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Sammanfattning 
 

Den ökande konkurrensen på detaljhandelsmarknaden gör att butiker behöver vara 

medvetna om vad dess kunder värderar i butiksvalet. Huruvida en kund ser en butik som 

ett alternativ beror på flera faktorer. Dessa kan benämnas som geografiska, 

socioekonomiska och psykologiska faktorer. Inom varje faktor finns det ett antal attribut 

som spelar in på kunden när denna väljer vilken butik den ska gå till. Exempel på dessa 

attribut är butikens tillgänglighet, priset på produkterna, storlek på sortiment och 

varumärken.    

 

Målet med detta arbete är att utröna vilka attribut som kunder anser vara viktiga då de 

ska välja optikbutik vid köp av glasögon. Ämnet är aktuellt då det finns en mängd 

forskning som behandlar hur kunder värderar olika attribut vid butiksvalet, men det är 

relativt outforskat hur de värderas specifikt vid val av optikbutik.  

 

Uppsatsen utgår ifrån Falk och Julanders modell för hur kunder väljer butik, vilken vi 

använder som bas i vår forskning. Vidare bygger vi den teoretiska referensramen med 

teorier inom förtroende och word-of-mouth samt kundernas köpprocess. Detta för att 

beskriva kunders val av en butik och sedan applicera dessa på optikbutiker. En 

explorativ förstudie genomfördes med optikbutiker för att skapa en inledande förståelse 

för hur optikbranschen ser ut och vilka metoder som idag används för att locka kunder. 

Utifrån de tillhandahållna svaren konstruerades och genomfördes en kvantitativ 

enkätstudie med respondenter vilka är kunder i optikbutiker. Detta för att skapa en 

uppfattning om hur de klassiska modellerna om kunders butiksval stämmer överens 

med optikbranschen.  

 

Våra resultat visar på fyra kärnattribut vilka värderas högre än övriga som undersökts; 

kvalité, förtroende, service och sortiment. Dessa används vidare i slutsatserna för att 

modifiera den befintliga modellen av Falk och Julander, och anpassa den efter kunders 

val av optikbutik. Med modellen ämnar vi ge optikbutiker en bättre uppfattning av vad 

kunderna värderar när de väljer optikbutik. Detta för att underlätta det 

marknadsstrategiska resonemanget hos optikbutikerna och förtydliga de attribut runt 

vilka optikbutiker kan lägga vikt på för att kunder ska välja deras butik.  

 

Nyckelord: butiksval, optikbutiker, glasögon, förtroende, sortiment, kvalitet, service 
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1. Introduktion 
 
I det inledande kapitlet kommer vi att leda in Dig som läsare i forskningsämnet, visa på 

vart vi ser problem samt avgränsa studien. Här presenteras även vår frågeställning och 

syftet med studien.  

 

I ett företags utmaning att locka kunder till sina butiker och göra dem attraktiva är det 

flera faktorer som spelar in för att generera ett lyckat resultat, exempelvis kundernas 

attityder och förväntningar vilka byggs upp innan och under besöket. Detta gäller de 

produkter vilka har ett värde för individens sociala identitet, exempelvis ett par 

glasögon. Med social identitet menas hur och vad en individ besvarar fråga “vem är 

jag?” med. Svaret är reflexmässigt och hur individen definierar sig själv vid det 

ögonblicket som frågan ställs (Laverie et al., 2002, s. 661; Lam et al., 2010, s. 130). 

Företagen arbetar utefter en process att tillgodose behovet av produkter och tjänster till 

slutkonsumenten (Riteshkumar et al., 2010, s. 21). Därför måste företagen vara 

medvetna om vad som lockar kunderna till sina butiker. Falk och Julander presenterar 

en modell (1983, s. 33; Figur 1) vilken berör de påverkande faktorerna, både utifrån 

konsumentens och butikens målbild, vad gäller kundens val av butik. Butiken vill bli 

vald för att generera intäkter och lönsamhet. Ur kundens synvinkel är måluppfyllelsen 

betydligt svårare att definiera då den kan variera från kund till kund (Falk & Julander, 

1983, s. 34). Konsumenten är beroende av geografiska, socioekonomiska och 

psykologiska faktorer. En närmare förklaring på dessa är tillgänglighet och avstånd, 

disponibel inkomst samt attityder och intresse för butikens produktutbud. Varje specifik 

kunds situation påverkar de beslutskriterier som kunden sedan utvärderar butiken 

utifrån. Däribland finns attribut som pris, sortiment, butikslayout, information och 

service. Dessa är även kriterier efter vilka butiken behöver utforma sin 

konkurrensstrategi, tillsammans med geografiskt läge, öppettider och annonsering. 

Modellen är beroende av vilka faktorer som används och i vilken kombination. 

Förändring i kombination eller sammansättning leder till förändringar genom hela ledet 

för butiken och därmed vilka konsumenter som nås av budskapet (Hernant & Boström, 

2010, s. 23).  

 

På grund av den konkurrenssituation som finns inom handeln är det viktigt att utnyttja 

strategier för att på bästa sätt stimulera kundens upplevelse i butiken, exponera sina 

produkter på lämpligt sätt för att öka dess attraktionskraft och göra anspråk på en större 

del av konsumenters disponibla inkomst (Bezawada et al., 2009, s. 99). Dock skiljer sig 

dessa strategier åt beroende på vilken bransch det handlar om (Bitner, 1992, s. 57). 

Inom livsmedelsvaruhandeln exempelvis, används i stor utsträckning ett makro-

perspektiv varför varor i butiken grupperas efter kunders shoppingmönster, 

förväntningar och lokalens storlek (Bezawada et al., 2009, s. 100). Livsmedelsbutiker 

kan även utnyttja två produkters relation till varandra för att skapa ett upplevt köpbehov 

hos kunden. I studien som genomförs av Bezawada et al. (2009) framgår hur relationen 

mellan chips och läsk ger ökad försäljning av båda produkterna vid en specifik 

placeringskombination. I studien prövas kombinationen av varorna med olika avstånd 

mellan gångarna samt hur det påverkades i de fall produkterna fanns i samma gång och 

riktade emot varandra (Bezawada et al., 2009, s. 109). Resultaten visade att de butiker 

som hade produkterna exponerade i samma gång, mitt emot varandra fick en markant 

ökning av försäljningen. Detta med viss variation varumärken emellan (Bezawada et al., 
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2009, s. 110). I optikbutiker, är vår erfarenhet, att glasögon placeras exponerade längs 

väggarna. Grupperingarna varierar dock mellan varumärkesindelning, prisindelning 

eller segmentsindelning.  

 

En annan strategi som används av företag för att locka kunder är genom sina 

varumärken. Ett varumärke är ett löfte mot kunderna (Gerzrma, 2009, s. 8) vilket 

representerar ett värde på en produkt eller vara som företaget disponerar (McGoldrick, 

2002, s. 185). Det bidrar till att skapa värde för både kunder och företag då kunder får 

en uppfattning om företaget och dennes verksamhet (McGoldrick, 2002, s. 186). 

Företaget använder å sin sida varumärket för att marknadsföra sig och sina produkter 

mot kunderna, skapa lojalitet och förmedla sin image (ibid). Det fungerar även som ett 

sätt för företag att differentiera sig gentemot konkurrenter. Varumärken kan ge 

kunderna ett socialt och emotionellt värde i både positiv och negativ riktning beroende 

på hur företaget hanterar sitt varumärke (Chen et al., 2012, s. 105). Fischer et al. (2010, 

s. 823) nämner tre kategorier som spelar roll för ett varumärkes framgång. Dessa är 

kundernas initiala ställningstagande till varumärket, den egna ledningens förmåga och 

konkurrenternas handlande. Imagen som varumärken förmedlar ger kunderna, förutom 

en identitet på företaget, också en fingervisning om kvalitén på företagets disponerade 

produkter (Chen et al., 2012, s. 106; Fischer et al., 2010, s. 823). Positiva uppfattningar 

av ett varumärkes image från kundernas sida kan bidra till att öka det uppfattade värdet 

av ett varumärke och dess produkter (Chen et al., 2012, s. 107).  

 

Service och sortiment är två andra faktorer vilka, enligt Falk och Julander (1983), 

värderas av kunden i valet av butik. Service skapar konkurrensfördelar gentemot andra 

aktörer och kräver hög kvalitet för att leva upp till kundernas förväntningar och 

uppfattningar (Hema & Samuel, 2011, s. 52; He & Li, 2011, s. 81). För att uppnå 

kvalitetskraven definieras några egenskaper vilka individen, som tillhandahåller 

servicen generellt bör erhålla; artighet, lyhördhet, problemlösande förmåga, vara social 

och alltid se till kundens bästa före företagets intressen (Hema & Samuel, 2011, s. 55; 

He & Li, 2011, s. 82; Bogomolova, 2011, s. 795). Dessa aspekter stärks också av 

Thenmozhi och Dhanapal (2010, s. 61) då de benämner servicekvalitén som fem 

dimensioner bestående av fysiska aspekter, pålitlighet, personlig interaktion, 

problemlösningsförmåga och policy. Det uppfattade värdet vilket kunden får av 

servicen är en drivkraft för huruvida kunden kommer att konsumera eller ej (He & Li, 

2011, s. 84).  

 

Sortimentet, vilket butiken väljer att erbjuda sina kunder, i form av både innehåll och 

storlek, avgör vilka kunder som kommer att lockas dit. En studie av Chernev och 

Hamilton (2009) stödjer sambandet att i takt med att en butiks produktutbud ökar så 

minskar kundernas vilja att konsumera i butiken. Det påståendet får dock mothugg av 

Briesch, Chintagunta och Fox (2009, s. 176) som, genom undersökningar finner att 

kunder föredrar butiker med ett stort sortiment. Detta kan dock vara beroende på 

kvalitén av det givna utbudet av produkter och hur väl butikens utbud matchar 

kundernas preferenser (Chernev & Hamilton, 2009 s. 411). Det kunderna föredrar med 

ett mindre sortiment baseras på att kunderna vill dra största möjliga nytta av kostnad- 

och fördelssambandet (Chernev & Hamilton, 2009 s. 411). Med ett stort sortiment har 

kunderna större valmöjligheter av produkter, men det innebär mer arbete för kunden i 

form av tid och beslutfattande om butiken har ett större sortiment (Chernev & Hamilton 

2009 s. 411). Diehl och Poynor (2010 s. 312) argumenterar för att ett större utbud gör 

att kunderna får högre förväntningar på att hitta sin efterfrågade produkt, men detta kan 
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också avskräcka kunderna att söka efter produkten om utbudet är för stort. Författarna 

hävdar vidare att i och med detta blir den negativa känslan hos kunden större om 

produkten i efterhand inte motsvarar kundens förväntningar då den kommer från ett 

stort utbud, än om produkten skulle ha kommit från en butik med ett mindre utbud. I de 

flesta fall uppskattar försäljare också ett mindre antal produkter då det binder mindre 

kapital och inte kräver några större lagringsutrymmen (Chernev & Hamilton, 2009, s. 

410).  

 

En annan metod företag kan använda för att locka till sig kunder är genom att 

konkurrera med sina priser. Detta är dock för de flesta företag en kortsiktig lösning 

(Chen et al., 2012, s. 105). Det kan vara en lösning i vissa situationer, till exempel i de 

fallföretag som inte har förutsättningen att konkurrera med tekniskt försprång eller 

annan utmärkande kunskap. Då kan företag tvingas att sälja sina produkter till lägre 

pris, jämfört med konkurrenterna (Grönroos, 2008, s. 19-20). Prisjusteringar är 

användbara för företag som har möjlighet att skapa kostnadsförsprång gentemot 

konkurrenterna (Grönroos, 2008, s. 20; Cravens & Piercy, 2009, s. 349). Vidare måste 

företag också arbeta med att förmedla kvalité till sina kunder, både kvalité på sina 

produkter och eventuella tjänster. Kvalité kan enligt Tapiero (2011, s. 342) definieras 

som ”en oupptäckt förväntan och dess negativa konsekvenser inbäddad i en preferens 

för speciella attribut för en vara eller tjänst” (vår översättning). Många företag använder 

priset som en signal mot konsumenterna för att förmedla vilken kvalité som företagets 

produkter håller (Tapiero, 2011, s. 343). Rao (2005, s. 402) pratar om att priset kan ha 

en undermedveten effekt vilken påverkar konsumenternas uppfattning om kvalitén 

beroende på företagets prissättning. Likt placeboeffekten för mediciner, påverkas 

uppfattningen om en produkt genom att signalera sämre utförande från en billig produkt 

än en dyrare, även om den dyrare är nästan identisk. Av dessa anledningar kan butiker 

positionera sig mot sina kunder. Genom att förmedla sina priser ger de en indikation om 

vilken sorts kvalitét på varor som kunderna kan vänta sig.  

1.1 Problembakgrund 
Vi kommer i detta arbete att fokusera på en bransch som idag inte är behandlad i någon 

större utsträckning rent vetenskapligt gällande hur valet av butiken går till väga, 

nämligen optikbranschen. Nordfält (2007, s. 15) anser att trots mängden forskning som 

finns inom detaljhandeln, och hur den på bästa sätt kan byggas upp, används en ytterst 

liten del av denna forskning i praktiken. I övrigt drivs detaljhandeln av tumregler vars 

verkliga ursprung är oklart. Vidare anser Nordfält (ibid) att handeln letar efter 

storslagna effekter som inte är situationsberoende utan applicerbara i alla sammanhang. 

Då många av dessa övergripande effekter redan definierats och används flitigt av 

handeln finns det utrymme för utveckling. För dem som arbetar inom detaljhandeln är 

det viktigt att lyfta fram flera aspekter på vilka faktorer, och i vilken kombination dessa 

påverkar framförandet av budskap till kunderna i en butik (Nordfält, 2007, s. 15). Sun 

och Lin (2010, s. 1439) nämner att det första steget för att uppnå kundlojalitet är att få 

kundens förtroende. Förtroendet är grundläggande för hur stark relationen mellan 

företaget och kunden blir (ibid). Inom detaljhandeln är relationen viktig då den inte bara 

skapas mellan kund och personal, utan kunden får även en relation till butiken och de 

varumärken som säljs. En stor del av den litteratur som behandlar 

relationsmarknadsföring trycker på vikten av förtroende i en relation (Grönroos, 2008, 

s. 53). Förtroende blir än mer viktigt då kunder värdesätter relationen mer än själva 

affärsögonblicket (Grönroos 2008, s 54). Att ha förtroende för ett företag innebär att 

osäkerheten minskar inför kundens val av butik, det ökar lojaliteten och samarbetet blir 
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lättare mellan kund och företag (Peppers & Rogers 2011, s. 47). Därav kommer 

kundförtroendet att vara en av de aspekterna vi kommer att undersöka. En annan aspekt 

vi kommer att undersöka är priset, då pris fungerar som en signal mot kunden gällande 

produktkvalitet, konkurrensmedel mot andra företag och en metod för segmentering 

gentemot marknaden (Cravens & Piercy, 2009, s. 351). Vi kommer vidare att kolla på 

aspekter som tillgänglighet, sortiment, image, service och information. Alla dessa 

aspekter finns beskrivna i Falk och Julanders modell om faktorer som påverkar butikers 

och konsumenters måluppfyllelse (Hernant & Boström, 2010, s. 22). Beroende på 

resultatet i vår studie kan denna modell komma att modifieras. En av de aspekter som 

kan behöva läggas till i modellen, enligt oss, är förtroende. Vi tror att ett besök hos en 

optikbutik kan vara likställt med att gå till en läkare då en synundersökning är en 

undersökning för ett fysiskt besvär vilket påverkar människors vardag. Då förtroendet 

mellan läkare och patient är mycket intimt och viktigt (Kaiser et al., 2011, s. 51) tror vi 

att det kan råda en liknande situation i form av förtroendet mellan en kund och en 

optikbutik. Vi vill därför ta reda på hur viktigt förtroendet som en kund har för sin 

optikbutik verkligen är. 

1.2 Frågeställning 
Vilka av attributen; image, varumärken, service, tillgänglighet, kvalité, sortiment, pris 

och förtroende är viktiga när en kund ska välja optikbutik? 

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att;  

 

 Utifrån de undersökta attributen vill vi utveckla Falk och Julanders modell för 

vilka attribut som optikbutiker bör inneha och förmedla för att kunder ska välja 

deras butik. 

 

För att besvara frågeställningen och uppfylla syftet kommer först en explorativ förstudie 

med fyra optikbutiker i Umeå att genomföras. Två av dessa butiker är kedjeanslutna och 

två är drivna privat. En av intervjuerna kommer att genomföras med en representant 

från centralt håll för en av butikskedjorna, istället för med en representant för en 

specifik butik. Denna förstudie genomförs för att vi vill skapa en förståelse för 

optikbranschen och hur de arbetar. I nästa steg kommer en kvantitativ 

kundundersökning att genomföras för att ta reda på vilka attribut som kunderna anser är 

viktiga. Enkäten kommer att byggas utifrån den information vi får genom 

djupintervjuerna i förstudien och den teoretiska referensramen som redovisas senare i 

denna uppsats. Den teoretiska referensramen byggs upp genom sekundärkällor i form av 

vetenskapliga skrifter och teoretisk bakgrundsforskning. Resultaten från 

enkätundersökningen ska sedan analyseras utifrån de beskrivna teorierna och diskuteras 

slutligen för att besvara frågeställningen. 

