga handelsområden! 

 

Konsumenter som idag visar engagemang och har en positiv bild av sitt valda 

handelsområde är tillfredsställda. Dessa upplever även att deras handelsområde 

överträffar deras förväntningar, har en hög grad av återköp och en positiv attityd 

till sitt handelsområde. Detta innebär att dessa konsumenter är lojala.  

Av undersökningen framgick det att Umeås konsumenter idag är mycket lojala 

till sitt valda handelsområde, vilket framförallt beror på att de har en positiv 

attityd och en hög inköpsfrekvens. Strömpilens kunder tenderar att vara aningen 

mer lojala än övriga områdens kunder, dock är det en markant skillnad.  

Detta beror på att kunderna till stor del är nöjda med sina handelsområden idag, 

men samtidigt inte kan veta vad de går miste om då inget bättre alternativ finns 

inom räckhåll. Som tidigare forskning antyder så är ingen kund 100 % lojal utan 

endast en tiondel faller inom ramen för denna lojalitet. Resterande 90 % är så 

kallade multi-brand konsumenter. 

  

 

 Umeås konsumenters uppskattade lojalitet kommer i hög grad att förändras till 

följd av Entré Syd´s etablering! 

 

Enligt konsumenternas uppskattning kommer effekterna av en nyetablering att 

förändra deras lojalitet drastiskt. Detta eftersom att konsumenterna idag har en 

allmän positiv attityd till IKEA, vilket beror på att de sedan tidigare har positiva 

erfarenheter av företaget. I och med att lojaliteten ökar till Entré Syd och IKEA 

minskar därmed lojaliteten till övriga befintliga handelsområden. Som framgår 

av resultatet så är 239 av 291 respondenter lojala till sitt handelsområde idag. 

Efter etableringen visar det sig uppskattningsvis att endast 34 stycken av dessa 

behåller sin lojalitet till sitt valda handelsområde. Majoriteten av Umeås 

konsumenter kan därmed betraktas som icke lojala till det handelsområde de valt 

idag, eftersom de väljer Entré Syd till förmån för sitt tidigare alternativ. 
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 Befintliga handelsområden kommer att förlora kunder till följd av etableringen 

av Entré Syd!  

 

Det handelsområde som enligt vår undersökning kommer drabbas hårdast av 

nyetableringen är Klockarbäcken och Strömpilen. Mer än hälften av kunderna på 

dessa två områden uppger att deras handel kommer upphöra helt eller minska 

mycket, vilket innebär att Entré Syd kommer överta kunder ifrån dessa områden. 

Klockarbäckens framtida existens ligger i riskzonen och då ett flertal butiker på 

Strömpilen uppger att de kommer vilja flytta efter etableringen av Entré Syd, ser 

även existensen för detta område mörkt ut i framtiden. 

  

 

 Konsumenterna väljer handelsområde utifrån ett bekvämlighetsperspektiv! 

 

Dagens konsumenter har visat sig vara mycket bekväma av sig vad gäller val av 

handelsområde, då majoriteten av dessa väljer att ta bilen när det ska göra sina 

inköp. Avståndet till handelsområdet har visat sig vara den största bidragande 

faktorn vid val av handelsområde. Då våra respondenter till största del utgörs av 

låginkomsttagare ser vi det vara en anledning till att konsumenterna väljer att 

köra så kort sträcka som möjligt för att minska utgifterna. Vad gäller 

konsumenternas uppskattning av avstånd mellan Entré Syd och hemmet anser vi 

resultatet bero på att människor i allmänhet uppfattar saker och ting på olika sätt 

och att dem kan ha haft svårighet med att uppskatta avståndet. Då majoriteten av 

konsumenterna idag anser sig ha lika långt till Entré Syd som till sitt valda 

handelsområde, måste det finnas andra faktorer än bekvämlighet som speglar 

deras val av Entré Syd till förmån för sitt valda handelsområde.  

En bidragande faktor skulle kunna vara IKEA som varumärke. 

 

 

 De effekter som framkommit i denna studie anser vi kan generaliseras till andra 

orter med stundande IKEA etableringar! 

 

När det kommer till generaliserbarheten av vårt resultat på övriga orter med 

redan befintliga handelsområden anser vi detta vara fullt möjligt. IKEA är ett 

stort, världsomspännande, omtyckt, familjärt och prisvänligt företag som under 

många år roat människor runt om i världen med sitt breda sortiment. Vi kan idag 

se de effekter som IKEA i Sundsvall har på Umeås befolkning då många 

familjer framförallt ser det som ett nöje att åka till Sundsvall för att handla på 

IKEA. Detta nöje kommer inte att försvinna då IKEA etablerar en butik här men 

det kommer med stor sannolikhet att minska. De orter som idag har 

handelsområden i storlek jämförbart med Klockarbäcken, kommer mest troligt 

att få problem med konkurrensen och därmed svårt att upprätthålla sin handel.  
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Detta med avseende till tidigare erfarenheter där IKEA-etableringar slagit ut 

mindre butiker som inte fått plats på marknaden. Detta var fallet med IKEA-

etableringen i Haparanda och med detta i åtanke ser vi risken för att mindre 

butiker och handelsområden på andra orter kommer ”ätas upp” av IKEA.       