1.4 Avgränsningar 
Vi har valt att avgränsa oss på följande sätt i våra efterforskningar; 

 

Vi kommer under denna studie ej att inkludera internetbaserade optikföretag. Vi 

kommer inte heller att inkludera glasögonförsäljning i butiker såsom klädbutiker, 

bensinmackar eller livsmedelsbutiker. Inkluderade är ej heller kombinerade ur- och 

optikbutiker. Dessa faller inte inom ramen för det syfte vi har med denna studie då de 

har sitt primära fokus på andra varor än glasögon. Vad gäller sortimentet ser vi enbart 
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till glasögonen och inte linser eller tillbehör och merförsäljningsprodukter, exempelvis 

linsvätska, glasögonfodral och ögondroppar.  

 

Vidare kommer vi att begränsa definitionen av synundersökningar till att innehålla alla 

typer av synundersökningar, exempelvis körkortsundersökning och linsundersökning. 

Förtydligat kommer vi att se synundersökningar som ett begrepp för helheten av alla 

typer av synundersökningar.  

 

Datainsamlingen för den explorativa förstudien kommer att genomföras i Umeå 

centrum, varpå även detta är en avgränsning att ta hänsyn till. Med detta menar vi att 

studien nödvändigtvis inte kommer att vara generaliserbar för optikbranschen i hela 

Sverige, eller ens Norrlandsregionen. Huvuddelen av undersökningen, den kvantitativa 

studien, kommer att ske på Umeå Universitet. Detta leder till att vi heller inte kan dra 

några större slutsatser om Umeå som stad eller kommun, utan är begränsade till en 

arbetsplats från vilken vi hoppas kunna få resultat som kan indikera på ett 

beteendemönster, snarare än skapa allmängiltiga regler för optikbranschens kunder.  
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1.5 Disposition 
Dispositionen är till för att förtydliga för läsaren hur arbetets olika delar är upplagda och 

vilken tyngd de har i arbetet. Kapitlen har fått sin storlek utifrån hur stor del i arbetet det 

upptar.  
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2. Begreppsförklaringar 
 
Vissa begrepp är återkommande i studien. Därför följer nedan en kort definition de 

mest centrala begreppen och uttrycken. Detta för att ge en förståelse för hur vi som 

författare av studien har tolkat och ämnar använda dem under studiens gång. Dessa är 

uppställda enligt alfabetisk ordning för att underlätta orienteringen.     

2.1 Förtroende 
Prasad och Aryasri (2008, s. 54) definierar förtroende som tillförliten i att ett löfte 

mellan parter följs genom hela relationen. Det kan även ses som gemensamma mål, 

delade värderingar eller aktiviteter med positiva utfall. Enligt Grönroos (2008, s. 54) 

kan förtroende definieras som en parts förväntning om att den andra parten kommer att 

bete sig på ett visst förutsägbart sätt i en viss situation. Förtroende är relevant i 

butikssammanhang i och med mötet mellan kund och säljare. Sun och Lin (2008, s. 

1439) resonerar om hur dessa möten påverkar, inte enbart förtroendet för personalen, 

utan även förtroendet för butiken eller kedjan i stort och de varumärken som finns i 

butiken. Utifrån denna aspekt definierar de personalens expertis och huruvida den 

förmedlas till kunden som en av de avgörande faktorerna för förtroende (Sun & Lin, 

2008, s. 1441). I de personliga mötena, som är en stor del av upplevelsen i optikbutiker, 

är kunders uppfattning om personalens kompetens, givmildhet och förmåga att lösa 

problem av stor vikt för skapandet av förtroende (Sun & Lin, 2008, s. 1449). I vår studie 

ser vi på förtroendet likt Sun och Lin (2008) definierar det; att förtroendet påverkar 

kundens uppfattning om hela butiken och inte enbart om dess personal. Vidare kopplar 

vi förtroende till kompetens och expertis inom optikyrket vilket vi återigen tror påverkar 

kundens uppfattning om förtroendet till butiken.  

2.2 Image  
En butiks image är kundens uppfattning av butiken, till skillnad från butikens identitet 

som definieras; hur ägare och personal ser på både sig själva och butiken (Hernant & 

Boström, 2010, s. 97). Vi anser att image är av större vikt än identiteten i vår studie. Ett 

argument för detta är att kundens förväntningar påverkas av en butiks image, och 

förväntningar påverkar i sin tur hela inköpsprocessen (Hernant & Boström, 2010, s. 99; 

Ghosh et al., 2010, s. 78). Image fungerar också som en utvärdering av befintliga och 

potentiella kunders uppfattning om ett företags prestation på marknaden (McGoldrick, 

2002, s. 180). Vår uppfattning om image i detta arbete är den bild som optikbutikerna 

vill förmedla utåt mot sina kunder, och hur imagen då uppfattas.  

2.3 Tjänster 
Att definiera en tjänst är inte helt lätt (Lovelock et al., 1999, s. 6; Grönroos, 2008, s. 

61). En tolkning är att en tjänst är en prestation utförd av en part för en annan parts 

räkning. En annan att tjänster skapar värde och fördelar i form av ekonomiska 

aktiviteter (Lovelock et al., 1999, s. 6). Det behöver nödvändigtvis inte förekomma 

någon interaktion mellan parterna som tjänsten utförs emellan, men i många fall gör de 

det (Grönroos, 2008, s. 62). Tjänster är processer vilka produceras och konsumeras vid 

samma tidpunkt (Grönroos, 2008, s. 63). Den definition vi kommer använda i arbetet är 

beskriven som en prestation utförd för en annan part. Vi ser vidare själva 

tjänsteutövandet som en service vilken optikbutikerna erbjuder sina kunder, varför vi 

inte kommer att skilja på definitionen för tjänst och service i arbetet.  
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2.4 Placeringsstrategier 
Med placeringsstrategier menar vi; strategier för att placera sina produkter och varor i 

en butik för att på bästa sätt attrahera kunder till ett specifikt varumärke eller en speciell 

produkt (Bitner, 1992, s. 57).  

2.5 Relationer 
Eftersom köpsituationen i en optikbutik ofta har sin grund i en genomförd tjänst, i 
form av exempelvis en synundersökning, är relationsskapandet oundvikligt. 
Fördelen med att ha en relation till ett företag, för kunden, innefattar bland annat; 
reducerad oro för att produkten/tjänsten inte ska leva upp till kundens 
förväntningar. Det kan även skapa vänskapliga relationer med personalen vilket i 
sin tur kan innebära potentiella fördelar, såsom reducerade priser eller 
prioritering framför andra (Grönroos, 2000, s. 36). För att skapa goda och hållbara 
relationer ligger vikten i att personalen kan inge förtroende gentemot kunden. I 
denna aspekt påverkar faktorer som hur personalen agerar i servicesituationen 
samt vilken attityd de har till både situationen och tjänsten (Sun & Lin, 2008, s. 

1450).   

2.6 Attribut 
Ett attribut definierar vi som en av flera faktorer vilket påverkar hur ett utförande 
slutligen blir. I vår uppsats närmare bestämt, hur kunden väljer optikbutik 
beroende på hur de värderar olika attribut i butiken.  
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3. Teoretisk metod 
 
I detta kapitel redovisas den teoretiska metodiken vilken lägger grunden för arbetets 

struktur och tillvägagångssätt. Här presenteras hur vi kommer att gå tillväga vid 

konstruktion av både intervjuer och enkäter, vår förförståelse för ämnet samt vilken 

litteratur som använts och hur den granskats.  

3.1 Ämnesval 
Ämnesvalet till vårt examensarbete var inte helt självklart till en början. Vi var båda 

intresserade av att se på hur de stora varumärkena blivit stora, vad de gjorde rätt som 

inte andra gjorde och vad konsumenter har för preferenser för att se ett varumärke som 

något speciellt och värdefullt. På grund av svårigheter med att få in material från 

varumärken av den storlek vi tänkt oss, byttes därav fokus till butiksvalet, som till viss 

del kan bero på varumärkena som säljs i butikerna. Att det blev just optikbranschen 

grundas i att en av författarna till detta arbete har haft praktik på ett företag som 

designar glasögon. Efter en närmare granskning upptäckte vi även att branschen i stort 

är väldigt outforskad rent vetenskapligt. Det finns en mindre mängd forskning som 

diskuterar hur kunder gör sitt val av butik generellt, men den största delen handlar om 

produktvalet i huvudsak. Efter att ha läst in oss på den teori som finns tillgänglig ansåg 

vi att det i optikbranschen borde finnas fler attribut som väger in vid kundernas val, likt 

förtroende och relationer. Därav bestämde vi oss för att genom en explorativ förstudie i 

optikbutiker och en kvantitativ kundundersökning se över vilka attribut som kunderna 

anser viktiga för vilken optikbutik de väljer att gå till. 

3.2 Förförståelse  
Förförståelse är den kunskap och de föreställningar som vi som författare har innan 

uppsatsarbetet påbörjas (Johansson- Lindfors, 1993, s. 76; Olsson & Sörensen, 2011, s. 

101). Denna förkunskap är viktig att ta hänsyn till vid formulering av problemet och val 

av kunskapssyn (Johansson- Lindfors, 1993, s. 76). Förförståelsen har sin grund i 

forskarens tidigare erfarenheter, utbildning och sociala bakgrund (Johansson- Lindfors, 

1993, s. 25). Exempelvis kan författarnas uppväxtförhållanden skilja sig åt vilket kan ge 

olika bilder av sociala miljöer. Vad gäller förförståelsen för vårt ämne är den väldigt 

begränsad. Ingen av oss har någon större inblick i optikbranschen och dess olika delar. 

Darmer och Freytag (1995, s. 36) argumenterar för att förförståelsen har olika betydelse 

för studiens resultat beroende på kunskapssyn. De exemplifierar genom att i ett ämne 

som bygger mycket på teoretiska kunskaper är förförståelse en fördel för att kunna ta 

fram relevanta modeller och teorier för studien. Vidare anser de att ju mer teoretiska 

kunskaper författarna har desto bättre argumentation för valet av teorier kan göras 

(Darmer & Freytag, 1995, s. 36).  

 

Gummesson (1988, s. 60) delar in förförståelsen i första- och andrahandsförståelse. 

Förstahandsförståelse handlar om personliga erfarenheter och information som skapats 

genom egen insamling av material (Johansson- Lindfors, 1993, s. 76). 

Andrahandsförståelsen, som består av erfarenheter som erhållits genom litteratur, 

föreläsningar och tidigare forskning (Johansson- Lindfors, 1993, s. 76) formas på ett 

positivt eller ett negativt vis. Den positiva aspekten kopplas till den kunskap vilken vi 

som författare inte skulle erhålla om det inte var för sekundära källor likt teori, andra 

människors erfarenheter och föreläsningar (Gummesson, 1988, s. 60). Den negativa 
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sidan av kunskap från andra källor är främst risken att missförstå information eller 

enbart få ytlig kunskap vilken inte skapar förståelse på djupet för ämnet. Det finns alltid 

en risk för forskare att använda material som inte framtagits för den specifika studien. 

Detta på grund av att författaren själv aldrig kan kontrollera hur materialet samlats in, 

tolkats och bearbetats (Gummesson, 1988, s. 61). 

 

Både vår första- och andrahandsförståelse skiljer sig åt. Daniel, som själv bär glasögon 

kan relatera till tidigare optikbesök. Utifrån erfarenheten då han själv var kund i en 

optikbutik fanns det faktorer som spelade in vid hans val, såsom dåvarande 

livssituation. Vid tillfället spelade prisperspektivet en viktig roll. Märk dock att vi 

benämner erfarenheten i singular, då Daniel endast har gjort ett besök i en optikbutik i 

syfte att införskaffa glasögon. Därav kan vi inte relatera denna erfarenhet i någon större 

utsträckning till det pågående arbetet, även om han har en viss erfarenhet i valet av 

optikbutik. Madelene har under studierna arbetat på ett företag som designar glasögon 

vilket har gett deras syn på optikbutiker, som ett varumärke. Detta är inte någon 

förståelse som är direkt kopplat till hur kunden väljer butik varför vi inte tror att det 

kommer att påverka studien. Detta är alltså vår förstahandsförståelse som vi har erhållit 

genom verkliga situationer.  

 

Vår andrahandsförståelse är byggd utifrån våra akademiska studier och är liknande för 

oss båda då vi läst samma grundkurser i företagsekonomi. De skillnader som föreligger 

under de senare terminerna är att Daniel har läst beteendevetenskap och design medan 

Madelene läst försäljning och logistik. Daniels inriktning har genererat en förståelse för 

tjänsteperspektivet och processen för hur personal kan påverka kunder i interaktion. 

Vidare har han utvecklat en djupare kunskap för organisationers uppbyggnad och 

funktion. Madelenes inriktning har fokuserat mer på hur interaktionen mellan kund och 

personal sker rent praktiskt och metoder för att uppnå önskade resultat. Som 

komplement har hon även läst en fördjupningskurs i konsumentbeteende vilket gett en 

god inblick i konsumentteori och viss förståelse för hur dem beter sig i 

konsumtionssituationer. Genom våra olika inriktningar kompletterar vi varandra på ett 

bra sätt. Detta genom att Daniel studerat tjänsteperspektivet och Madelene varit mer 

fokuserad på kundperspektivet. Kopplat till ämnesvalet anser vi oss kunna skapa en 

diskussion mellan hur båda led kan uppleva olika attribut och hur dem kan använda sig 

av dem.  

3.3 Kunskapssyn  
Vår uppfattning av verkligheten och hur den faktiskt studeras lägger grunden för vilken 

kunskapssyn som används vid uppsatsskrivandet. De två kunskapssyner vilka är mest 

förekommande är hermeneutiken och positivismen. Dessa skiljer sig åt genom att ha 

olika uppfattning om verklighet och vetbarhet. Med uppfattad verklighet menas hur vi 

som forskare uppfattar den verklighet som ska undersökas och uppfattad vetbarhet är på 

vilket sätt den uppfattade verkligheten studeras (Johansson- Lindfors, 1993, s. 10). 

Vidare är forskare oftast antingen-eller vad gäller vilken uppfattning de har om 

verklighet och vetbarhet, det är inte ofta de medvetet är både och (Johansson- Lindfors, 

1993, s. 11). Vid användning av en positivistisk kunskapssyn genererar forskningen 

objektiv kunskap vilken förmedlar samband och orsaksförhållanden (Johansson- 

Lindfors, 1993, s. 40; Bryman & Bell, 2005, s. 26). Positivisternas uppfattning om hur 

forskaren gör världen vetbar är genom avbildning som visar vad som är, istället för dess 

betydelser (Johansson- Lindfors, 1993, s. 44). Relationen mellan forskare och det 

undersökta ämnet ses som två skilda saker och forskarens värderingar ska, i en 
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positivistisk studie, inte påverka det undersökta ämnet och dess resultat (Johansson- 

Lindfors, 1993, s. 45).  

 

Motsatsen ser vi i det hermeneutiska kunskapssättet, vilket istället fokuserar på att tolka 

och förmedla innebörden av texter och handlingar (Johannson- Lindfors, 1993, s. 40; 

Halvorsen, 1992, s. 14). Hermeneutiken menar att det finns fler än ett sätt att förstå den 

verklighet som ska undersökas (Norén, 1995, s. 32). Vidare baseras den inte på en helt 

objektiv syn på forskningen (Bryman & Bell, 2005, s. 27) och kan därav påverkas av 

forskarens värderingar. Validitet och reliabilitet är därav inte relevanta mått för att mäta 

hur trovärdig studien är (Johansson- Lindfors, 1993, 2. 45). Vi kommer i vår studie att 

använda en positivistisk kunskapssyn då vi ska pröva befintliga teorier och samla in 

material för eventuella modifieringar av dessa. Vidare vill vi lägga grunden för en 

generalisering av problemformuleringen, vilka attribut som är viktiga i kunders val av 

optikbutik, för att fortsatt forskning i ämnet ska kunna gå djupare in på delar som vi inte 

berör (Bryman & Bell, 2005, s. 27). Våra värderingar som forskare är inte relevanta 

då insamlad data kommer att presentera resultat vilka våra värderingar inte påverkar. 

Därav anser vi att den positivistiska kunskapssynen är den mest relevanta för oss att 

använda.  

3.4 Övergripande angreppssätt  
Vilket vetenskapligt angreppssätt forskare använder sig av förklaras genom hur den 

empiriska verkligheten ska bemötas. Den empiriska verkligheten definieras som 

föremålet för den empiriska studien. I metodlitteraturen pratas det om om induktion och 

deduktion som två angreppssätt (Johansson- Lindfors, 1993, s. 54). För att ge en enkel 

förklaring på skillnaden mellan dem, säger Johansson- Lindfors (1993, s. 55) att 

deduktion är forskning som utgår från teori för att skapa empiri (Bryman & Bell, 2005, 

s. 23; Backman, 1998, s. 48) och induktion är motsatsen. I regel bedrivs deduktiv 

forskning när verklighetssynen är objektiv, positivistisk, och induktiv när 

kunskapssynen är hermeneutisk (Johansson- Lindfors, 1993, s. 55; Bryman & Bell, 

2005, s. 40). Vid användandet av det deduktiva angreppssättet styrs forskaren i hur 

denne tar sig an den empiriska världen utifrån den uppsatta teoretiska referensramen, 

samt vilka metodprocesser som behöver genomföras i arbetet för att bekräfta eller 

förkasta teorin (Johansson- Lindfors, 1993, s. 56).  

 

Då vi avser att skapa en avbild av verkligheten och därmed genomföra en objektiv 

studie, är vårt angreppssätt deduktivt (Johansson- Lindfors, 1993, s. 55; Bryman & Bell, 

2005, s. 40). Ännu ett argument för den deduktiva ansatsen är då vi ämnar modifiera 

Falk och Julanders befintliga modell och inte skapa någon helt ny. Den kritiska 

granskningen av en deduktiv studie hänger ihop med teorier, urval samt hur material 

samlas in och tolkas med hjälp av variabler som används. Risken finns att teorierna som 

utvecklas inte passar för det tänkta subjektet och anses oanvändbara (Johansson- 

Lindfors, 1993, s. 56). Vidare kritiserar författarna sanningskriterierna på grund av de 

avgränsningar som görs i en objektiv problemformulering (Johansson- Lindfors, 1993, 

s. 57). 

3.5 Forskningsansats 
Enligt Norén (1995, s. 9) är valet av metod inte bara ett val mellan kvantitativa eller 

kvalitativa undersökningar, utan det handlar om hur forskaren hanterar människors 

erfarenheter i forskningsprocessen. Metoden får konsekvenser för hur analysen senare 

genomförs, varför metodvalet blir avgörande för hela studiens utformning (Bryman & 

Bell, 2005, s. 273). Johansson- Lindfors (1993, s. 91) benämner forskningsansatserna 
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som teorigenererande eller avbildande. Den avbildande, eller kvantitativa, ansatsen som 

vi ämnade använda bygger på användandet av ett stort antal informationsenheter i 

motsats till den teorigenererande, vilken har ett litet antal enheter för 

informationsinsamling (Johansson- Lindfors, 1993, s. 91; Darmer & Freytag, 1995, s. 

124-125). För att möjliggöra en avbildning av verkligheten är tanken att vi med de 

empiriska resultaten ska kunna dra slutsatser eller generalisera en grupp människor, 

händelser eller situationer (Johansson- Lindfors, 1993, s. 91). Som tidigare nämnts 

kräver detta en omfattande undersökning av de aktuella enheterna som berörs av 

problemformuleringen. Det föredragna är givetvis att hela populationen deltar i 

undersökningen för att vi ska få ett korrekt resultat som möjligt (Johansson- Lindfors, 

1993, s. 92; Darmer & Freytag, 1995, s. 125). Vi använder oss av den kvantitativa 

strategin eftersom vårt angreppssätt är deduktivt och vår tanke inte är att skapa nya 

teorier utan snarare komplettera befintliga modeller (Johansson-Lindfors, 1993, s. 92; 

Bryman & Bell, 2005, s. 40). Det kan även hänvisas tillbaka till vår positivistiska 

kunskapssyn vilken ställer oss som forskare i en objektiv situation som observatörer 

(Darmer & Freytag, 1995, s. 125; Bryman & Bell, 2005, s. 40). På grund av tids- och 

kostnadsaspekter är undersökningar av hela populationer sällan en möjlighet varför ett 

urval måste göras. Problemet med att resultaten i och med detta inte blir generaliserbara 

relateras till hur representativt urvalet genomförs (Johansson- Lindfors, 1993, s. 92).  

3.6 Perspektiv 
Valet av perspektiv är en medveten handling vilket innebär att vi som författare väljer 

ur vems ögon vi vill belysa frågeställningen (Halvorsen, 1992, s. 37). Detta val får en 

avgörande betydelse för vilken verklighet forskaren kommer att upptäcka (Halvorsen, 

1992, s. 38). Vi kommer att utföra vår studie utifrån ett kundperspektiv för att skapa 

kunskap till företagen om vilka attribut som är viktiga för att kunder ska välja deras 

optikbutik. Därigenom hoppas vi att vårt arbete ska kunna få praktisk användning och 

kanske bidra till optikbutikernas utveckling i arbetet och kommunikationen ut mot sina 

kunder 

3.7 Litteraturanvändning 
Källor är grunden till vår kunskap (Thurén, 2005, s. 9) inom såväl teori som tidigare 

forskning (Backman, 1998, s. 66). Att kritiskt granska källor är ett allt mer vanligt 

förekommande fenomen inom samhällsvetenskaplig forskning (Johansson- Lindfors, 

1993, s. 87). Källkritik används som en metod för att utvärdera i vilken grad 

information från en källa är sanningsenlig med hur det står till i verkligheten (Thurén, 

2005, s. 9). Att ha en väl utförd litteratursökning underlättar arbetsgången genom hela 

forskningsprocessen (Olsson & Sörensen, 2011, s. 26). Den data som används kan delas 

in i primär- och sekundär data. Primärdata är den data vi själva kommer att samla in 

genom en förstudie samt en enkätstudie, och sekundärdata har samlats in av tidigare 

forskare. Exempel på sekundärdata är tidningsartiklar, bokföringsdata och 

forskningsdata (Halvorsen, 1992, s. 72). Tillvägagångssätt och datainsamling av den 

primära datan kommer att behandlas i kapitel 5. Praktisk metod.  

 

Användning av tidigare forskningsrapporter och litteratur bör granskas och 

argumenteras för dess relevans och trovärdighet (Halvorsen, 1992, s. 72). Den 

sekundära datan i form av tidigare forskning som vi använder i uppsatsarbetet, består av 

artiklar som erhållits genom Umeå Universitetsbiblioteks databaser för vetenskapliga 

artiklar. De databaser som används primärt är Academic Search Elite, Business Source 

Premiere och E-journals. Vi söker då efter vetenskapliga artiklar som är “Peer 

Reviewed” vilket innebär att dessa artiklar är kontrollerade för att garantera artiklarnas 



Att syna en optikbutik  

 

13 

vetenskapliga äkthet. Genom att söka på ord likt; store trust, interpersonal relationship, 

customer retention, servicescape och visual influence on in-store buying, hittar vi 

tidigare forskning vilken skapat den fundamentala teoretiska grunden i arbetet. Det är 

även genom detta vi funnit att området optikbranschen var outforskat vad gäller 

kundernas val av butik. Vi gör även sökningar på svenska ord likt; förtroende, val av 

butik, butiksval samt konsumentbeteende. Dessa sökningar ger dock inga eller 

irrelevanta resultat varför vi ej använder oss av svenska sökord vidare i studien och 

kommer därav att sakna svenska artiklar i uppsatsen.  

 

Johansson- Lindfors (1993, s. 87) delar in teorivalet i två delar; teorisökning och 

teorianvändning. Teorivalet för den grundläggande teoretiska referensramen har en nära 

koppling till problemformuleringen, den ger en indikation om vilka teorier som kommer 

att behöva belysas under arbetet. Det kritiska momentet i teorivalet ligger i att forskaren 

lätt sätter för snäva avgränsningar till vad som är relevanta teorier eller ej, istället för att 

argumentera för anledningen till att en tvetydig teori kan vara applicerbar (Johansson- 

Lindfors, 1993, s. 87). I vår studie är detta en aspekt vi måste betänka då det 

positivistiska synsättet bygger på teori-empiri relationen, därav är valet av teorier av 

stor vikt för oss för att kunna skapa en god analys och diskussion i slutskedet. Det 

praktiska urvalet av teori ges en viss tid för insamling och ofta leder ett litterärt verk 

vidare till ytterligare en resurs inom forskningsområdet. I de allra flesta fall pågår 

litteratursökningen kontinuerligt under hela arbetsprocessen, tills dess att den uppnår en 

teoretisk mättnad och vidare sökningar inte leder till fler nya teorier (Johansson- 

Lindfors, 1993, s. 88).  

 

Den andra delen i teorivalet, teorianvändningen, betänks genom tre variabler; ursprung, 

empirisk grund samt aktualitet (Johansson- Lindfors, 1993, s. 88). Med ursprung menas 

i vilket led källhänvisningen sker. Det är vanligt förekommande att forskare refererar till 

litteratur som i sin tur använder andrahandskällor. För att undvika att informationen 

misstolkats eller inte är relevant för studien som genomförs bör därav, i den mån det är 

möjligt, alltid förstahandskällan letas upp och refereras till. Hur den empiriska grunden 

förhåller sig till den aktuella forskningen är komplicerat. Det handlar här om huruvida 

primär- och sekundärdata används vid utformning av modeller vilket i sin tur beror på 

vilken kunskapssyn forskaren har valt för arbetet. Slutligen behandlas aktualitet där nya 

verk ofta går före gamla, vilket inte alltid behöver vara en fördel (Johansson- Lindfors, 

1993, s. 89). Thurén (2005, s. 13) lyfter fram fyra principer, vilka liknar Johansson- 

Lindfors variabler för teorianvändning, som på ett enkelt vis presenterar hur källor bör 

kritiskt granskas; 

 

1. Äkthet 

2. Tidssamband 

3. Oberoende 

4. Tendensfrihet 

 

Här kan ursprunget motsvaras av äkthet (Thurén, 2005, s. 19) och oberoende, vilket 

innebär att en källa är vad den utgör sig för att vara och att primärkällor generellt sett är 

mer pålitliga än sekundärkällor. Tidssamband motsvaras av aktualitet (Thurén, 2005, s. 

30) vilka båda för ett resonemang om huruvida äldre källor bör användas eller ej. 

Slutligen har vi tendensfrihet som agerar som ett komplement till Johansson- Lindfors 

uppställning av variabler. Tendensfrihet innebär att författaren till materialet inte är helt 

opartisk vad gäller viljan att skapa en rättvis bild av verkligheten. Som kritisk granskare 
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av material ska läsaren därav vara cynisk. I de fall en källa skulle verka tveksam bör det 

styrkas med minst en ytterligare som visar på en enig version av ämnesområdet, då 

torde det vara sant (Thurén, 2005, s. 66-67). 

 

Den litteratur som vi använder oss av är till viss del kurslitteratur vilken vi har använt 

genom våra studier och därav känner till innan uppsatsarbetet påbörjades. Ytterligare 

litteratur har hittats genom sökningar i Umeå universitets biblioteks sökmotor. I de 

flesta fall handlar det om att hitta just ursprungskällan till en teori som behandlats i en 

vetenskaplig artikel och på den vägen finner vi ytterligare litteratur. Vidare ligger 

grunden i prisbelönta författares forskningslitterära verk, exempelvis Jens Nordfälts 

Marknadsföring i butik (2007) som belönats med priset ”Årets Marknadsföringsbok”, 

vilket leder oss till flertalet relevanta författare för ämnet. Vad gället aktualiteten av 

litteraturen har vi givetvis sett detta som en utvärderande aspekt. Vi stryker däremot inte 

äldre källor i anseende att de skulle vara av mindre vikt, vi resonerar snarare att äldre 

källor, vilka ofta är frekvent refererade till, är pålitliga och aktuella så länge ingen ny 

forskning framkommit inom samma område. 

 

Tendensfriheten granskas även närmare i de vetenskapliga artiklarna som använts. 

Publiceringsdatumen på de använda artiklarna är utspridda från den tidigaste 1969 till 

den senaste 2011. Som tidigare nämnt ser vi inte någon nackdel med äldre källor så 

länge ingen nyare forskning presenterats inom ämnet alternativt att artiklarna visar på 

resultat som argumenterar emot varandra, vilket också är intressant. Den övervägande 

andelen artiklar har amerikanskt ursprung. Utöver dem finns bland annat även 

Australien, Taiwan och Frankrike representerade av professorer och dess 

forskningsresultat. Vi har sett till artiklarnas syften och förhållningssätt i valet för att 

dem vi använder ska vara relevanta för vår studie. 

3.8 Urvalsteori 
Vid genomförandet av en vetenskaplig studie är det viktigt att, utöver, vilken teori som 

används och vilka frågor som ställs, även veta vilka personer som ska utfrågas. Genom 

att studera ett urval av respondenter underlättas forskarens arbete genom att minimera 

resursåtgången i form av tid och kostnader (Hellevik, 1977, s. 73). Det bidrar även till 

studiens kvalité eftersom forskaren kan studera de utvalda enheterna grundligare (ibid). 

Av andra praktiska skäl görs ett medvetet urval av respondenter eftersom forskaren 

ställer samma frågor till olika personer kan dessa ge olika svar vilket påverkar 

undersökningen om det inte rätt personer frågas (Darmer & Freytag, 1992, s. 155). För 

att bestämma vilka personer som är aktuella för en given undersökning finns ett flertal 

olika metoder vilka forskaren kan välja att göra urvalet genom. Litteraturen talar om två 

olika former av urval, kallade sannolikhets- och icke sannolikhetsurval, under vilka det 

finns ett antal undergrupper av varierande urvalsmetoder (Bryman & Bell, 2005, s. 114; 

Hellevik, 1977, s. 73).  

 

Sannolikhetsurval utgörs generellt av urvalsmetoder där samtliga enheter i populationen 

har samma chans att komma med i undersökningen. Fördelen med denna grupp av urval 

är att det är enkelt att generalisera svaren från ett urval ur en population. Därmed går det 

också att dra slutsatser baserade på respondenternas svar som gällande för populationen 

ur vilken urvalet har gjorts (Bryman & Bell 2005, s. 121). Icke sannolikhetsurval 

innefattar, tvärtemot, de urval där inte alla enheter har samma möjlighet att delta i 

undersökningen. Ibland kan forskaren ha för avsikt att testa hypoteser på grupper som 

egentligen inte passar in i hypotesformulering, vilket möjliggörs med ett icke 
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sannolikhetsurval (Hellevik, 1977, s. 79). Om hypotesen bekräftas eller förkastas under 

sådana förhållanden kan forskaren känna sig mer säker på resultaten än vid ett 

sannolikhetsurval.  

 

Då vi har en positivistisk kunskapssyn är vi som forskare intresserade av att samla in 

data som vi sedan kan hänvisa våra slutsatser till och då försöka finna samband mellan 

de attribut vilka vi undersöker samt kundernas benägenhet att välja utifrån dem 

(Johansson- Lindfors, 1993, s. 44). Detta går även samman med den deduktiva ansatsen 

som vi ämnar arbeta efter. Genom att vi arbetar utifrån ett teoretiskt angreppssätt mot en 

empirisk undersökning får vi därigenom en urvalsram där vi kan applicera ett 

sannolikhetsurval för att få ut så mycket generaliserbar data som möjligt (Bryman & 

Bell, 2005, s. 121). Detta även om våra resultat inte kommer att vara allmänt 

generaliserbara för branschen, underlättar ändå detta angreppssätt urvalet gentemot 

eventuella slutsatser för vår urvalsram.  

3.9 Etiskt förhållningssätt 
Vid genomförandet av ett samhällsvetenskapligt arbete är det viktigt att i alla skeden av 

arbetet ta hänsyn till etiska ståndpunkter (Bryman & Bell, 2005, s. 556). Många av 

dessa ståndpunkter handlar om hur forskaren ska hantera respondenterna och ta tillvara 

på dess intressen. Bryman och Bell (2005, s. 557) och Halvorsen (1989, s. 161-162) tar 

upp diverse etiska principer, vilka gäller för den svenska forskningsprincipen: 

 

 Informationskravet: De personer som berörs av undersökningen ska bli 

informerade om vilket syfte forskaren har med undersökningen och vilka 

moment som kommer att tas upp i undersökningen.  

 

 Samtyckeskravet: Respondenterna som är aktuella för undersökningen måste bli 

informerade om att deras deltagande är frivilligt.  

 

 Konfidentialitets- och anonymitetskravet: De personer som deltar i 

undersökningen ska vara anonyma och inte kunna återkopplas till av obehöriga 

personer. Det senare är särskilt viktigt då personuppgifter och annan viktig 

personlig information behandlas i en undersökning.  

 

 Nyttjandekravet: Alla uppgifter som forskaren erhåller från respondenter eller 

övriga inblandade får bara användas till den aktuella undersökningen.  

 

 Falska förespeglingar: Informationen som lämnas till respondenterna eller andra 

medverkande i undersökningen får inte vara missvisande eller falsk. 

 

Dessa krav är framtagna för att skydda respondenten så att denne inte kommer till skada 

eller att undersökningen påverkar dennes privatliv negativt (Bryman & Bell, 2005, s. 

559). Det är också därför som det är viktigt att forskaren har respondentens samtycke 

för att genomföra undersökningen och att informationen som delges är riktig och inte 

vilseledande (ibid). Vi kommer i vår studie att utarbeta våra enkäter och intervjuer 

utifrån dessa etiska aspekter för att säkerställa att vi erhåller våra svar utan att riskera 

respondenternas bekvämlighet i sitt deltagande. Vidare kommer personerna också att 

informeras om både undersökningens syfte och målet med hela studien, samt vilka 

aspekter som tas upp i undersökningen. Hur vi gick tillväga finns att läsa i kapitel 5. 

Praktisk metod. 
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4. Teori 
 
I detta kapitel förklaras det teoretiska tillvägagångssättet som ligger till grund för detta 

arbete. Vi kommer här att förklara teorier och modeller som är kopplade till vår 

frågeställning genom vilka vi ska genomföra analysen, tillsammans med den insamlade 

datan.  

4.1 Köpprocessen 
Köpprocessen är en generell modell som påverkas av olika faktorer beroende på vilken 

typ av inköp det handlar om (Hernant & Boström, 2010, s. 107; Dahlén & Lange, 2003, 

s. 25). I optikbutiker som i de flesta fall innebär köp av både en produkt och en tjänst, 

exempelvis en synundersökning och ett par glasögon, kan en utvecklad köpprocess 

användas vilken innefattar faktorer som påverkas specifikt i tjänste-köp situationer. 