 

 

 

Avslutningsvis med hänsyn till de effekter som framkommit 

i vår studie, drar vi slutsatsen att IKEA kommer att bli 

Umeås Mekka! 

 

7.1 Förslag till fortsatta studier 

Under uppsatsens gång och än idag är etableringen av IKEA och ett fjärde 

handelsområde i Umeå bara en vision. Vår studie bygger därmed på de effekter som en 

IKEA-etablering och ett nytt handelsområde uppskattningsvis kan medföra på en ort, 

varpå vi finner det intressant att vidare ta reda på de verkliga konsekvenserna som 

denna etablering faktiskt medfört. Vårt förslag skulle vara att exempelvis, tre år efter 

etableringen utföra denna studie för att se hur denna påverkat Umeå kommun, dess 

konsumenter, kranskommunerna, in- och utflödet av invånare samt handeln. Det skulle 

även vara av intresse att se hur etableringen påverkat turismen i Umeå och även 

miljöaspekterna. Framförallt skulle det vara intressant att efter etableringen se hur väl 

konsumenternas uppskattning av lojalitet överensstämmer med verkligheten. Skulle 

deras intentioner bekräftas och kommer dagens konsumenter i Umeå visa sig vara så 

lojala som de uppger sig vara till Entré Syd?   
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UTGÅNGSPUNKTER

ANALYSINLEDNING

 

8. SANNINGSKRITERIER 

 
I denna del av arbetet kommer vi redogöra för begreppen, reliabilitet, validitet och 

generaliserbarhet. Detta för att underlätta en kritisk granskning av vår undersökning 

samt skapa en ökad förståelse för läsaren vad gäller de vetenskapliga aspekterna i vår 

studie.   

 

 

 

 

Figur 57. Kapitelöversikt på sanningskriterier 

 

8.1 Reliabilitet  
 

Reliabilitet i en studie skapas genom god kongruens, precision, objektivitet samt 

konstans (Trost, 1994, s. 58) och dessa kriterier är de vi försökt upprätthålla under 

studiens gång. I försöket att uppnå god kongruens har vart och ett av de attribut som 

påverkar konsumentens lojalitet, delats upp i ett mindre antal faktorer som i sin tur 

bildat de frågor som respondenten svarat på. Detta tillvägagångssätt har inneburit att vi i 

undersökningen av attributet lojalitet, delat upp begreppet i tre olika delar, image, 

utvärdering och tillfredsställelse. Därefter tillskrevs var och en av dessa faktorer en rad 

underkategorier, exempelvis kom faktorn image att delas in i värdering och attribut. 

Lojaliteten kom exempelvis att studeras utifrån frågor gällande, köpfrekvens, val av 

handelsområde, tillfredsställelse med handelsområde, attityd till handelsområde, 

uppskattad köpintention samt rekommendation av handelsområde. Detta för att kunna 

inkludera alla nyanser av en och samma företeelse, vilket leder till god kongruens 

(Ibid).  

  

Precisionsaspekten är viktig i samband med utformningen av enkäten vilket gör det 

enklare att fylla i svaren i frågeformuläret (Ibid). Vi anser våra enkätfrågor vara tydligt 

formulerade med liten risk för misstolkning. Då vi som forskare var närvarande när 

respondenten fyllde i enkäten, skapade vi på så sätt möjlighet för respondenterna att 

ställa frågor om eventuella oklarheter. Eftersom vi inte uteslutit några frågor från 

undersökningen anser vi vår undersökning vara av hög reliabilitet. Vid kodning av de 

svar som genererats från enkäten användes SPSS och vid detta tillfälle uppstod inga 

felregistreringar, då SPSS meddelar detta genom att signalera en felkod: 999. Detta 

medförde att vi kände en övertygelse över att ha utfört databearbetningen med hög 

precision. En fråga som vi i efterhand ställer oss aningen kritisk till är den där 

respondenten ombeds ange de kriterier de värderar högst att Entré Syd förväntas 

uppfylla. Detta eftersom respondenten måste ta ställning till 23 faktorer och värdera 

dessa på en skala mellan 1-5, där 5 motsvarar mycket viktigt, vilket innebär att detta kan 
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påverka respondentens tid och motivation till att svara på frågan. Vi har dock i analysen 

valt att inte ta hänsyn till detta då vi upplevt att majoriteten av våra respondenter inte 

ansett det vara för många faktorer att ta ställning till. Då precisionen syftar till att 

minska felmarginaler i en undersökning (Eliasson, 2006, s. 53) har vi valt att i vår 

enkätundersökning använda oss av ordinalskalor med fasta svarsalternativ. Detta 

eftersom vår studie ämnar att bland annat mäta respondentens attityd till 

handelsområden (Ejlertsson, 2005, s. 89). Utifrån detta anser vi som forskare att vi 

lyckats behålla ett objektivt förhållningssätt till vår studie. 