Processen för tjänster är indelad i tre faser; (1) förstadiet, (2) mötet med tjänsten samt 

(3) efter-stadiet. Likt processen för produkter påverkar kundens förväntningar i hög 

grad vilka leverantörer som kommer att övervägas vid utvärderingen (Lovelock et al., 

1999, s. 131). Ju mer komplexa tjänster det handlar om, vilka exempelvis kräver viss 

expertis eller kompetens, desto noggrannare görs jämförelsen mellan alternativen. När 

det gäller tjänster uppfattar kunden ofta att den utsätts för en upplevd risk. Upplevd risk 

är sannolikheten för att kunden väljer en leverantör som inte lever upp till de 

förväntningarna kunden har, och i värsta fall bidrar med negativa konsekvenser för 

kunden efter utförandet (Lovelock et al., 1999, s. 132). Här kopplas köpprocessen till 

butikens image och informationssökningen då kunden, för att minska den uppfattade 

risken, söker information hos vänner och familj eller bygger sin utvärdering på rykten 

och uppfattad image (Lovelock et al., 1999, s. 133).  

 

I den andra fasen, då leverantören är vald, påbörjas relationen mellan kund och butik 

och därmed även utvärderingen av helheten (Lovelock et al., 1999, s. 134). Vid direkt 

kontakt i butik väger kunden in miljön, både inne i butiken och utanför, mottagandet 

från personalen samt vilket intryck andra kunder i butiken inger (Lovelock et al., 1999, 

s. 134). Slutfasen bygger på utvärderingen av tjänsten och här väger kunden in helheten 

i sin bedömning om huruvida den är nöjd eller inte. Utfallet beror på om kundens 

förväntningar har uppnåtts eller ej vilket kommer att leda till framtida lojalitet, 

rekommendationer eller byte av leverantör (Lovelock et al., 1999, s. 135). I de fall 

synundersökningen är den tjänst som ska köpas är det troligt att kunden gör en 

grundligare utvärdering av alternativen innan beslut tas om vilken optiker som ska 

genomföra den. Detta leder till en utvärdering och val av diverse optikbutiker vilket 

Falk och Julander (1983) berör i sin modell (Figur 1). Delarna i modellen berörs vidare 

var för sig i kapitlet samt några kompletterande delar vilka vi anser viktiga.  
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Figur 1. Faktorer för konsumenternas val av butik, Falk & Julander, 1983, s. 34. 

4.2 Geografiska faktorer 
Det som främst påverkar kunden ur ett geografiskt perspektiv är tillgängligheten till 

butiken. Tillgängligheten beror på avståndet till butiken, tillgänglighet till 

kollektivtrafik, parkeringsplatser och vägnätets egenskaper in i bilden (Hernant & 

Boström, 2010, s. 23; Mason & Moore, 1969, s. 61; Donovan, 1982, s. 35). Sharkey et 

al. (2009, s. 1) kommer i sin studie fram till att det dock inte enbart är avståndet till 

butiken som spelar in i valet, utan även möjligheten att jämföra butiker med varandra 

(Falk & Julander, 1983, s. 40). En av aspekterna kunder kan se till i jämförelsen är 

optikbutikens öppettider. Tidigare forskning på hur kunder värderar öppettider är till 

stor del kopplad till prispåverkan och de ekonomiska konsekvenserna som butiken ställs 

inför (Gradus, 1996; Shy & Stenbacka, 2008). Detta i form av ökade personalkostnader 

och lagförda regleringar för hur butiker i olika länder får ha öppet. Trots den 

ekonomiska aspekten ser butiker öppettider som ett konkurrensmedel (Gradus, 1996).  

 

Huruvida butiken är öppen eller ej påverkar kundens möjligheter att komma i kontakt 

med personalen vid behov. Ännu en faktor vilken kopplas till tillgänglighet och även 

öppettider är väntetiden vilken kunden kan mötas av när den väl kommer till butiken. I 

regel får en kund alltid vänta innan, vid eller efter ett köp. Väntetiden kan bero på 

försenade produkter, tidig ankomst till ett bokat besök eller en mänsklig kö. Studier har 

visat på att kunder som får vänta länge kan få ett negativt intryck på servicen. 

Uppfattningen om att väntetiden är lång beror dock på huruvida kunden upplever att 

produkten eller tjänsten är värd att vänta på (Lin & Chang, 2011, s. 1054). Janiszewski 

och Lichtenstein (1999, s. 353) presenterar range theory vilken säger att spannet mellan 

produkter/tjänster avgör kundens upplevda värde på samtliga produkter/tjänster inom 

det uppsatta spannet. Författarna genomför en studie med fyra experiment som visar på 

att kunders bedömning av en organisation kan bero på jämförelser av marknadspriser 

 Geografisk struktur 
 Socioekonomiska faktorer 
 Psykologiska faktorer 

 Butikernas 
tillgänglighet 

 Priser 
 Sortiment 
 Butiksutformni

ng 
 Service 
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Val av butik 
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och slutpris. Lin och Chang (2011, s. 1055) resonerar vidare att tid ofta upplevs som en 

kostnad för kunder varför range theory är applicerbar även vad gäller väntetid. Kundens 

förväntningar på hur lång väntetiden kan komma att bli använder kunden som 

utvärderingsfaktor alternativt som mått på prestationen. Förväntningar sägs kunna delas 

in i ideala, förväntade, minsta acceptabla samt förtjänade förväntningar. Andra forskare 

delar in förväntningar i nivåer inom en toleransnivå där högsta nivå är den önskvärda 

och den lägsta vad kunden anser som minsta möjliga för att vara acceptabelt. För vår 

studie är väntetiden en liten faktor bland flera relaterat till tillgänglighet vilken vi 

kommer att mäta i vår studie bland kunder i optikbutiker.  

4.3 Socioekonomiska faktorer 
De socioekonomiska faktorerna har en avgörande roll i konsumentens utvärdering av 

butiken i relation till mängden resurser som kunden har tillgängligt vid det aktuella 

besöket (Hernant & Boström, 2010, s. 23). I modellen tas bland annat kön, ålder, 

inkomst och utbildning upp som aktuella påverkare (Falk & Julander, 1983, s. 33). 

Prasad (1975, s. 42) diskuterar forskning vad gäller storlek på inkomsten och förändring 

mellan inköp i lågpris- jämfört med i premiumpris butiker när inkomsten ökar. Studien 

visar att varor likt strumpor och tröjor för män, handdukar och sängkläder har relativt 

liten förändring i prisläget när kunden har högre disponibel inkomst. När det däremot 

gäller ytterplagg, finare klänningar och underkläder minskade dessa inköp i lågpris 

butiker i takt med att inkomsten ökade. En annan studie som diskuteras menar dock att 

högre social klass skulle ge den omvända effekten vad gäller inköp av kläder och 

hemtextil i lågpris butiker, och att den i själva verket skulle öka (Prasad, 1975, s. 42). 

Vidare diskuteras vikten av kunders upplevda risk i köpet av en produkt. Med upplevd 

risk menas de konsekvenser som ett inköp kan få för kunden, i detta fall tas social och 

ekonomisk risk upp (Prasad, 1975, s. 43; Figur 2). Social risk innebär att kunden köper 

en produkt som inte stämmer överens med dess image och ekonomiska risk att 

investeringen kan försätta kunden i svåra ekonomiska situationer (Solomon et al., 2010, 

s. 330).  

 

 
Figur 2. Prasad's matrix, egen illustration. 
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Konflikten mellan forskningsresultaten leder till artikeln i frågas faktiska undersökning; 

vilka inköp som faktiskt skiljer sig åt beroende på kundens sociala klass och attityd till 

lågprisbutiker. Resultaten visar att produkter med låg social- och låg ekonomisk risk 

samt produkter med låg social risk och hög ekonomisk risk fanns ingen signifikant 

skillnad mellan de sociala klasserna vad gäller attityden gentemot lågpris- och högpris 

butiker. De varor som däremot har hög social- låg ekonomisk risk samt hög social- hög 

ekonomisk risk skiljer sig åt i olika sociala klasser i attityden hur de ställer sig till köp i 

låg- eller högpris butiker. Vidare analys av data indikerar att kunder i de högre sociala 

klasserna tenderar att ha en mindre stödjande attityd gentemot lågprisbutiker när det 

gällde produkter med hög social risk (Prasad, 1975, s. 45). Den sociala risken är 

intressant i vår studie då glasögon är en produkt vilken en individ bär ofta och under 

längre perioder. Köp av glasögon kan även innebära en viss ekonomisk risk då det är en 

dyrare produkt, även om det finns billigare alternativ. 

 

Genomförda studier på ålder och konsumtionsmönster visar på att yngre konsumenter 

värderar lågt pris, bra passform och hållbarhet. Bland dem är det låga priset och 

passformen av största vikt vid valet av vilken produkt de köper (Hervé & Mullet, 2009, 

s. 303). Hervé och Mullet’s påbyggande studie, vilken skulle jämföra hur äldre 

konsumenter värderade attributen, visar dock inte på att det finns någon skillnad mellan 

åldersgrupperna som undersöktes (18-25, 35-50, 65-74 och 75 eller äldre). 

Respondenterna i gruppen 35-50 väger även de passformen som det avgörande i valet 

och gruppen 65-90 hållbarhet. Den lilla skillnad som kan ses mellan grupperna är att 18-

25 åriga konsumenter lägger något större vikt på priset än övriga (Hervé & Mullet, 

2009, s. 306). Ytterligare en studies resultat menar att människor som passerat 45 år 

besöker butiker mindre frekvent vilket relateras till att de är mindre experimentella och 

därav inte byter butik särskilt ofta när de hittat en de uppskattar. De ser det som 

bekvämt att stanna i de butiker de känner igen sig, och kanske blir igenkända, och att 

nya butiker inte erbjuder samma personliga uppmärksamhet (Ghosh et al., 2010, s. 85). 

En annan studie, av Nam et al. (2006), tar upp den underskattade marknaden, vilken 

finns hos äldre kvinnor, när det gäller klädkonsumtion. De gör en jämförelse mellan 

yngre och äldre kvinnors modemedvetenhet, var de finner information om trender och 

deras respektive köpbeteende. Här visade resultaten främst att äldre kvinnor inte är lika 

drivna av trender likt den yngre respondentgruppen. Den stödjer även tidigare 

presenterad forskning om att kvinnor väljer produkter främst efter bekvämlighet och 

passform före mode (Nam et al., 2006, s. 106).  

 

I en indisk studie undersöks huruvida shopping beteendet i varuhus skiljer sig åt mellan 

könen (Kurruvilla et al., 2009, s. 715). Resultaten visar att attityden gentemot 

varuhusshopping är mer positiv hos kvinnor än hos män samt att kvinnor köper mer 

moderelaterade varor. Däremot spenderar män både mer tid och pengar vid sina besök, 

vilka enligt studien även sker mer frekvent än för kvinnor (Kurruvilla et al., 2009, s. 

721). Anledningen till detta sägs vara att män köper andra produkter utöver mode och 

kläder (Kurruvilla et al., 2009, s. 722). Det finns en begränsad förståelse för mäns 

konsumtionsmönster och vad de shoppar. Det är helt enkelt ett sällan förekommande 

ämne inom konsumentbeteendeforskning (Otnes & McGrath, 2000, s. 112). Det som 

visas, är att män ofta bortser från den sociala aspekten som kvinnor ser i shopping-

aktiviteten och fokuserar på själva inköpet som ska göras (Otnes & McGrath, 200, s. 

113). Manliga konsumenter delas vidare in i tre olika stereotyper ”Grab and go”, 

”Whine and/or wait” och ”Fear of the feminine”. Grab and go är de som enbart går in i 

butiken, köper sina varor och lämnar den sedan så snabbt som möjligt. Wine and/or wait 
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titulerar de unga som ofta är missnöjda och de äldre vilka lätt blir uttråkade i 

shoppingsituationer (Otnes & McGrath, 2000, s. 116). Slutligen Fear of the feminine, är 

män som räds de ”typiskt kvinnliga” shopping beteendet exempelvis att fundera över 

om han ska köpa tröjan eller visa intresse för mode och stil (Otnes & McGrath, 2000, s. 

118). För att sätta det i en kontext för vår studie kan exempelvis butikernas förmedlade 

image ut mot kund påverka huruvida de väljer en butik före en annan. Om butiken 

trycker på bra priser är det troligt att kunder som är mer priskänsliga kommer att välja 

den butiken medan andra som trycker på varumärken lockar fler trendkänsliga kunder. 

 

En annan faktor som påverkar huruvida kunden väljer sin butik är det sortiment som 

erbjuds (Briesch et al., 2009; Chernev & Hamilton, 2009; Diehl & Poynor, 2010). 

Butiksvalet har en positiv relation till sortimentet, ju större desto mer sannolikt att 

kunden väljer just den (Diehl & Poynor, 2010), och ett negativt samband till avståndet 

mellan kund och butik. Ju längre avstånd desto mindre sannolikt att kunden vänder sig 

till butiken (Briesch et al., 2009, s. 176; Falk & Julander, 1983, s. 39). Studien av Briesh 

et al. (2009) är genomförd på butiker som säljer livsmedel och menar att på grund av det 

liknande sortimentet i samtliga butiker är det enbart små variationer i urvalet som skiljer 

butikerna åt. Detta är applicerbart även på optikbutiker. Kedjor har ett basutbud vilket 

de kompletterar utifrån vart butiken ligger och vilken marknad de ska sälja glasögonen 

på. De privata optikbutikerna plockar sitt sortiment mer individuellt och kan därav 

variera mer, men kategorimässigt är det fortfarande samma upplägg. 

4.4 Psykologiska faktorer 
De psykologiska faktorerna som påverkar kunders intryck och utvärdering av en butik 

handlar till stor del om attityder och intressen (Falk & Julander, 1983, s. 32). Faktorer 

relaterat till attityder är förväntningar och image (Hernant & Boström, 2010, s. 90). Vid 

ett butiksval har en kunds förväntningar stort inflytande och definieras i denna situation 

som; vad kunden, utifrån egna eller andras erfarenheter, förväntar sig möta och uppleva 

vid ett besök i en butik. Även en kund helt utan tidigare preferenser till butiken skapar 

förväntningar genom det intryck denne får av personal, sortiment och priser vid första 

besöket (Hernant & Boström, 2010, s. 91; Ghosh et al., 2010, s. 77).  

 

Attityder är en mental inställning som människor använder för att visa uppskattning 

eller missnöje gentemot, i vårt fall, en butik (Hernant & Boström, 2010, s. 93; Donovan 

& Rossiter, 1982, s. 34(37); LeBoeuf & Simmons, 2010, s. 348). Vidare utgör attityders 

existens olika funktioner beroende på människors behov och motiv (Hernant & 

Boström, 2010, s. 93; Schlosser, 1998; LeBoeuf & Simmons, 2010, s. 348). Katz 

(Salomon et al., 2010, s. 276) presenterar fyra varianter av attityder som alla kan 

kombineras, men oftast framträder en som mer dominerande: 

  

• Utilitarian function. Den första varianten är uppbyggd kring beteendena 

”belöning” och ”bestraffning” och vilka händelser eller produkter som medför 

vilket beteende. Delvis skapas attityder genom hur människor uppfattar produkter, 

på ett positivt eller negativt sätt (Salomon et al., 2010, s. 276). I vårt fall skulle 

detta kunna innebära att en kund blir bemött på ett otrevligt sätt i butiken vilket då 

skulle skapa en negativ inställning hos kunden för hela butiken. 

 

• Value-expressive function. Denna typ av attityd är relaterad till konsumenters 

livsstil och identitet. De människor som använder sig av value-expressive 

attityden skapar sina åsikter om produkter utifrån vad produkten i fråga säger om 
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dem som person istället för produktens funktionalitet eller fördelar (Salomon et 

al., 2010, s. 276). 

 

• Ego-defensive function. Här skapas attityden för att skydda personen i fråga från 

externa hot eller egna känslor. Exempelvis hur reklam för deodorant spelar på 

många människors rädsla över att lukta illa i sociala sammanhang (Salomon et al., 

2010, s. 276). 

 

• Knowledge function. I situationer som kräver struktur och ordning kommer 

knowledge function in och skapar en mall för hur människor ska hantera 

information och händelser i vardagen (Salomon et al., 2010, s. 276). 

  

LeBoeuf och Simmons (2010, s. 349) diskuterar huruvida attityder ofta är produkt-

centrerade och inte visar på huruvida kunden väljer mellan olika varumärken utan 

enbart kategorier. Vidare menar författarna att attityder bör skilja sig mellan hur kunder 

beter sig vid utvärdering av kategorier jämfört med varumärken. Resultaten i studien 

visar att det sker ett skifte i hur kunder ser på produkten när den utvärderas efter 

varumärke istället för sin utilitära funktion. Produkter som ursprungligen har ett utilitärt 

värde övergår till något mer symboliskt och identifierande för kunden. Å andra sidan, 

produkter vilka tidigare setts som symboliska skiftar till att få ett mer utilitärt värde. 

Detta är intressant för vår studie då glasögon kan tänkas vara av ett mer symboliskt 

värde för många individer, samtidigt som flertalet säkerligen ser dem som ett 

nödvändigt ont. Hur kunderna som handlar sina glasögon ser på vikten av varumärket 

på glasögonen kan ge en indikation på huruvida detta även stämmer in på glasögon och 

om det kan vara en faktor som är viktig i butiksvalet. 

 

När ett behov uppstår tillfredsställs det ofta genom ett köp av en produkt eller en tjänst. 

För att kunna genomföra köpet måste beslutet om var köpet ska genomföras beslutas av 

kunden (Lovelock et al., 1999, s. 21). Forskning av Pan och Zinkhan (2006, s. 231) 

visar en positiv relation mellan val av inköpsplats och servicekvalitet och särskilt i fasen 

innan själva valet, intentionen av köp (Lovelock et al., 1999, s. 131). Tidigare forskning 

inom medicinsk service, som exempelvis servicen som optikbutiker erbjuder sina 

kunder i form av personlig rådgivning, diskuterar vikten av att förstå kundens behov 

och behandla deras problem på rätt sätt (Zainuddin et al., 2011, s. 361). I optikbutiker 

handlar detta om att genomföra en kompetent synundersökning för att kunna ge kunden 

rätt glas så att de ser bra. Författarna benämner organisationers servicerelaterade tjänster 

som ett hälsoparadigm. Paradigmet är ämnat att skapa positiva konsekvenser för 

individen, organisationen och samhället i stort. Detta görs genom att hjälpa människor 

med sin ohälsa, organisationen uppnår sina mål genom att utföra de tjänster som löser 

människors hälsoproblem vilket slutligen leder till ett hälsosammare samhälle för 

människor (Zainuddin et al., 2011, s. 361). Generellt kan sägas att hälsoparadigmet 

hjälper individer att förebygga sjukdomar och ohälsa i framtiden (Zainuddin et al., 2011 

s. 365). Att förstå och värdera kunders problem blir än viktigare i organisationer vilka 

utövar service och tjänster utan kostnad (Zainuddin et al., 2011, s. 366; Grönroos, 2008, 

s. 17). Speciellt i relation till dagens valmöjlighet vad gäller vart en kund gör sitt inköp 

av glasögon, där internethandeln ökar mer och mer, blir det allt viktigare för de fysiska 

butikerna att justera sina strategier för hur de lockar kunder till butiken (Valentini et al., 

2007, s. 72) 
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4.5 En annan butikvalsmodell 
I motsatts till Falk och Julanders modell över hur kunder väljer butik, hävdar 

McGoldrick (2002, s. 103) att det inte finns någon komplett modell som berör alla 

faktorer vilka påverkar valet av butik. Vad en sådan modell skulle tillföra är en 

summerad bild av empiriska och teoretiska generaliseringar vilka påverkar butiksvalet. I 

en sådan sammanställning presenterar McGoldrick (2002, s. 104) en relativt 

komplicerad modell vilken slår ihop forskning från tre olika modeller som beskriver 

kundens beslutprocess utifrån tid-avstånd och olika steg i beslutsprocessen mot vilken 

kunden fattar sina beslut gällande butiksval. Vidare definierar han några specifika 

karaktärsdrag; 

 

• Vanemässigt beteende, forskning har visat på att en stor del av kunders beteende, 

vad gäller butiker, är symmetriskt och att de gör ett tvåfaldigt val mellan det 

vanliga alternativet och övriga möjligheter. Oavsett om kunden har en viss 

förtroendestruktur i relation till den vanligtvis valda butiken, vägs detta inte in 

medvetet eller aktivt när det faktiska valet görs (McGoldrick, 2002, s. 103). 

 

• Förväntningar och erfarenheter, en kunds förväntningar är avgörande för hur 

kunden kommer att uppleva både butiken och dess produkter, vilket i sin tur avgör 

huruvida kunden kommer att återkomma till samma butik. Om en butik 

misslyckas med att möta en kunds förväntningar finns risk för att det drabbar 

butiken mer, ur ett negativt perspektiv, än om de uppfyller dem och genererar 

positiva effekter (McGoldrick, 2002, s. 103-104). 

 

• Beslutsaktivering, misslyckandet med att uppnå kundernas förväntningar är dock 

bara en faktor som utlöser en mer ingående och medveten beslutsprocess. Vid köp 

av high-involvement produkter eller vid konsumtion av en, för kunden, obeprövad 

vara läggs större vikt på utvärderingen av alternativen. Beroende på konkurrenters 

agerande, kan de genom variation skapa nyfikenhet vilket i sin tur kan utöka 

kundernas informationssökande (McGlodrick, 2002, s. 104). 

 

• Utmärkande attribut, kunders attityd mot en specifik butik framställs inte enbart 

genom uppfattningar och vikten av olika attribut. Tidigare erfarenheter kan 

påverka även i andra kontexter och skapa en lägsta nivå för vad kunden förväntar 

sig för att ens överväga butiken i fråga (McGoldrick, 2002, s. 104-105). 

• Situationsberoende, butiksvalet kan grunda sig i andra faktorer än kunders vanor 

och vad de vanligtvis föredrar. Exempelvis i de fall kunden reser bort eller i första 

hand vänder sig till närmsta köpcenter, oavsett vilka butiker de innehåller 

(McGoldrick, 2002, s. 105). 

 

• Butik-produkt val, det sätt som kunder väljer butik och varumärken skiljer sig åt 

men är fortfarande sammanlänkade. Valet av butik görs utifrån vilka produkter de 

säljer, vilken kvalité de erhåller och hur exklusivt det är. Dessa faktorer bidrar 

även till huruvida kunden är lojal mot butiken. Vidare kan heller inte med 

säkerhet sägas att det är butiken som kunden väljer. Det kan lika gärna vara så att 

butiken enbart råkade sälja den efterfrågade produkten varför kunden väljer just 

den (McGoldrick, 2002, s. 105). 
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4.6 Förtroende 
Bergmasth och Strid, i boken av Johansson et al. (2006, s. 173), tar upp det faktum att 

en entydig definition på förtroende är svår att hitta. De presenterar däremot en 

gemensam nämnare vilken många forskare tagit upp i sina definitioner; förväntningar på 

motpartens positiva agerande gentemot individen. I en relation som innehar förtroende 

mellan parterna finns en avslappnad känsla vilken gör att fortsatt kontakt känns naturlig 

och enkel. Förtroende är inte något som är givet i och med att en relation skapas utan 

det växer fram med tiden (Peppers & Rogers, 2011, s. 79-80). I Peppers och Rogers bok 

Managing customer relationship (2011, s. 83-89), presenterar Charles H. Green något 

han kallar för förtroende ekvationen. Ekvationen består av fyra komponenter som 

tillsammans skapar förtroende hos kunder: 

  

C + R + I  = T 

              S 

Där T = förtroende 

C = trovärdighet 

R = reliabilitet 

I = intimitet 

S = självorientering 

  

Trovärdighet får kunden att lita på vad företaget säger och att de kommer att genomföra 

utlovade tjänster eller situationer. Reliabilitet bygger på att informationen som ges är 

entydig och inte skapar förvirring genom att exempelvis ge olika information om 

samma problem vid olika tillfällen (Peppers & Rogers, 2011, s. 84). Intimitet skapar en 

god stämning vilken gör att delad information inte uppfattas som enbart teknisk. Ett 

företag vilket har en stor mängd information om kunder kan med denna information 

skapa intimitet genom att använda den på ett positivt sätt och skapa speciella 

erbjudanden för varje specifik kund. På så sätt blir även kunden mer villig att delge 

information om sig själv (Peppers & Rogers, 2011, s. 86). Det som är avgörande är 

slutligen vilken självorientering som företaget utstrålar. Kunden vill känna att företaget 

genomför en transaktion eller ett möte för att hjälpa dem med ett problem, inte för att 

komma åt deras pengar. Med andra ord har motivet bakom ett företags agerande 

gentemot kunden en stor inverkan på huruvida kunden skapar förtroende för dem eller 

ej (Peppers & Rogers, 2011, s. 84). 

 

Grönroos (2008, s. 53) och Johansson et al. (2006, s. 173-174) beskriver flera olika 

sorters förtroende som kan uppstå mellan kund och företag: 

 

• Generaliserat förtroende, vilket innebär att kunden baserar sitt förtroende för 

företaget på företagets storlek och rykte. Detta ser kunden som en försäkring att 

företaget levererar vad som utlovats. 

 

• Systembaserat förtroende, bygger på lagstiftningar, kontrakterad 

överenskommelse samt den andra partens professionalism. 

 

• Personlighetsbaserat förtroende, grundas i ett förtroende till den andra partens 

“personlighetsmässiga egenskaper”. Kunden känner i detta fall förtroende för, 

oftast, en person i företaget och återkommer för att dem vill ha hjälp av samma 

individ. 
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• Processbaserat förtroende, grundar sig i en långvarig kontakt med ett företag där 

kontinuerligt framgångsrika affärer genomförs. 

 

Samtliga dessa skulle kunna vara applicerbara i optikbutiker, enligt vår mening. 

Rekommendationer skapar generaliserat förtroende, personalen och optikerns 

professionella framträdande skapar ett systembaserat förtroende, personlighetsbaserat 

kan tänkas vara vanligt förekommande då det handlar om direkt kontakt mellan 

personal och kund vid köpet. Till sist kan processbaserat förtroende genereras genom 

långvariga kundrelationer vilka rekommenderar butiken vidare till närstående, vilket 

gynnar butiken ekonomiskt på lång sikt. 

4.7 Word-of-mouth 
Word-of-mouth (WOM) är kommunikation som sker mellan individer med ett 

informativt syfte. (Solomon et al., 2010, s. 401). Det är ett budskap till andra kunder om 

företaget och kvalitén på dess varor och tjänster, om de är pålitliga samt hur företaget 

drivs som berättas från en kund till en annan (Grönroos, 2008, s. 294). Denna 

kommunikation kan vara ett mycket effektivt marknadsföringsverktyg, om 

informationen som förs vidare är positiv (Solomon et al., 2010, s. 401; Grönroos, 2008, 

s. 294). Anledningen till detta är att individer lättare tar emot information från personer 

dem har en personlig relation till, jämfört med marknadskommunikation från företag 

(Dahlén & Lange, 2003, s. 112).  

 

Faktorerna vilka driver WOM definierar Solomon et al. (2010, 402) och Dahlén och 

Lange (2003, s. 114-116) som högt engagemang för en produkt eller aktivitet, stor 

kunskap vilket ger individen gott självförtroende genom att berätta för andra om det 

samt omtanke för någon annan att välja rätt produkter. Detta stärks av Berger & 

Schwartz (2011, s. 870) som hävdar att konsumenter vill prata om intressanta produkter 

och företag med sina bekanta för att själva framstå som intressanta. Därför är målet med 

WOM-marknadsföring för företag att vara intressanta och presentera spännande 

produkter. Den sista faktorn skiljer sig mellan författarna där den ena menar att WOM 

är ett sätt att döva sin okunskap inför ett köp genom att prata med andra om det 

(Solomon et al., 2010, s. 402). Dahlén och Lange (2003, s. 115) tar istället upp reklam 

vilken innehåller ett tydligt budskap för att skapa diskussion exempelvis sådant som 

chockar, budskap som individer gärna upprepar eller göra parodi på. WOM är som mest 

effektiv då det är en ny produkt för individen (Solomon et al., 2010, s. 404). Exempelvis 

en individ vilken upptäcker en syn korrigering senare i livet. Denne skulle av okunskap 

inom området troligtvis rådfråga närstående med glasögon om vart han eller hon bör 

vända sig.  

 

Negativ WOM uppstår när kunder har negativa uppfattningar eller erfarenheter om en 

produkt eller aktivitet och denna typ av information påverkar betydligt mer än den 

positiva WOM. Det redovisas av genomförda studier att närmare 90 procent av de 

kunder som är missnöjda på något sätt, inte återvänder för upprepade köp. Dessa kunder 

förmedlar dessutom sina negativa erfarenheter vidare till minst nio närstående, vilka i 

sin tur sprider det till ytterligare 30 (Solomon et al., 2010, s. 404). 
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5. Praktisk metod 
 
Den praktiska metoden behandlar vilken studiemetodik som används, 

tillvägagångssättet vid konstruktion av intervjumallar och enkäter samt genomförandet 

av den explorativa studien och enkätstudien. Vi kommer vidare att diskutera valet av 

dessa metoder och hur sanningskriterierna påverkas i och med de valen. 

5.1 Butiker i förstudien 
Vi har valt att genomföra en förstudie i fyra butiker för att få bättre kunskap om 

branschen och vilka attribut som optikbutiker tror är viktiga när kunden väljer deras 

butik. Då vi i grunden utgår från en teoretisk ram för hur kunder vanligtvis väljer butik 

men tror att det finns faktorer som denna inte berör, vill vi undersöka hur deras bild ser 

ut inför konstruktionen av enkäten. Butikerna, varav två privata och två kedjeanslutna, 

har liknande förutsättningar. De kedjeanslutna butikerna har båda mellan 100-150 

butiker i Sverige och de privata har sin enda. Företagen kommer i arbetet tilldelas 

kodnamn för att inte offentliggöra vilka de deltagande butikerna är; Företag A, Företag 

B, Företag C, Företag D där A och B är privata aktörer och C och D är kedjeanslutna. 

5.2 Urval 

5.2.1 Urval explorativ förstudie 

I och med studiens avgränsning till att enbart vara förlagd i Umeå påverkades vårt urval 

av antalet potentiella intervjurespondenter, i form av optikbutiker, till den kvalitativa 

förundersökningen. Urvalet blev därav ett så kallat bekvämlighetsurval eftersom vi 

sökte de respondenter som för tillfället fanns tillgängliga för oss (Bryman & Bell, 2005, 

s. 124). En av butikerna blev även engagerade genom ett så kallat snöbollsurval. Detta 

innebär att forskaren kommer i kontakt med en respondent genom en annan respondent 

(Bryman & Bell, 2005, s. 126). I vårt fall skedde detta genom en hänvisning från den 

tänkta respondentbutiken till huvudkontoret. Anledningen till att butiken benämns som 

den tänkta, är då den ingår i en kedja och därav ansåg att en representant från centralt 

håll skulle kunna ge en bättre bild av verkligheten.  

 

Vi använde söktjänsten eniro.se för att undersöka hur många optikbutiker som fanns i 

centrala Umeå. Det fanns sex stycken varför vi bestämde att vi åtminstone ville ha med 

fyra av dem i studien. Dessa ringdes sedan upp med en förfrågan om att delta i vår 

förstudie. Tre butiker valde att delta, två butiker fick vi inget svar från och en butik 

tackade nej på grund av organisationens centralstyrning och hänvisade oss vidare. 

Därav kontaktade vi huvudkontoret där fick vi tag på en person som var villig att ställa 

upp på en telefonintervju. Med denna sista respondent hade vi totalt fyra intervjuer. 

Detta gav oss en representativ del av Umeås samtliga optikbutiker för att vi skulle 

kunna genomföra en trovärdig förstudie. 

5.2.2 Urval kvantitativ studie 

I den inledande fasen av enkätundersökningen försökte vi att nå optikbutikernas kunder 

genom att under en tid lämna våra enkäter i pappersformat i butikerna. Detta för att 

kunderna skulle ha möjlighet att fylla i undersökningen vid besöket i optikbutiken. 

Även detta skulle resultera i ett bekvämlighetsurval då samtliga av optikbutikernas 

kunder skulle erhålla möjligheten att besvara enkäten (Bryman & Bell, 2005, s. 124) vid 
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tidpunkten de besökte optikbutiken. Resultaten skulle visserligen vara svåra att 

generalisera. Data skulle dock kunnat ge en indikation på vilka attribut kunder värderar 

mer eller mindre. Vid kontakt med de butiker vi lämnat enkäterna i upptäckte vi att 

responsfrekvensen var låg och att vi inte skulle få in det antal svar vi behövde för att 

kunna genomföra en statistisk analys. Under perioden då enkäterna låg ute inträffade 

även påskhelgen vilket gjorde att butikerna hade stängt under en del av 

undersökningsperioden, detta tror vi kan ha bidragit till den låga svarsfrekvensen. Från 

en av optikbutikernas ägare fick vi veta att de flesta kunderna som kom in i butiken inte 

hade tid att besvara enkäten. Utifrån denna information kom vi fram till en annan 

lösning. Vi avbröt undersökningen i optikbutikerna och samlade in de få svar vi fått. Vi 

valde senare att inte inkludera dessa svar i analysen eftersom de dels var väldigt få, och 

för att enkäten ändrades något i efterföljande utskick till den population som istället 

blev målet för vår undersökning. På grund av den begränsade tid som återstod för 

datainsamlingen valde vi att skicka ut en mailenkät till samtliga anställda vid Umeå 

Universitet, vilka vi fann genom universitetets personalkatalog.  

 

Genom katalogen erhöll vi mailadresser till alla universitetets institutioner och 

avdelningar. Denna grupp innefattar flera olika yrkesroller med varierad inkomst och 

behov av synkorrigering, om ändock begränsat inom en organisation. Andra fördelar 

med gruppen är att den innefattar både män och kvinnor och att vi kan utforma enkäten 

i mail-format för att underlätta datainsamlingen. Efter att ha sammanställt alla 

mailadresser hade vi ca 6400 potentiella respondenter. Vi valde att försöka inkludera 

samtliga respondenter på grund av att vi inte var säkra på hur många som skulle vara 

lämpliga att besvara enkäten utifrån de kriterier som vi hade valt, nämligen att 

respondenten måste ha glasögon och ha köpt dessa i en optikbutik inom de senaste tre 

åren. 