 

Med hänsyn till att vår studie är kvantitativ är vi således intresserade av långsiktiga 

förändringar i konsumenters lojalitet framför kortsiktiga (Trost, 1994, s. 58). Till följd 

av detta anser vi inte att resultatet från undersökningen skulle förändras på kort tid och 

att ett likvärdigt resultat skulle uppnås om vi upprepade undersökningen, vilket innebär 

att studien har en hög konstans. Konstans innebär att resultatet från urvalet ska vara så 

pass stabilt att det inte fluktuerar över tid, det vill säga att ett identiskt test skall kunna 

genomföras senare med ett likvärdigt resultat (Bryman, 2011, s. 161). I vårt fall skulle 

en svaghet inom stabiliteten kunna vara förändringar hos konsumentens attityd till följd 

av omställningar inom den nationella och privata ekonomin. Utifrån denna diskussion är 

vår uppfattning att denna studie har en god konstans och därmed uppfyller kriteriet för 

detta begrepp. 

 

 

8.2 Validitet  
 

”Validitet handlar om ifall undersökningen verkligen mäter det som det är meningen att 

den ska mäta” (Eliasson, 2006, s. 16). 

 

För att vår undersökning ska kunna klassas med hög validitet krävs att den även har en 

hög grad av reliabilitet. Vi kommer utgå från två olika begrepp när vi redogör för 

studiens validitet, nämligen genom yttre samt inre validitet. Vad gäller den yttre 

validiteten kan den erhållas genom att skapa lättförståeliga frågor där respondenten tar 

sig tid att svara. Om respondenten har en god uppfattning angående frågorna och förstår 

dess innebörd kommer dennes svarsfrekvens att vara hög vilket ger en god ytvaliditet 

(Ibid, s. 17). 

 

Den yttre validiteten innefattar att en helhetsbedömning görs på resultatet innan 

analysering påbörjas (Arbnor & Bjerke, 2008, s. 256). Denna helhetsbedömning gjorde 

vi genom att diskutera resultatets rimlighet och redovisa samtliga enkätfrågor i diagram 

och korstabeller. För att ytterligare försäkra oss om studiens trovärdighet har vi även 

varit i kontakt med en doktorand inom vårt ämne samt vår handledare och utifrån detta 

bedömer vi vår studie uppfylla kravet för yttre validitet.  
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Inre validitet syftar till att hitta ett mått som mäter det man ämnar mäta, det vill säga att 

om du exempelvis vill ta reda på din vikt så är det mest lämpligt att använda en våg, 

medan ett måttband kan vara ett lämpligare mått när du vill ta reda på din längd 

(Eliasson, 2006, s. 17). Vid utformningen av vårt frågeformulär har vi i huvudsak utgått 

från teorin och ett flertal erkända forskare inom ämnet. Således känner vi oss relativt 

säkra på att vi lyckats ta fram ett mått som mäter det vi ämnat mäta. Då flertalet av våra 

vetenskapliga artiklar är på engelska och teorin utgår ifrån dessa, kan det finnas en risk 

för att vi missuppfattat begreppens verkliga betydelse. Vi anser dock detta inte vara 

fallet då vi är väl bekanta med det engelska språket.   

 

 

 

8.3 Generaliserbarhet 
 

Vi är medvetna om att det inte med säkerhet går fastställa att resultatet som genererats 

från undersökningen överensstämmer med hela populationens åsikter då vi gjort ett 

”bekvämlighetsurval”, men vi anser att det ändå ger en god bild av målpopulationens 

attityder. Med hänsyn till att vi gjort ett icke-sannolikhets urval innebär det att alla 

konsumenter inte haft samma möjlighet att komma med i urvalet. Detta har gjort att vi 

som forskare varit tvungna att till fullo grunda studiens generaliserbarhet på våra egna 

bedömningar (Johansson et al., 1993, s. 95). Att en studie är generaliserbar innebär att 

dess genererade resultat kan överföras till en hel population (Ibid, s. 162). Genom vårt 

kvoturval har vi försökt skapa ett ”mini Umeå”, genom att efterlikna populationen till 

kön och ålder, vilket vi bedömer oss ha lyckats med och därför anser vårt urval vara 

representativt för hela populationen.  
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BILAGA 1 – Enkät till konsumenten 

 

ENKÄTUNDERSÖKNING 

 

Vi är två civilekonomstudenter som genomför en studie om förändringar i konsumenters 

beteende vid nyetablering av externa handelsområden. IKEA planerar för en eventuell 

etablering i Umeå och vårt syfte med denna undersökning är att ta reda på hur den 

kommer påverka konsumenters uppskattade lojalitet till de redan befintliga 

handelsplatserna. 

 

Ringa in eller markera det alternativ som stämmer bäst överrens med din uppfattning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Tack på förhand! 