 

Vid urvalet av respondenter i den nya populationen använde vi oss av ett systematiskt 

urval, vilket är en typ av sannolikhetsurval. Sannolikhetsurval innebär att vi enbart 

kommer att kunna generalisera för den respondentgrupp vi undersöker (Bryman & Bell, 

2005, s. 114), det vill säga anställda vid Umeå universitet. Systematiskt urval är en 

variant på det obundna slumpmässiga urvalet, vilket bygger på att varje enhet i 

populationen ska ha samma möjlighet att delta i undersökningen (Bryman & Bell, 2005, 

s. 115). Urvalsramen, bestående av de sammanställda mailadresserna lades i 

bokstavsordning, med förnamn som bakgrundsvariabel, då adresserna var uppbyggda 

med förnamnet först. I ett vanligt obundet slumpmässigt urval skulle en slumptabell 

appliceras på urvalsramen i detta skede, vilket skulle resultera i ett slumpmässigt urval 

utifrån ramen (Bryman & Bell, 2005, s. 115; Hellevik, 1984, s. 74; Halvorsen, 1992, s. 

99). Det systematiska urvalet definieras som att respondenterna väljs direkt utifrån 

urvalsramen, utan någon slumptabell (Bryman & Bell, 2005, s. 116).  

 

Då vi i förväg bestämt att den önskade svarsfrekvensen skulle uppnå åtminstone 200 

respondenter började vi med att skicka ut formuläret till alla med förnamn som började 

på bokstäverna A till och med K. Detta motsvarade cirka 3200 respondenter. Målet var 

att vi skulle skicka ut vår enkät till samtliga 6400 personer i den sammanställda listan. 

Tillvägagångssättet var något okonventionellt då det vanliga förfarandet är att forskaren 

väljer ut några respondenter i sin uppställda lista. Problematiken med detta var att vi i 

förväg inte visste om hur många, eller vilka, i populationen som använde glasögon och 

hade köpt dem i en optikbutik under de senaste tre åren. I brist på några faktiska siffror 
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över hur stor del av Sveriges befolkning som bär glasögon gjorde vi en rimlig gissning 

på att det skulle kunna vara 1/3 som bär glasögon. 

 

En risk med det systematiska urvalet är att de enheter som väljs ut i listan ger låg 

representativitet. Alla respondenter har lika stor chans att komma med i urvalet, men 

kombinationen av medtagna enheter kan ge dåligt representerade resultat (Halvorsen, 

1992, s. 99; Hellevik, 1984, s. 74). På grund av vår osäkerhet i hur många av de 

respondenter vi skickade enkäten till som faktiskt var behöriga att besvara den, var som 

sagt målet att skicka ut dem till samtliga potentiella deltagare för att säkra 

svarsfrekvensen. Då vi uppnådde önskat antal svar snabbare än väntat, avbröts 

utskicken efter de första cirka 3200 enkäterna.  

5.3 Explorativ förstudie 
I arbetet med att precisera vår frågeställning var vi i behov av mer djupgående 

branschinformation vilken kunde ge oss en inblick i hur optikbutiker idag arbetar med 

att attrahera kunder till sina optikbutiker, och utifrån den informationen lyfta fram ett 

kundperspektiv (Arbnor & Bjerke, 1994, s. 101). Därav genomfördes en explorativ 

förstudie, vilket är en typ av kvalitativ undersökning (Olsson & Sörensen, 2011, s. 106) 

vars syfte är att belysa ett visst problemområde för fortsatt forskning (Johansson- 

Lindfors, 1993, s. 23). Med betoningen på att detta var en förstudie är den med andra 

ord inte generaliserbar och ger ingen statistisk signifikans utan används enbart, i vårt 

fall, som material för att ringa in de attribut vilka kan vara viktiga för kunden i 

butiksvalet (Gummesson, 1988, s. 78). Vi kunde på detta vis även få en subjektiv bild 

av personalens uppfattning om strategier för butiksutformning (Alvesson & Sköldberg, 

2008, s. 17). 

 

Enligt Darmer och Freytag (1995, s. 253) kan kvalitativa undersökningar delas in i fem 

olika kategorier: förklarande intervjuer, djupintervjuer, målinriktade ämnesintervjuer, 

fördjupande intervjuer och fokuserade intervjuer. Den förstudie vi genomförde bestod 

av en förklarande intervju, vilket definieras som en intervju vilken ska generera 

kännedom om ett helt eller delvis okänt ämne (Darmer & Freytag, 1995, s. 253). 

Anledningen till valet är just för att det i dagsläget inte finns någon, eller mycket 

begränsad, forskning inom området. Den förklarande undersökningsmetoden är även en 

god väg att gå för att skapa ett bra underlag för den senare kvantitativa undersökningen, 

som är uppsatsens huvudstudie. Den information vi fick från optiker kunde ge oss en 

insikt i vilka verktyg optikbutiker använder för att attrahera kunder. Den kvalitativa 

undersökningen bidrog även till studien genom att belysa nya delar av frågeställningen 

som vi eventuellt bortsett ifrån, vilket hjälpte oss att konstruera ett bättre mätbart 

verktyg i den kvantitativa undersökningen (Darmer & Freytag, 1995, s. 128).   

 

Strukturen på intervjun gjordes med grund i den semi-strukturerade uppställningen. 

Med detta menas att vi på förhand utformade en lista, även kallad intervjuguide (Bilaga 

1), med specifika ämnesområden som skulle beröras under intervjun, utan att frånta 

respondenten relativt fria tyglar i hur denne formulerade sina svar (Bryman & Bell, 

2005, s. 263, 363; Halvorsen, 1992, s. 86; Darmer & Freytag, 1995, s. 256). Därav 

spelade ordningen som ämnena togs upp i inte någon större roll, så länge alla delar 

berördes någon gång under intervjun (Darmer & Freytag, 1995, s. 256; Gummesson, 

1988, s. 105; Bryman & Bell, 2005, s. 363). Målet var istället på att söka skapa en 

dialog med respondenten. Hur ämnena lyftes fram kunde variera från fastställda frågor, 

följdfrågor eller enbart ledord vilket förde diskussionen in på området (Darmer & 
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Freytag, 1995, s. 256; Bryman & Bell, 2005, s. 363). Det delvis inramade 

upplägget utnyttjades för att hjälpa oss att hålla oss till ämnen som var relaterade till 

frågeställningen samtidigt som den semi-strukturerade intervjun gav oss möjlighet att 

vara någorlunda flexibla (Bryman & Bell, 2005, s. 363). Intervjuguiden, vilken enligt 

Bryman och Bell (2005, s. 369), kan bestå av allt ifrån en punktlista över ämnen till mer 

specifika frågor som ska tas upp. Anledningen till skapandet av åhörarmallen var att vi 

båda skulle medverka vid samtliga intervjuer och att den av oss som intervjuade skulle 

ha möjlighet att helt fokusera på intervjupersonen och dennes svar. Den av oss som 

agerade åhörare hade uppgiften att se till att alla ämnen berördes och var även den som 

ställde eventuella följdfrågor. Vid formuleringen av själva frågorna säger Bryman och 

Bell (2005, s. 369) att författaren bör ställa sig själv frågan vilken kunskap som saknas i 

dagsläget för att studien ska kunna genomföras. Därav utgick vi från vår frågeställning 

och såg till att varje fråga som ställdes svarade på frågeställningen. Ytterligare några 

punkter vilka vi vägt in i strukturering och skapande av guiden är följande: 

 

 Utforma en logisk ordningsföljd för såväl ämnesområden som frågorna inom 

varje ämne. Det bör dock finnas utrymme för, vid intervjun, spontana justeringar 

och ändringar i ordningsföljden. 

 

 Betänka språket som används så att intervjupersonen förstår vad som menas. 

 

 Inga ledande frågar. 

 

 Generell bakgrundsinformation om både individen och organisationen för att 

kunna sätta svaren i ett sammanhang och skapa statistik (Bryman & Bell, 2005, s. 

369). 

 

Vid avslutning av samtliga intervjuer har en uppsamlingsfråga ställts; “Är det någonting 

du tycker att vi inte har berört som du anser viktigt i vår fortsatta studie?” Detta 

resonerar Bryman och Bell (2005, s. 372) som ett bra sätt att avsluta på då själva 

“utfrågningen” är avslutad och stämningen är något mer avslappnad. 

5.4 Kvantitativ studie 
Efter att ha genomfört den kvalitativa studien gjordes den huvudsakliga studien på 

kunder som köpt sina glasögon i en optikbutik. Genom strukturerade frågeformulär med 

fasta svarsalternativ, byggda utifrån den kvalitativa studiens resultat och Falk och 

Julanders modell, samlades informationen in. Bryman och Bell (2005, s. 40) betecknar 

kvantitativ metod som en deduktiv metod där teorier prövas empiriskt. Detta kommer i 

vårt fall ge en uppfattning om huruvida våra kundteorier, och även svaren från 

optikbutikerna, stämmer överens med kundernas upplevelser vid köp av glasögon. 

Fördelen med att genomföra en kvantitativ enkätundersökning är att vi kan fråga flera 

respondenter specifika frågor som är formulerade i förväg (Halvorsen, 1992, s. 87). Då 

kan vi även begränsa informationen till den mängd som vi är intresserade av (ibid).  

 

Frågeformulären utformades med fasta frågor vilket i sin tur genererat fördelar som 

underlättar kodningen av svaren, preciserar frågorna genom att det finns svarsalternativ, 

det ger större möjligheter att jämföra svaren med varandra samt att det hjälper 

respondenten att komma ihåg vad de svarade på tidigare frågorna. Ytterligare en fördel 

med fasta svarsalternativ är att det inte kräver lika mycket engagemang av respondenten 

att besvara en fråga med i förväg formulerade svar (Halvorsen, 1992, s. 88). Andra 
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aspekter som spelar in i användandet av en enkätundersökning är; enkäter är billiga och 

lätta att administrera, de är konsistenta när det kommer till formuleringen av frågor och 

de är lättare att anpassa efter respondenternas behov (Bryman & Bell, 2005, s. 162). 

Dock finns det även nackdelar såsom att vi har begränsade möjligheter att ställa alltför 

många frågor då detta kan göra respondenterna ovilliga att besvara enkäten. Vi kan 

heller inte ställa följdfrågor då vi inte vet exakt vilka personer som besvarar enkäterna. 

Risken finns också att vi inte får med all den information som vi hoppas få (Bryman & 

Bell, 2005, s. 163). Med dessa aspekter i åtanke fyller ändå enkätundersökningen den 

funktion den behöver för att vi ska kunna få svar på vår frågeställning i relation till 

tillgänglig tid och disponibla resurser. 

5.4.1 Enkätkonstruktion 

Vid utformningen av en enkätundersökning är det ett flertal moment som måste 

genomgås. Bland annat ska ett följebrev skrivas där studiens syfte beskrivs, 

respondentens uppgift i och med deltagandet, vikten av ett frivilligt deltagande ska 

lyftas fram så även konfidentialitet och vem som är ansvarig för undersökningen 

(Ejlertsson, 1996, s. 34). När sedan själva frågorna ska formuleras är det en fördel om 

processen görs stegvis och att utgångspunkten är syftet och problemformuleringen 

(Ejlertsson, 1996, s. 41). Den enkät som skapades för vår undersökning utgick ifrån vår 

frågeställning och baserades vidare på både svaren vi fick genom den kvalitativa 

förundersökningen med optikbutikerna samt Falk och Julanders modell för hur kunder 

gör sitt butiksval.  

 

Vid konstruktionen av frågorna är det viktigt att använda ett språk som lämpar sig för 

målgruppen (Ejlertsson, 1996, s. 42). Vidare bör även begrepp som används definieras 

på ett sådant sätt att dem blir förståeliga för respondenten inför en fråga för att på så sätt 

underlätta för respondenten att ge ett korrekt svar (Halvorsen 1989, s. 40; Johansson 

Lindfors 1993, s. 111). Vi som studenter upptäckte ganska snabbt att det språk vi 

använde oss av, många gånger kändes både formellt och akademiskt kopplat till de 

inriktningar vi läser. Ejlertsson (1996, s. 42) skriver att “Den som är verksam inom ett 

visst kunskapsområde tar lätt för givet förståelsen av vissa ord”. Feltolkade frågor 

riskerar att förbli obesvarade vilket leder till att vi inte får in den information vi 

behöver. “Ett dåligt skrivet frågeformulär kommer inte att ge den nödvändiga datan, 

eller värre, kommer att ge felaktig data” (Shiu et al., 2009, s. 327, vår översättning), 

frågan måste således vara entydig (Ejlertsson, 1996, s. 43). Vidare togs hänsyn till att 

inte formulera ledande eller dubbla frågor (Ejlertsson, 1996, s. 46; Shiu et al., 2009, s. 

332). 

 

Till majoriteten av frågorna användes en så kallad hybrid ordinal-intervallskala (Shiu et 

al., 2009, s. 396). En vanlig ordinalskala låter respondenten svara med en relativ 

magnitud mellan de olika skalstegen, exempelvis genom att svara enligt skalan; mycket 

bra-bra-dåligt-mycket dåligt (Shiu et al., 2009, s. 392). En intervallskala ger istället mer 

absoluta skillnader mellan de olika skalstegen, exempel på detta är att ange numeriska 

intervaller såsom 1-2, 3-4 osv. Dock är detta inte alltid tillräckligt utan forskaren 

behöver ibland anpassa en ordinalskala med bestämda skalsteg för att kunna få fram 

statistisk information från undersökningen. Därav applicerar forskaren då en hybrid 

mellan ordinal- och intervallskala (Shiu et al., 2009, s. 394). I frågorna med denna typ 

av skala applicerade vi 1-7 skalpoäng för respondenten att besvara där 1 motsvarade den 

negativa polen och 7 motsvarade den positiva motpolen. Vid utformningen av en skala 

är det viktigt att forskaren betänker hur många steg den ska bestå av. Ju fler steg i 



Att syna en optikbutik  

 

30 

skalan, desto lättare blir det att se variationer i datan som kan vara intressant för 

resultatet (Shiu et al., 2009, s. 401). Å andra sidan kan för många steg på skalan 

innebära att det blir svårt för både forskaren och respondenten att tolka skillnaden i de 

olika stegen (ibid). Skalan 1-7 var ett aktivt val för att respondenten skulle ha möjlighet 

att ställa sig neutral i frågan, nummer 4 motsvarade det neutrala alternativet på vår 

skala. För att till största del undvika internt bortfall använde vi i möjligaste mån 

bipolära frågor. Det vill säga att en positivt formulerad fråga följs av en negativt 

formulerad fråga för att utesluta tvetydiga svar. Som hjälp i detta arbete har vi använt 

oss av consumer expertice, price perception scales och retail store image- consumer 

retail image scale ifrån Handbook of Marketing scales (Bearden & Netemeyer, 1999, s. 

71, 273, 255). 

 

Enkäten som utformades för mailutskick (Appendix 3) var densamma som gavs ut i 

pappersformat i den initiala undersökningen, med några mindre modifikationer i 

följebrevet. Vi lade till kriterier för de potentiella respondenterna i undersökningen. 

Detta för att minska osäkerheten i urvalet och nå rätt respondenter vilka bar glasögon 

samt att de köpt dem i en optikbutik. Det första kriteriet var därav att respondenterna 

skulle ha köpt sina glasögon i en optikbutik och det andra att köpet skulle ha skett under 

de tre senaste åren. Att gränsen blev just tre år kom sig av den information vi erhöll i 

den explorativa förstudien i optikbutiker. Intervjurespondenterna menade att kunder 

gärna vill köpa nya glasögon oftare men vanligast är att det blir ungefär vart tredje år.  

 

Vidare gjordes ett tillägg som beskrev vilken den utfrågade gruppen var. Mailenkäten 

utformades med programmet Google Survey. Med hjälp av programmet kunde vi både 

utforma enkäten med färdiga svarsalternativ samt sammanställa inkommen data i ett 

formulär, vilket gjorde det lättare för oss vid importeringen av datan till 

analysprogrammet SPSS. Det hjälpte även till att undvika förlust av data på grund av 

eventuella datorhaverier då programmet var internetbaserat och alla data nåddes via 

webben (Ejlertsson, 2009, s. 10).   

5.4.2 Pilotstudie 

När det finns möjlighet att genomföra en pilotstudie bör utrymmet utnyttjas, dels för att 

kontrollera formuleringen av frågorna samt för att avgöra kvalitén som kan förväntas på 

studien i sin helhet (Bryman & Bell, 2005, s. 191). Därav genomfördes en mindre 

pilotstudie inför utskicket av enkätundersökningen. Utifrån denna metod kunde vi se 

huruvida insamlad information är relevant, lättförståelig och att vi får tillräckligt många 

variabler i vår utfrågning så att det blir möjligt att analysera erhållen data (Bryman & 

Bell, 2005, s. 191). Vid utförandet av denna studie är det, enligt Bryman och Bell 

(2005, s. 191), viktigt att hitta en mindre grupp vilken är jämförbar med den 

målpopulation som undersökningen ska vända sig till. För studiens relevans använde vi 

därför pilotrespondenter med en relation till glasögon, det vill säga personer som 

frekvent använder glasögon köpta i en optikbutik. Av bekvämlighetsskäl och rådande 

omständigheter vad gäller disponibel tid, skedde urvalet av respondenter till vår 

pilotundersökning från vår bekantskapskrets.  