 

 

 

1. Jag är :                          KVINNA                                       MAN 

 

 

 

2. Ålder:                   18-30                    31-50                       51-65                  66 

 

 

 

      3.   Civilstånd: 

         Ensamboende                          Sammanboende 

 

      4. Finns det hemmavarande barn i hushållet?  

 

           Ja                  Nej 

Frågor om dig och ditt hushåll 

 

Chans att vinna biobiljett! 

Efter ifylld enkät kan du vara med  och delta i utlottningen av biobiljetter. För att 

delta i utlottningen behöver vi ditt namn och adress eller mailadress. Självklart 

kommer dina enkätsvar fortfarande behandlas anonymt. Att delta i tävllingen är 

frivilligt. 

Namn:………………………………………………………………………………………. 

Adress:……………………………………………………………………………………… 

Postnummer och ort:……………………………………………………………………….. 
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       5.  Har du körkort?  

           Ja                  Nej 

     

 

       6. Hur många kilometer reser du i genomsnitt i veckan? 

          (Markera det alternativ som stämmer bäst överens) 

       Mindre än 50 km              51-100 km                 101-200 km            Mer än 200 km 

            

 

      7. Hur stor är den sammanlagda nettoinkomsten (lön, studiemedel, pension,        

          bidrag,  m.m.) efter skatt i ditt hushåll? (Markera det alternativ som stämmer 

          bäst överens)  

           Mindre än 10 000kr/månad                              10 001- 20 000 kr/månad 

 

           20 001- 30 000 kr/månad                                 30 001- 40 000 kr/månad 

 

           40 001- 50 000 kr/månad                                 50 001- 60 000 kr/månad 

 

           60 001- 70 000 kr/månad                                 70 001- 80 000 kr/månad 

           80 001- 90 000 kr/månad                                  mer än 90 000 kr/månad 

 

       8. Uppskattningsvis, hur långt (antal kilometer) är det mellan din 

            bostad och de befintliga handelsområdena? 

           

             Ersboda                                __________ km 

             Klockarbäcken                     __________ km 

             Strömpilen                            __________ km 
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         9. Hur ofta handlar du/ni/hushållet på följande handelsplatser: 

            (Ringa in ett alternativ för varje inköpsställe) 

 

Ersboda (H&M, Systembolaget, KappAhl, Stadium, Apoteket, COOP Forum, Jula, Willy´s, Biltema, 

Mio, Intersport, Electrolux, Jysk, Sko Kanonen, Barnens Hus, BOOM, Myrorna, m.fl.) 

 
Varje/            2-4 gånger        1 gång        2-3gånger         1 gång        1 gång            Någon          Handlar 

nästan            per                     per             per                    per             varannan       gång/ år        aldrig där 

varje dag       vecka                 vecka         månad              månad        månad   

 

Klockarbäcken (MediaMarkt, K-rauta, ICA Kvantum, Beijer Byggvaruhus) 

 
Varje/            2-4 gånger        1 gång        2-3gånger         1 gång        1 gång            Någon          Handlar 

nästan            per                     per             per                    per             varannan       gång/ år        aldrig där 

varje dag       vecka                 vecka         månad              månad        månad   

 

Strömpilen (H&M, Vero Moda, Kicks, Hemtex, MQ, Din SKO, Headline, Albrekts Guld, Life, 

KappAhl, Lindex, Cervera, Systembolaget, Game Stop, Busplaneten, Expert, EL GIGANTEN, 

Dressmann, ICA MAXI, m.fl.) 

Varje/            2-4 gånger        1 gång        2-3gånger         1 gång        1 gång            Någon          Handlar 

nästan            per                     per             per                    per             varannan       gång/ år        aldrig där 

varje dag       vecka                 vecka         månad              månad        månad   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUSHÅLLETS INKÖPSVANOR IDAG 
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         10. Du som handlar mindre än 1 gång varannan månad på de två övriga  

               handelsområdena, vilka är det bidragande faktorerna till detta?  

              (Markera de 3 alternativ du anser vara de mest bidragande faktorerna till 

               detta) 

 
Avgiftsbelagd parkering                        Dåliga bussförbindelser                  Dåliga erbjudanden 

 

Dålig kund- informationstjänst                                  Dåliga parkeringsmöjlighet 

               

 

Dålig servicekänsla hos personalen            Dåligt varuutbud                               Ej barnvänligt                                       

     

Ej cykelavstånd                                    Ej gångavstånd                                     Ej helgöppet                     

  

 

Ej reor                Höga priser                 Korta öppettider                    Långt geografiskt avstånd  

                     

 

Låg varukvalitet                    Politiska skäl                Övrigt, vad?……………………………. 

 

 

 

        11. Välj ditt handelsområde (Markera ett alternativ du anser stämma bäst 

              överens med din uppfattning) 

 

      Ersboda                                   Klockarbäcken                                   Strömpilen 

 

 

 

 

 

       12. Vad är din attityd till ditt handelsområde idag? (Markera det alternativ du 

anser stämma bäst överens med din uppfattning) 

   

 

Mycket negativ          Negativ       Varken positiv eller negativ         Positiv           Mycket positiv       
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        13. Vilka av dessa kriterier anser du att ditt handelsområde (där du gör de 

              flesta inköpen) uppfyller? (Markera de 3 kriterier du anser vara mest  

              uppfyllda) 

 

 

Barnvänligt                                          Bra bussförbindelser                    Bra erbjudanden 

 

                                  

Bra kund- informationstjänst             Bra parkeringsmöjligheter           Brett varuutbud 

 

 

Cykelavstånd                                       Gratis parkering                           Gångavstånd  

 

 

 Helgöppet                                          Hög varukvalitet                         Kort geografiskt avstånd 

 

 

Låga priser                                         Långa öppettider                           Politiska skäl 

 

 

Rent och fräscht                                 Reor                          Trevlig och serviceinriktad personal 

                                 

          

 

 

          14. Hur väl anser du att din handelsplats tillfredsställer ovanstående   

                kriterier idag? (Markera det alternativ du anser stämma bäst överens med 

                din uppfattning) 

                                      

Mycket dåligt              Dåligt         Varken bra eller dåligt           Bra             Mycket bra 

         

 

 

         15. Händer det att ditt handelsområde överträffar dina förväntningar vad    

gäller, varuutbud, priser, erbjudanden, öppettider, service, varukvalitet, etc. ?  

              (Markera det alternativ du anser stämma bäst överens med din uppfattning) 

 

 

 

                                   Ja                                   Nej                               Vet ej 
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         16. Skulle du rekommendera ditt handelsområde till andra i din omgivning? 

              (Markera det alternativ du anser stämma bäst överens med din uppfattning) 

 

 

                                  Ja                                    Nej                               Vet ej 

          

 

 

         17. Hur färdas du vanligtvis till ditt handelsområde där du gör det flesta av 

               dina inköp? (Markera det alternativ du anser stämma bäst överens med din                

               uppfattning) 

 

      

                   Bil 

                  Buss 

                  Cykel 

                  Till fots 

                  Övrigt 
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Vi vill be dig att ta ställning till följande scenario. IKEA planerar att etablera sig i Umeå 

inom en snar framtid vid stadens södra infart, nära flygplatsen (se bifogad karta). 

Handelsområdet på ca 22 hektar kommer mest troligt bestå av ett IKEA varuhus och ett 

IKANO retail center, vilket innebär en stor galleria med många olika butiker samlade 

(liknande Birsta i Sundsvall). Troligtvis skulle det finnas en stor dagligvarubutik i 

anknytning till handelsområdet. Vi förutsätter att det utbud (dagligvaror och 

sällanköpsvaror) som idag finns representerat på de tre befintliga handelsområdena i 

Umeå kommer vara representerat vid det nya handelsområdet. Vi undrar nu hur DU tror 

att ditt hushålls inköpsmönster skulle påverkas om detta fjärde handelsområde (Entré 

Syd) blev verklighet. 

 

       18. Uppskattningsvis, hur långt är det mellan din bostad (kilometer) och  

             det planerade handelsområdet Entré Syd? 

             ________ km 

           

 

 

 

       19. Hur uppfattar du avståndet mellan din bostad och handelsplats Entré Syd? 

            (Markera det alternativ du anser stämma bäst överens med din uppfattning) 

 

 

Mycket kort                  Kort        Varken kort eller långt           Långt           Mycket långt 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

Frågor angående ett fjärde handelsområde 

 

 



103 

 

 

20. Om du skulle göra dina inköp på handelsområdet Entré Syd, hur viktiga  

             skulle följande attraktivitets faktorer vara för dig? 

            (Ringa in det svarsalternativ som överensstämmer bäst med din uppfattning)    

   

         1                            2                             3                             4                            5 

Mycket oviktigt        Oviktiga             Varken eller                 Viktigt           Mycket viktigt                   

 

Barnvänlighet                                                                           1               2               3                4              5              

 

Brett varuutbud                                                                       1               2               3                4              5             

Cykelavstånd                                                                            1               2               3                4              5 

 

Dagligvarubutik med lågprisprofil                                         1               2               3                4              5 

 

Direktlinjer med buss                                                              1               2               3                4              5     

 

Gratis parkering                                                                       1               2               3                4              5             

 

Goda parkeringsmöjligheter                                                   1               2               3                4              5   

    

Gångavstånd                                                                             1               2               3                4              5  

Helgöppet                                                                                  1               2               3                4              5   

 

Hemelektronik                                                                          1               2               3                4              5  

 

Hög varukvalitet                                                                       1               2               3                4              5   

 

Klädbutiker                                                                              1               2               3                4              5          

 

Kort geografiskt avstånd                                                         1               2               3                4              5             

 

Kupongerbjudanden                                                                1               2               3                4              5      

 

Låga priser                                                                                1               2               3                4              5  

  

Långa öppettider                                                                      1               2               3                4              5             