5.5 Sanningskriterier 
Ett vetenskapligt forskningsarbete bedöms främst genom att ta hänsyn till tre kriterier; 

reliabilitet, replikation och validitet (Bryman & Bell, 2005, s. 48). Bland metodforskare 

pågår det debatter gällande huruvida mätningen av validitet och reliabilitet är en bra 

metod för kvalitetssäkring i både kvalitativ och kvantitativ forskning. Denna 
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kvalitetssäkring är mest aktuell för kvantitativ forskning då begreppen syftar till att 

kontrollera kvalitén på mätningar. En alternativ term som föreslås är trovärdighet 

(Bryman & Bell, 2005, s. 50). Denna term ska mäta kvalitén på kvalitativ forskning på 

motsvarande sätt som reliabilitet och validitet. Termen innefattar fyra olika kriterier 

vilka är Tillförlitlighet, Överförbarhet, Pålitlighet och Konfirmering. Tillförlitligheten 

motsvaras av intern validitet och ska då mäta hur trovärdiga resultaten är. Överförbarhet 

ska beskriva huruvida mätningen kan tillämpas på andra områden eller i andra 

situationer liksom extern validitet. Pålitligheten ska ange om forskare kan få liknande 

resultat i det fall undersökningen skulle upprepas vid ett annat tillfälle, såsom vid 

mätning av reliabilitet. Slutligen ska konfirmeringen berätta om huruvida forskaren har 

varit objektiv eller subjektiv i sin värdering och tolkning av undersökningen och inte 

låtit sina egna värderingar påverka resultaten (Bryman & Bell, 2005, s. 50).  

 

Eftersom vår studie i huvudsak bygger på en kvantitativ studie är validitet, reliabilitet 

och replikerbarhet av större relevans för oss. Enligt Halvorsen (1989, s. 41) sker 

forskning på två plan kallade teoriplanet och empiriplanet. Begreppen validitet och 

reliabilitet ska säkerställa att det teoretiska och empiriska planet stämmer överens med 

varandra. Replikerbarheten i en undersökning ska beskriva huruvida det är möjligt att 

genomföra en studies mätningar på nytt, i syfte att kontrollera reliabiliteten i resultaten 

(Bryman & Bell, 2005, s. 48). För att detta ska vara möjligt är det viktigt att 

forskningsprocessen är väl beskriven av forskaren.  

 

Huruvida en undersökning är reliabel bestäms om resultaten från en studie blir likadana 

om denna studie skulle genomföras igen, eller om det finns slumpmässiga faktorer som 

spelar in på resultaten (Bryman & Bell, 2005, s. 48). Kortfattat är reliabilitet en 

beskrivning av hur pålitliga en studies mätningar är (Halvorsen, 1989, s. 42; Bryman & 

Bell, 2005, s. 93). För att kontrollera en undersöknings reliabilitet kan forskaren gå 

tillväga på flera sätt. Generellt finns det två huvudkategorier inom vilka reliabiliteten 

kan mätas (Hellevik, 1984, s. 141). Den första kategorin är stabiliteten. Om forskaren 

vill mäta stabiliteten i undersökningen görs samma mätning vid två eller flera olika 

tidpunkter. Detta för att kontrollera huruvida resultaten är konsistenta över tid eller om 

de förändras av slumpmässiga, sociala faktorer (Bryman & Bell, 2005, s. 94; Hellevik, 

1984, s. 141). Mätningarna kan även kontrolleras genom att olika mätningar genomförs 

vid samma tidpunkt, oftast av olika forskare, för att kontrollera huruvida mätresultaten 

är likvärdiga. Denna kategori av reliabiliteten kallas ekvivalens (Hellevik, 1984, s. 141).  

 

Validiteten i en undersökning beskriver huruvida måttet för ett begrepp verkligen 

beskriver det som begreppet ska beskriva (Bryman & Bell, 2005, s. 48). Halvorsen 

(1989, s. 41) beskriver validitet som giltighet eller relevans. Det som beskrivs ovan 

kallas för begreppsvaliditet eller teoretisk validitet (Bryman & Bell, 2005, s. 48). Vidare 

skiljer författarna mellan olika slags validitet på följande vis: 

 

 Intern validitet - Visar på hur pålitlig ett kausalt samband mellan två variabler är. 

Med kausalt samband menas att forskaren kan vilja förklara orsaken till 

sambandet mellan variablerna (Bryman & Bell, 2005, s. 99) 

 

 Extern validitet - Denna form av validitet behandlar frågan huruvida mätningarna 

genomförda av forskaren kan generaliseras över ett större sammanhang. Inom 

detta område blir urvalet och diskussionen om huruvida urvalet av respondenter 

har skett ytterst viktigt för om en generalisering kan genomföras. 
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 Ekologisk validitet - Beskriver om forskningens verktyg är applicerbara i en 

verklig kontext, det vill säga; kan mätningarna användas i en verklig kontext och 

vardagssituation. 

 

Denna undersökning har som mål att se vilka attribut kunder anser som viktiga när de 

väljer vilken optikbutik dem ska gå till med sina behov av ett glasögonköp. Den interna 

validiteten kan då uppfyllas om vi kan finna ett samband mellan attributen och 

konsumenternas val. Vad gäller den externa validiteten kommer vi att få svårt att göra 

en allmän generalisering av våra resultat. Detta på grund av att vårt 

undersökningsområde är begränsat både geografiskt, då vi bara undersöker en stad, och 

populationsmässigt då vår respondentgrupp kommer från en enda arbetsplats. Trots att 

arbetsplatsen är diversifierad i och med att det är blandade yrkeskategorier, 

åldersgrupper och könsfördelning är det svårt för oss att ange någonting mer än 

indikationer från våra resultat. Dessa indikationer kommer förhoppningsvis kunna 

underlätta framkomsten av framtida forskning, men på grund av den begränsade externa 

validiteten kan våra resultat inte generaliseras i någon större skala. Gällande den 

ekologiska validiteten har ingen av våra undersökningar skett i en så kallad fingerad 

miljö, exempelvis ett laboratorium, och ingen av de situationer som vi har undersökt är 

av en icke-verklig karaktär (Bryman & Bell, 2005, s. 49).  

 

Intervjuerna till förundersökningen grundade sig i den miljö som intervjupersonerna i 

optikbutikerna arbetar i dagligen. Tack vare den semi-strukturerade formen av intervjun 

som vi genomförde hade respondenterna även möjlighet att besvara våra frågor utifrån 

sina egna uppfattningar och erfarenheter. Därav försökte vi få en så naturlig respons 

som möjligt för att våra resultat ska kunna appliceras i en verklig kontext. För att 

möjliggöra replikerbarheten i vår studie presenterar vi vårt tillvägagångssätt så specifikt 

som möjligt och bifogar allt skapat material likt frågeformulär och intervjumallar. På 

detta vis, i det fall en upprepad studie behövs för att styrka reliabiliteten, finns 

förutsättningarna för en ny studie. Vad gäller reliabiliteten kan vi enbart relatera våra 

resultat till de anställda på Umeå universitet. Eventuella slumpfaktorer som skulle 

kunna påverka en ny undersökning med samma målpopulation skulle kunna vara att 

anställda som idag arbetar där inte gör det vid nästa undersökningstillfälle. Det kan även 

ha tillkommit potentiella respondenter som tidigare inte var glasögonbärare men vid den 

nya studiens tidpunkt har utvecklat ett behov av synkorrigering.   

5.6 Analys av data 
Den insamlade datan har analyserats i det statistiska programmet SPSS där vi genom 

diverse tester har kunnat hitta eventuella samband mellan faktorer och kunnat vikta dem 

mot varandra. De tester vi gjort har bestått av enkla frekvensuppställningar, 

descriptives, envägs variansanalys för att se om attributen påverkar valet, analys av 

medelvärden för att se hur de i så fall påverkar samt regressionsanalys. För att 

kontrollera sambanden mellan de olika attributen förlitar vi oss på den statistiska 

signifikansen. Vi använder oss av konfidensintervallet 95 %. Detta betyder att vi med 

hjälp av statistiska beräkningar tar reda på hur pass mycket vi kan generalisera våra 

resultat som vi har fått från vårt urval, och sedan applicera detta på en större population 

(Bryman & Bell 2005, s. 269). I detta arbete kan vi endast applicera generalisering, om 

vi erhåller signifikanta samband, över den population som vi har undersökt vilket är 

anställda vid Umeå Universitet.  
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Efter att vi hade fått in all data var det första steget att gå igenom den och förbereda det 

för att analyseras. Att bearbeta den insamlade datan på rätt sätt är minst lika viktigt som 

att genomföra själva undersökningen (Shiu et al., 2009, s. 494). Om detta inte 

genomförs kommer inte resultatet som följer att vara valida. Vi förberedde våra 

insamlade data genom att kontrollera att vi fått in svaren på rätt sätt, det vill säga att 

enkäterna var korrekt ifyllda och skickade tillbaka till oss genom det survey-program 

som vi använde. De enkäter som fyllts i av personer som inte uppfyllde utsatta kriterier 

togs bort från datamaterialet utan vidare analys. Många av enkäterna var bara delvis 

besvarade då vissa respondenter hoppade över frågor av olika anledningar, så kallat 

internt bortfall. De som ändå hade övriga, giltiga svar togs med även om de inte var 

fullständigt ifyllda. Sedan kodades de värden som behövdes med numeriska värden för 

att det sedan föra in dem i det statistiska analysprogrammet SPSS. Exempel på kodning 

som genomfördes var att frågor med ja- och nej svar ersattes med Ja=0 och Nej=1. Det 

är enklare, eller ibland nödvändigt, för dataprogram att behandla numeriska värden 

istället för alfabetiska (Shiu et al., 2009, s. 502).    

Det vi vill uppnå med SPSS- analysen är att hitta statistisk signifikans för vilka av 

attributen som påverkar kunders val av optikbutik. Kopplat till den teoretiska 

referensramen, vill vi se huruvida tidigare modeller över butiksval är i behov av 

modifiering eller ej.  

5.7 Bortfall 
Bortfallet kan definieras som de respondenter vilka faller bort på grund av anledningar 

vilka inte rör själva urvalsprocessen (Bryman & Bell, 2005, s. 111). Ejlertsson (1996, s. 

22) skiljer på externt och internt bortfall där externt bortfall innefattar respondenter som 

inte vill eller kan delta i undersökningen och internt bortfall är enstaka frågor som inte 

har besvarats i en i övrigt besvarad enkät. I och med att vi skickar ut undersökningen till 

en population med ett okänt antal kvalificerade respondenter är vi medvetna om att en 

del av de svar vi önskar erhålla fallit bort av olika orsaker. Utöver dem som inte har 

glasögon eller synfel faller även dem, vilka inte köpt glasögon i en optikbutik, bort. Idag 

finns glasögon tillgängliga både via internet och i detaljhandeln, vilka är kunder som vi 

bortser ifrån. Som nämnts tidigare begränsades detta genom de kriterier vi satte som 

krav för att respondenterna skulle vara behöriga att besvara enkäten; de skulle ha köpt 

glasögon i en optikbutik och köpet ska ha ägt rum under de senaste tre åren. Detta kan 

också ha bidragit till att en andel av respondenterna inte svarade.  

 

Vidare upptäckte vi att inte alla som fanns angivna i personalkatalogen hade en angiven 

mail, varpå dessa inte kom att erhålla undersökningen. Dessutom var inte alla de 

angivna mailadresserna i personalkatalogen uppdaterade, eller rentav felaktiga, vilket 

resulterade i att enkäten inte nådde de personer som var tänkt. Detta grundar vi i de 

automatiska svarsmail vi erhöll med information om att mottagaren inte existerade. 

Inom universitetet finns det även ett flertal anställda med utländsk bakgrund vilka inte 

förstår svenska. Dessa mötte svårigheten att besvara vår enkät då den var konstruerad på 

svenska. Vi valde medvetet att inte göra undersökningen på engelska dels på grund av 

att detta skulle kräva mer tid, vilket inte fanns tillgängligt. En översättning av 

formuläret skulle även kräva mycket noggrann och specifik formulering för att frågorna 

skulle uppfattas på samma sätt, risken för att skapa en översättningsbarriär var för stor.  

 

Slutligen fanns det delar av populationen som av olika anledningar inte ville besvara 

undersökningen. Vi erhöll dessutom en stor del automatiska svar där respondenten var 
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frånvarande av anledningar såsom semester eller föräldraledighet. Denna del av 

bortfallet svarade för ca 2,5 % av den totala målpopulationen. En del av dessa 

respondenter kunde svara på enkäten under sin frånvaro eller hann komma tillbaka 

innan tiden för utfrågning är över. Dock kvarstod ändå en stor andel av den frånvarande 

populationen som inte hann svara innan vi avbröt undersökningen. 

 

När vi bröt datainsamlingen hade 274 svar erhållits, vilket enligt våra premisser är ett 

godkänt antal enkäter av den totala utskickskvoten på 3283 webbenkäter. På grund av 

svårigheter med att få en siffra över hur stor den totala populationen glasögonbärare är i 

Sverige kan vi inte beräkna hur stor andel av den totala populationen svarskvoten kan 

tänkas representera. En rimlig gissning anser vi vara att ⅓ av Sveriges befolkning har 

behov av en syn korrigering och är potentiella glasögonkonsumenter. Detta skulle 

innebära att 1094 (3283/3=1094) av de respondenter vi skickat enkäten till är behöriga 

att besvara den. Det skulle ge oss en responskvot på 25 % (274/1094=0,25). 
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6. Empiri 
 
I detta kapitel kommer resultaten från förundersökningen och enkätundersökningen 
att redovisas samt de statistiska tester som genomfördes i SPSS.  

6.1 Kvalitativ förstudie 

6.1.1 Bakgrundsinformation 

De fyra butikerna, två privata och två kedjeanslutna, representerades av en person på 

respektive företag. Av dessa var en byggprojektledare för ombyggnation och 

nyetablering, en delägare samt två ägare. På grund av svårigheten att hitta en person på 

en av kedjorna, som hade kunskap om alla områden vi hade frågor om, är svaren från 

det företaget inte lika väl besvarade som från de andra företagen. De samband vi sett har 

däremot förekommit hos samtliga andra tre företag varför vi anser att de är reliabla. 

Vidare vänder sig företagen till lite olika segment med sitt sortiment och sin 

marknadsföring. Företagen B och C vänder sig till samtliga kunder som behöver någon 

form av syn korrigering. Det gör även företag D, men med fokus på de mer priskänsliga 

kunderna. Slutligen företag A, vänder sig till ett mindre priskänsligt segment med hög-

pris produkter.  

6.1.2 Placeringsstrategier 

Det som framkommit vad gäller exponeringen av glasögon i optikbutikerna skiljer sig 

något mellan de representerade butikerna. Det argumenteras både för och emot, vad vi 

anser som den traditionella, väggexponeringen. Resonemanget som är positivt till 

väggexponering argumenterar för att de är indelade i pris- och varumärkeskategorier 

men även att kunderna, med hjälp av en god bågställsdesign, på ett lätt sätt ska kunna 

överblicka glasögonen och se alla bågar. De som motsätter sig väggexponering 

diskuterar för huruvida det är lättare att lyfta fram varumärkena var för sig om 

placeringen istället sker i grupperade montrar. Detta för att undvika “ett hav av allting”. 

I övrigt framkom att butikerna inte har någon specifik strategi för hur de placerar sina 

glasögon i lokalerna.  

 

De butiker som ingår i en kedja har vissa direktiv vad gäller färger och material som 

används, i övrigt görs uppbyggnationen utifrån lokalernas förutsättningar. Ytterligare en 

väldigt tydlig skillnad var huruvida sortimentet delas in i segment, exempelvis män, 

kvinnor och barn. Här var butikerna inte eniga i argumenten till varför de använde sig 

av det ena eller det andra sättet. Företag B såg indelningen som en för stor 

kategorisering vilket riskerar att glasögonbågarna inte kunde säljas till alla 

konsumenter. “Konsumenten köper ju herrbågar, alla köper herrbågar. Även kvinnor. 

Och har du då gjort, definierat en båge som herrbåge då kan inte en kvinna köpa den... 

Då är den jättesvår att sälja till en kvinna... Så det är katastrof att göra sådär dam 

sortiment.” Både företag A och D använde sig av segmentsindelning, till stor del av 

praktiska skäl för att det ska vara enkelt både för kunden och för personalen. “Därför att 

det är lättare för mig att kommer det in en karl så vet jag”. Vad gäller urvalet och 

sortimentet som butikerna erhåller, skiljer sig även det i och med att dess kundgrupper 

är något olika. Generellt gör de privata aktörerna ett handplockat urval och kedjorna 

utgår ifrån ett bas sortiment för att sedan anpassa utefter den marknad som finns på 

platsen där butiken är lokaliserad.  
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6.1.3 Attribut 

Vid frågan om vilket attribut som var absolut nödvändigt i optikbranschen var två av 

fyra butiker eniga om att förtroende och relationer var av största vikt. Med förtroende 

menar de att det skapas möjligheter till goda relationer vilket kan leda till positiv word-

of-mouth för butikerna. Företag D berättar även att det för dem leder till anskaffandet av 

ambassadörskunder, vilka sprider goda ord om butiken vidare. Företag B lyfte storleken 

på sortimentet, öppettider och mängden varumärken som attribut av stor vikt för att 

kunden skulle välja butiken. Företag A instämde i att förtroende är mycket viktigt men 

lade störst betoning på service och personlig rådgivning. “Det är klart att känner kunden 

att man inte får den service man förväntar sig så går ju kunden därifrån missnöjd”.  