 

Matservering                                                                            1               2               3                4              5   

  

Närhet till Systembolag                                                           1               2               3                4              5           

 

Reor                                                                                           1               2               3                4              5                                                    

                                          

Rent & fräscht                                                                          1               2               3                4              5 

                                                                         

Servicekänsla hos personalen                                                  1               2               3                4              5  

               

Tillgång till kund- informationstjänst                                    1               2               3                4              5 

 

Tillgång till toalett                                                                    1               2               3                4              5 
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      21. Vad är din attityd till Ikeas eventuella etablering vid handelsområdet  

            Entré Syd i Umeå? (Markera det alternativ du anser stämma bäst överens med  

            din uppfattning) 

           
 

Mycket negativ             Negativ       Varken positiv eller negativ         Positiv        Mycket positiv                 

 

 

 

 

      22. Skulle handelsområdet Entré Syd vara ett alternativ för ditt hushåll när det 

            gäller de inköp du gör idag, förutsatt att det utbud som beskrivs i scenariot   

            före fråga 18 finns? (Markera det alternativ du anser stämma bäst överens          

            med din uppfattning) 
      

JA, absolut 

JA, kanske 

 

NEJ, troligtvis inte (Bortse från följande frågor, Tack för din medverkan!) 

NEJ, absolut inte (Bortse från följande frågor, Tack för din medverkan!) 
 

 

 

Om du anser Entré Syd vara ett alternativ för hushållet vad gäller de inköp du gör idag, 

vänligen besvara följande frågor: 

       

 

       23. I vilken utsträckning tror du ditt hushåll skulle handla på Entré Syd´s 

            handelsområde? (Ringa in det alternativet du anser stämmer bäst överens med  

            din uppskattning) 

 
Varje/            2-4 gånger        1 gång        2-3gånger         1 gång        1 gång            Någon          Skulle 

nästan            per                     per             per                    per             varannan       gång/ år          aldrig  

varje dag       vecka                 vecka         månad              månad        månad                               handla där 
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      24. I vilken grad tror du att hushållets besöksfrekvens skulle förändras i och  

            med Entré  Syd´s etablering? (Ringa in de alternativ du anser överensstämmer  

            bäst)         

 

                                                     

 

Ersboda                         Upphöra               Minska             Minska           Oförändrat   

                                                   helt                   mycket              något                                                      

 

 

Klockarbäcken             Upphöra               Minska             Minska            Oförändrat              

                                                  helt                   mycket              något                                                       

  

 

Strömpilen                         Upphöra              Minska              Minska           Oförändrat               

                                                  helt                   mycket               något                                                                                       

 

 

Tack för din medverkan! 

 

Karta  
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Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 15,919
a
 4 ,003 

Likelihood Ratio 12,270 4 ,015 

Linear-by-Linear 

Association 

,568 1 ,451 

N of Valid Cases 291   

 

 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 14,864
a
 4 ,005 

Likelihood Ratio 14,273 4 ,006 

Linear-by-Linear 

Association 

3,314 1 ,069 

N of Valid Cases 291   

 

BILAGA 2 – Chi-två test 

 

POSITITVA SAMBAND 

Vi använder totalt nio frågor, varav fyra mäter lojalitet samt fem som mäter 

kundnöjdhet/tillfredsställelse. För att jämföra dessa korsas frågorna om lojalitet med 

kundnöjdhetsfrågorna, vilka behandlar både dagens och framtidens uppskattade grad av 

lojalitet. Till vår hjälp har vi haft SPSS som genom korstabellerna genererat ett p-värde 

som visat på påståendets signifikans och huruvida det finns ett beroende mellan dessa 

olika variabler. Ett p-värde mindre än 0,05 innebär på 5 % signifikansnivå att 

nollhypotesen kan förkastas.  

 

Påstående 1 

Ho; Det finns inget beroende mellan lojalitet och tillfredsställelse 

H1; Det finns ett beroende mellan lojalitet och tillfredsställelse 

 

Chi-två testen visade på ett samband mellan tillfredsställda kunder och lojala kunder 

varpå vi drar slutsatsen att vi kan förkasta nollhypotesen till förmån för 

alternativhypotesen. Därmed har vi visat att tillfredsställda kunder ger lojala kunder!    

 
 

Inköpsfrekvens idag – ”Word of mouth” 

                       

 

 

 

 

 

Positivt samband: De som handlar i stor utsträckning idag tenderar att sprida positiv ”word-of-mouth”. 

 

Inköpsfrekvens idag - Handelsområde uppfyller kundens kriterier 

 

 

 

 

 

Positivt samband: De som anser sitt handelsområde uppfylla dess kriterier tenderar att handla i stor 

utsträckning. 
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Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 12,411
a
 4 ,015 

Likelihood Ratio 12,859 4 ,012 

Linear-by-Linear 

Association 

3,869 1 ,049 

N of Valid Cases 291   

 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 23,480
a
 4 ,000 

Likelihood Ratio 21,263 4 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 

13,595 1 ,000 

N of Valid Cases 291   

 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 38,995
a
 4 ,000 

Likelihood Ratio 23,284 4 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 

26,407 1 ,000 

N of Valid Cases 271   

 

Inköpsfrekvens idag - Handelsområde överträffar kundens förväntningar 

 

 

 

 

 

 

Positivt samband: De som anser sitt handelsområde överträffa dess förväntningar tenderar att handla i 

stor utsträckning. 

 

Inköpsfrekvens idag - Attityd till handelsområde idag 

            

 

 

 

 

Positivt samband: De som har en positiv attityd till sitt handelsområde idag handlar i stor utsträckning 

på det området. 

 

Inköpsfrekvens IKEA - Attityd till IKEA  

   

 

 

 

 

Positivt samband: De som har en positiv attityd till IKEA uppskattar att 

de kommer handla i stor utsträckning där. 
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Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 26,899
a
 4 ,000 

Likelihood Ratio 23,691 4 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 

14,632 1 ,000 

N of Valid Cases 291   

 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 18,339
a
 6 ,005 

Likelihood Ratio 18,405 6 ,005 

Linear-by-Linear 

Association 

8,752 1 ,003 

N of Valid Cases 291   

 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 18,339
a
 6 ,005 

Likelihood Ratio 18,405 6 ,005 

Linear-by-Linear 

Association 

8,752 1 ,003 

N of Valid Cases 291   

 

Påstående 2 

Ho; Det finns inget samband mellan förändrad lojalitet och Entré Syd´s etablering 

H1; Det finns ett samband mellan förändrad lojalitet och Entré Syd´s etablering 

 

 

Inköpsfrekvens idag - Attityd till Entré Syd  

    

 

 

 

 

Positivt samband: De som idag handlar frekvent på sitt valda handelsområde har en positiv attityd till 

IKEA. 

 

Skulle Entré syd vara ett alternativ för ditt hushåll – ”Word of mouth” 

 

 

 

 

 

Positivt samband: Trots att konsumenten idag skulle rekommendera sitt handelsområde till sin 

omgivning, kan denne absolut tänka sig att handla på Entré Syd.  

 

 

Skulle Entré syd vara ett alternativ för ditt hushåll - Uppfyller det valda 

handelsområdet dina kriterier 

 

 

 

 

 

 

 

Positivt samband: Tydlig indikation på att lojala kunder idag kommer förändra sitt inköpsmönster och 

därmed sin lojalitet. 
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Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 20,076
a
 6 ,003 

Likelihood Ratio 20,139 6 ,003 

Linear-by-Linear 

Association 

10,063 1 ,002 

N of Valid Cases 291   

 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 112,281
a
 6 ,000 

Likelihood Ratio 58,123 6 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 

63,641 1 ,000 

N of Valid Cases 291   

 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 19,456
a
 4 ,001 

Likelihood Ratio 24,365 4 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 

,067 1 ,796 

N of Valid Cases 271   

 

Skulle Entré syd vara ett alternativ för ditt hushåll? - Överträffar det valda 

handelsområdet dina förväntningar?      

 

 

 

 

 

 

Positivt samband: Ytterligare en indikation på att konsumenternas lojalitet kommer förändras i och 

med Entré Syd´s etableringen. Detta trots att deras valda handelsområde idag överträffar deras 

förväntningar. 

 

 

Skulle Entré syd vara ett alternativ för ditt hushåll? - Attityd idag till valt 

handelsområde 

   

 

 

 

 

 

Positivt samband: Majoriteten av de som tycker bra om sitt handelsområde kan absolut tänka sig att 

handla på Entré Syd. 

 

 

Inköpsfrekvens IKEA – ”Word of mouth” 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Positivt samband: IKEA´s etablering uppskattas leda till förändrad kundlojalitet. 
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Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 19,456
a
 4 ,001 

Likelihood Ratio 24,365 4 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 

,067 1 ,796 

N of Valid Cases 271   

 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 19,456
a
 4 ,001 

Likelihood Ratio 24,365 4 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 

,067 1 ,796 

N of Valid Cases 271   

 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 36,560
a
 4 ,000 

Likelihood Ratio 21,009 4 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 

18,590 1 ,000 

N of Valid Cases 271   

 

Inköpsfrekvens IKEA - Tillfredställelse med kriterier 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inköpsfrekvens IKEA - Överträffar förväntningar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inköpsfrekvens IKEA - Attityd idag 

 

 
 

 

 

 

 

Positivt samband: De som idag har en positiv attityd till sitt valda handelsområde uppskattar att de 

kommer ha en relativt hög inköpsfrekvens på Entré syd = förändrad och bristande lojalitet. 
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Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 27,193
a
 6 ,000 

Likelihood Ratio 19,419 6 ,004 

Linear-by-Linear 

Association 

3,094 1 ,079 

N of Valid Cases 271   

 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 27,193
a
 6 ,000 

Likelihood Ratio 19,419 6 ,004 

Linear-by-Linear 

Association 

3,094 1 ,079 

N of Valid Cases 271   

 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 20,212
a
 6 ,003 

Likelihood Ratio 16,850 6 ,010 

Linear-by-Linear 

Association 

,020 1 ,888 

N of Valid Cases 271   

 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 14,639
a
 6 ,023 

Likelihood Ratio 17,913 6 ,006 

Linear-by-Linear 

Association 

,081 1 ,776 

N of Valid Cases 271   

 

Förändrad besöksfrekvens – ”Word of mouth” 

 

 
 

 

 

 

Positivt samband: De som rekommenderar sitt handelsområde kommer i hög grad att förändra sin 

besöksfrekvens på sitt valda handelsområde. 

 

Förändrad besöksfrekvens - uppfyllda kriterier 

 

 
 

 

 

 

 

Förändrad besöksfrekvens - överträffar förväntningar 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förändrad besöksfrekvens - attityd idag till valt handelsområde 
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Förändrad besöksfrekvens -attityd till IKEA 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 17,409
a
 6 ,008 

Likelihood Ratio 19,877 6 ,003 

Linear-by-Linear 

Association 

,790 1 ,374 

N of Valid Cases 271   
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Barn i hushållet

BILAGA 3 – Diagram och korstabeller 
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Handlingsfrekvens fördelat på valt handelsområde 
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                                                                      KLOCKARBÄCKEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRÖMPILEN 
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Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 119,382
a
 6 ,000 

Likelihood Ratio 63,506 6 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 

73,523 1 ,000 

N of Valid Cases 291   

 

Positivt samband: Höginkomsttagare tenderar att handla mer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skulle Entré syd vara ett alternativ för ditt hushåll - Attityd till Entré syd idag 
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IKEA inköp 3 kategorier * I vilken grad tror du att hushållets besöksfrekvens på Klockarbäcken skulle förändras i 

och med Entré Syd´s etablering? Crosstabulation 

Count 

 

I vilken grad tror du att hushållets besöksfrekvens på 

Klockarbäcken skulle förändras i och med Entré Syd´s 

etablering? 

Total Upphöra helt 

Minska 

mycket Minska något Oförändrat 

IKEA inköp 3 

kategorier 

Mer än 1 gång /vecka 83 33 24 41 181 

2-3 gånger eller 

1gång/månad 

24 12 12 23 71 

Mindre än 1 gång 

varannan månad eller 

aldrig 

9 0 0 10 19 

Total 116 45 36 74 271 

Hur stor andel av Ersbodas kunder anser att deras köpbeteende kommer 

förändras i och med Entré Syd´s etablering? 

 
 
 

Hur stor andel av Klockarbäckens kunder anser att deras köpbeteende kommer 

förändras i och med Entré Syd´s etablering? 
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Hur stor andel av Strömpilens kunder anser att deras köpbeteende kommer 

förändras i och med Entré Syd´s etablering? 

 

 

Uppskattat antal km/vecka som konsumenten färdas med bil 
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Hur uppfattar du avståndet mellan din bostad och handelsområde Entré Syd? * Hur många kilometer reser du i genomsnitt i 

veckan? Crosstabulation 

Count 

 

Hur många kilometer reser du i genomsnitt i veckan? 

Total 

Mindre än 50 

km 51-100 km 101-200 km Mer än 200 km 

Hur uppfattar du avståndet 

mellan din bostad och 

handelsområde Entré Syd? 

Mycket kort 0 5 4 0 9 

Kort 31 26 2 11 70 

Varken kort eller långt 30 59 36 22 147 

Långt 22 22 11 4 59 

Mycket långt 2 4 0 0 6 

Total 85 116 53 37 291 
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LOJAL IDAG

ICKE LOJAL IDAGFALSK LOJAL IDAG

DOLD LOJAL IDAG

Ersboda: 86/118 (72 %)

Klockarbäcken: 31/36 (86 %)

Strömpilen:  123/137 (90 %)

Ersboda: 8/118 (7%)

Klockarbäcken: 0%

Strömpilen: 2/137 (1%)

Ersboda: 18/118 (15 %)

Klockarbäcken: 5/36 (14 %)

Strömpilen: 12/137 (9 %)

Ersboda: 7/118 (6 %)

Klockarbäcken: 0%

Strömpilen: 0%

LOJAL IKEA

ICKE LOJAL IKEAFALSK LOJAL IKEA

DOLD LOJAL IKEA

Ersboda: 62/108 (57 %)

Klockarbäcken: 18/32 (56 %)

Strömpilen:  94/131 (70 %)

Ersboda: 30/108 (27%)

Klockarbäcken: 14/32 (45%)

Strömpilen: 32/131 (25%)

Ersboda: 2/108 (2 %)

Klockarbäcken: (0 %)

Strömpilen: 5/131 (4 %)

Ersboda: 14/108 (13 %)

Klockarbäcken: 0%

Strömpilen: 0%

BILAGA 4 - Lojalitetsmodellen 
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