6.1.4 Butiksimage 

Samtliga fyra butiker svarar att image inte är något de arbetar aktivt med i någon större 

utsträckning. Företag A svarar att de vill att deras kunder förknippar butiken med 

personligt bemötande. Företag B relaterar återigen till förtroende och att butiken ska 

upplevas modern för kunden. Företag C ser kompetens som det viktigaste i imagen. 

Företag D lyfter faktorer som att det ska vara enkelt, tydligt och gärna lite roligt att köpa 

glasögon. Företag D nämner vidare att tillgänglighet och att kunderna blir 

uppmärksammade när dem kommer in i butiken, hjälper dem att förmedla detta. 

 

Det rådde delade meningar i frågan om vilken typ av service som var av störst vikt. Då 

några av intervjupersonerna hävdade att synundersökningen var det viktigaste menade 

andra att helheten med undersökning, service, rådgivning och garantier var lika viktiga.  

6.1.5 Differentiering 

Respondenternas svar på frågan om hur butikerna arbetar för att differentiera sig mot 

konkurrenterna skiljer sig en åt en del. De privata butikerna med att ha ett något säreget 

sortiment. En av butikerna tar exempelvis enbart in en båge av varje par glasögon för att 

vara unika. Även den andra privata butiken berättar att dem har ett intresse för att 

plocka in annorlunda varumärken och bågar i sitt sortiment just för att kedjorna oftast 

inte gör det. Kedjorna lyfte fram prispressning som medel för differentiering. 

6.1.6 Relationer 

På frågan huruvida relationsskapandet skiljer sig mellan optikbutiker svarar 

respondenterna återigen något olika. En privat och en kedjebutik besvarar inte riktigt 

frågan. Företag B menar att för att skapa kundrelationer arbetar de på ett personligt plan 

med kunderna. Att deras kunder ofta tar för givet att personalen ska känna dem vid 

namn när dem kommer till butiken. Företag D arbetar istället med kundbrev för att hålla 

kontakten med sina kunder. På grund av den långa återköpsfrekvensen hoppas de bygga 

relationer som är långsiktiga och gör att butiken hamnar i kundens top-of-mind bland 

optikbutiker. Det vill säga att när kunden får ett behov av att köpa nya glasögon ska 

dem direkt veta vem de ska vända sig till.  

 

Vidare får vi veta att butikernas kundrelationer i samtliga fall bevaras och utvecklas 

genom utskick via mail, sms och post. Kunderna informeras om nya kollektioner och 

produkter genom diverse event, exempelvis deltagande på modevisningar vid inköp av 

nya kollektioner.  
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6.1.7 Förtroende 

När vi frågar respondenterna i vilken grad de tror att förtroendet har en inverkan på 

kundernas val av butik får vi ett entydigt svar från samtliga butiker; ”Jag tror det har 

jätte stor betydelse”, ” Det är super viktigt”. Företag A berättar även att, efter 40 år i 

branschen, synen på både optiker och deras butiker har förändrats på ett negativt sätt. 

Med detta menar respondenten att förtroendet för optiker var större förr då de arbetade i 

vita rockar och hela besöket var mer likt ett besök hos sin doktor. Företag C upplever 

dock att en synundersökning fortfarande upplevs som ett läkarbesök och jämställer en 

optiker med en tandläkare. Optikbutiker övergår alltmer till just butiker istället för 

läkarmottagningar.  

 

Vidare frågar vi hur butiken arbetar med förtroende ut till kund och hur det förmedlas.  

Företag B säger att en kunds förtroende aldrig får svikas och att det till en början byggs 

upp av personalens bemötande. ”Det handlar ju om att leverera. Vi måste, det kan man 

inte säga på förväg, vi måste visa att vi är bättre än alla andra.” Företag D lägger vikt 

vid den behovsanalys som görs för att kunna ge kunden bästa möjliga hjälp och 

produkter just den behöver.  

6.2 Kvantitativ studie 
Nedan presenteras resultaten av frågeformuläret som skickades via mail till våra 

respondenter. Den inledande delen behandlade generell information om kunden och 

dess bakgrund vad gäller glasögonköp.  

6.2.1 Om Dig som kund 

Totalt erhöll vi 274 godkända svar med fördelningen 205 kvinnor (74,8 %) och 69 män 

(25,2 %). 59 % av dem var mellan 45-64 år. I övrigt var fördelningen 16,2 % i gruppen 

24-34 år, 19, 6 % 35-44 samt 5,2 % mellan 65-77 år. Resultaten visar tydligt att 

glasögonköp är en investering vilken sker mer sällan än vartannat år. 246 personer (89, 

8 %) av totalt 274 besvarade frågan ”Hur ofta köper Du glasögon?” med ”Mer sällan än 

vartannat år”. 24 personer (8,8 %) köper dem vartannat år, tre personer (1,1 %) varje år 

och en respondent (0,4 %) valde att inte besvara frågan. Vidare hade 95,3 % av 

respondenterna någon närstående (familj, släkt, vänner) som bar glasögon. Av dessa var 

det däremot större spridning över huruvida de gick till samma optiker som sin 

närstående. 78 (28,5 %) svarade Ja, 149 (54,4 %) svarade Nej och 37 (13, 5 %) Vet ej. 

På frågan om respondenterna går kvar hos den optikbutik de gjorde sitt första besök hos 

är svaren fördelade 119 (43,4 %) Ja och 149 (54,4 %) Nej. Övriga 6 var en obesvarad 

och 5 med både Ja och Nej som svar.  

 

Hur länge respondenterna varit 

kund i sin nuvarande optikbutik 

varierade. Majoriteten svarade 

dock 1-5 år (38 %). I övrigt var 

27 stycken respondenter (9,9 

%) helt nya kunder, eller hade 

vart kund i mindre än ett år. 67 

(24,7 %) hade varit kund i 6-10 

år, 25 (9,2 %) i 11-15 år, 13 

stycken (4,8 %) i 16-20 år, fem 

(1,8 %) i 21-25 år, åtta stycken 

Figur 2. Hur länge har Du varit kund hos Din optikbutik? 
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(2,9 %) 25-30 år, en respondent (0,37 %) i båda grupperna 31-35 och 36-40 och 

slutligen två respondenter (0,74 %) som varit kund i samma optikbutik i mer än 40 år. 

Av de 271 totala respondenterna fanns även nio obesvarade frågor.  

6.2.2 Val av butik 

Nästkommande del i formuläret behandlade kundens val av optikbutik. 84 individer 

(31,4 %) svarade att det var genom rekommendation som de hörde talas om sin 

nuvarande optikbutik. Den största gruppen, 102 respondenter (37,6 %), besvarade 

frågan genom det öppna svarsalternativet. Efter att ha gått igenom de inkomna svaren 

kan följande sammanställning över övriga anledningar göras:  

 
Tabell 6.2.1 Hur kunder hört talas om optikbutiken 

 
Övriga 51 (18,8%) var fördelat på annons 

och Tv-reklam samt att 33 var obesvarade 

(12,2 %). Att antalet respondenter som 

hört talat om sin optiker genom avtal kan 

förklaras med att respondentgruppen 

kommer från en och samma organisation. 

En annan respondentgrupp hade troligtvis 

gett ett annat resultat genom den öppna 

frågan. Den vanligaste anledningen till att 

respondenterna inte går kvar hos samma 

optikbutik som vid sitt första besök beror 

på att kunden i fråga har flyttat till annan 

ort (26,3 %) och därav bytt optikbutik. 

Nästintill lika många har bytt på grund av 

att de hittat bättre priser någon annanstans 

(20,9 %). Service (10,1 %) och sortiment 

(11, 5 %) är också två faktorer vilka verkar 

ha en inverkan på huruvida kunderna 

stannar kvar hos en optikbutik.  

 

För att få de respondenter som är trogna sina optikbutikers bild, ställde vi även frågan 

vad som skulle krävas för att dem skulle byta butik. Där skiljer sig svaren något ifrån 

vilka anledningar de icke-trogna kunderna angav på frågan om varför de bytt. 

Majoriteten hävdar att ett lägre pris skulle leda till byte av optikbutik. I flertalet svar 

kontras detta med att kvalitén, trots att priset sjunker, inte får påverkas negativt, ”Ännu 

bättre service och större utbud av kvalitetsbågar och billigare”. Återkommande är även 

optikbutikens helhet; ”Dåligt bemötande, för högt pris, dåliga glasögon på grund av 

inkompetens eller dålig teknik vid undersökning”. Svaren på frågan huruvida 

respondenterna vanligtvis rekommenderar sin optikbutik till andra är relativt jämnt 

fördelade. Detta ser vi kan bero på att, återigen, urvalet är gjort på anställda vid 

universitetet vilket visat sig till stor del ha påverkat valet av optikbutik på grund av 

avtal. Respondenter som enbart har glasögon i arbetet kan tänkas ha olika relation till 

sin butik jämfört med dem som valt sin butik på andra grunder. 

Övrigt Frekvens Procent 

Avtal 21 20,6 

Centralt läge 18 17,6 

Slump 18 17,6 

Relation till optikern 10 9,8 

Närstående går dit 7 6,8 

Föräldrarna valde 6 5,8 

Kedja 5 4,9 

Minns ej 4 3,9 

Sortimentet avgjorde 4 3,9 

Priset avgjorde 4 3,9 

Erbjudande via post 2 1,9 

Testa ny 1 0,98 

Skyltfönster 1 0,98 

Butiksbesök 1 0,98 

Totalt 102 100 % 
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6.2.3 Sortiment 

När vi ställde frågan om huruvida sortimentet var en viktig faktor i valet av optikbutik 

visar resultatet att det verkar stämma. 95 respondenter (34,7 %) av de 273 som besvarat 

frågan menar att sortimentet är en väldigt viktig faktor i valet. Medelvärdet på den 

sjugradiga skalan var 5.47. 73,7 % av 272 inkomna svar tycker att sortimentet uppfyller 

deras krav på storlek i butiken. 49 respondenter (17,9 %) har graderat med en fyra vilket 

är det mittersta värdet och kan därav tolkas som att de varken anser att sortimentet är för 

litet eller för stort. Respondenternas uppfattning om butikens placering av glasögon är 

övervägande prydlig. En respondent upplever sin butik som stökig, fyra har graderat 

placeringen som en tvåa, fem stycken som tre och 29 stycken har valt det neutrala 

alternativet fyra, det vill säga att dem varken håller med eller emot.  

6.2.4 Varumärken 

Resultaten visar tydligt att kunderna inte 

en klar bild av vilket varumärke de ska 

köpa vid besökstillfället. 195 

respondenter av 273 (71,2 %) svarade 

Stämmer inte alls på frågan. 

Fortsättningsvis visar resultaten på att 

varumärkeslojalitet inte verkar vara 

något som respondenterna ser till. 230 

stycken av 273 (83,9 %) svarade 

Stämmer inte alls. De respondenter vilka 

hade ett föredraget varumärke ombads 

besvara ytterligare två frågor inom 

området.  

 

Den första besvarades av 108 respondenter varav 38 stycken (13,9 %) menade att de 

inte hittade sitt föredragna varumärke i den optikbutik de vanligtvis går till. 30 

respondenter valde det neutrala alternativet 4. I denna fråga indikerar det neutrala 

alternativet på att respondenten kan ha haft svårt att förstå frågan. Vidare svarade 9 

stycken Stämmer helt och menar alltså att de lätt hittar sitt föredragna varumärke i sin 

optikbutik. Den andra frågan, vilken representanterna med ett föredraget varumärke fick 

besvara, var huruvida de övervägde andra varumärken i optikbutiken. Av 111 svar 

stämde detta bland 52 av dem (46,8 %). 12 respondenter menade att det inte alls stämde, 

det vill säga att de inte övervägde några andra varumärken vid köpet av glasögon. 15 

personer valde det neutrala alternativet 4 vilket kan tolkas likt att dem i vissa fall ser på 

andra varumärken, andra gånger inte.  

6.2.5 Pris 

Svaren på frågan om huruvida prisfaktorn är viktig visar sig varierande. Medelvärdet 

ligger på 4,65 på den sjugradiga skalan. När vi frågade om priset på glasögon stämde 

överens med värdet som produkten gav kunden har majoriteten besvarat den med en 4. 

Detta betyder alltså att de flesta respondenter varken tycker att priset överensstämmer 

med produktens värde eller inte överensstämmer. Respondenterna instämde på frågan 

huruvida dem var intresserade av både låga priser och bra kvalitet. 117 av 268 (43,7 %) 

svarade Stämmer helt till skillnad från 11 som angav Stämmer inte alls. Av de 269 

inkomna svaren ansåg 49 (18,2 %) att det inte stämde alls. 64 svarade 2,52 personer 

Figur 3. Du vet vilket varumärke Du ska köpa när 
Du besöker en optikbutik.   
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svarade 3 och 51 den neutrala fyran, det vill säga att de varken är nöjda eller missnöjda 

med prissättningen.  

6.2.6 Förtroende för optikbutiken 

När respondenterna värderade förtroendet på den sjugradiga skalan hamnade 

medelvärdet på 5,75. Detta är högt och indikerar på att förtroende är en viktig faktor i 

butiksvalet. Vi frågade respondenterna huruvida de likställer ett besök hos sin optiker 

med ett besök hos läkaren. Svaren blev synnerligen utspridda bland de 269 

respondenterna. 47 instämmer helt med att optiker kan jämföras med läkare. 

Tillsammans med dem som besvarat påståendet med 5 eller 6 står svaren för 49,8 %. 

Det neutrala alternativet, 4, har 31 svar (11,5 %) vilket innebär att de tycker ingetdera. 

27 respondenter svarade Stämmer inte alls och tillsammans med de lägre graderingarna 

2 och 3 motsvarar de 38,6 %. Vidare skulle 91 av 272 respondenter rekommendera sin 

optiker till en närstående som var i behov av en. 56 viktade påståendet med en sexa på 

den sjugradiga skalan och 46 med en femma. Det neutrala alternativet hade 35 

respondenter, 15 viktade 3, 13 en tvåa och 16 ansåg att det inte stämde alls. Slutligen 

menade majoriteten (72,8 %) av 272 respondenter att dem har förtroende för personalen 

i sin optikbutik.  

6.2.7 Tillgänglighet 

När vi bad respondenterna ranka fem olika tillgänglighetsfaktorer blev resultatet 

följande;  

 
Tabell 6.2.2 Tillgänglighetsfaktorer 

Bra 
öppettider 

Lätt att 
komma i 
kontakt 
med 

Kort 
väntetid Parkeringsplatser 

Butikens 
placering 

5,46 5,78 5,51 3,13 4,3 

 

Siffrorna motsvarar medelvärdena på den sjugradiga skalan där 1 var Helt oviktigt och 7 

Väldigt viktigt.  

6.2.8 Kvalitet 

Vidare viktade de kvalitet på glasögonen vilket gav ett medelvärde på 5, 85 på skalan 

och service 6. 04. För att få en bild av vilken typ av service kunderna uppskattade fick 

de gradera fyra servicetjänster vilka vanligtvis erbjuds av optikbutiker. Tabellen anger 

medelvärdena för respektive tjänst. 

 
Tabell 6.2.3 Tjänster 

Synundersökning 
Personlig 
rådgivning 

Återkoppling 
efter köp 

Reparationer 
utan kostnad 

6,56 5,78 4,58 5,95 

 

6.2.9 Butiksimage 

Majoriteten av respondenterna ställer sig neutrala till butikens image, 67 av 273 

graderar image som fyra (24,5 %), medelvärde är 4,08. Huruvida respondenterna skulle 
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välja en annan butik på grund av dålig image är relativt jämnt fördelad på skalan. Det 

neutrala svaret 4 är däremot i majoritet med 65 respondenter av 269 (24,2 %). De låga 

värdena har sammanlagt 83 respondenter (30, 8 %) och de högre 121 respondenter (45 

%). 

 

I den sista frågan som ställdes till våra respondenter i enkäten uppmanades dem att 

beskriva sin optikbutik med ett ord. Av de som besvarade frågan var det en majoritet 

som värdesatte att personalen i optikbutiken skulle vara professionella och kompetenta. 

Vidare var det många respondenter som påpekade att deras optikbutik hade bra priser 

eller var billiga. I motsats svarade en väldigt liten andel av respondenterna istället att 

deras optikbutik är dyr.   

6.3 Statistisk analys 
I tabell 6.3.1 summeras de attribut vilka vår studie går ut på att jämföra huruvida något 

är viktigare relativt något annat. God service har det högsta medelvärdet vilket indikerar 

på att detta är den viktigaste faktorn i butiksvalet. Minst vikt lägger kunderna vid 

varumärket, likt vad även den kvalitativa studien med intervjurespondenterna 

indikerade på.   

 
Tabell 6.3.1 Översikt attributens medelvärden 

 
Sortiment Varumärke Pris Förtroende Kvalitet Service Image 

Mean 5,49 1,7 4,65 5,76 5,84 6,04 4,07 

 

För att se huruvida det föreligger några eventuella skillnader könen emellan vad gäller 

de undersökta attributen använde vi oss av envägs variansanalys. Attributen med 

respektive signifikansnivå redovisas i tabell 6.3.2. Sortimentet och imagen är de två 

attributen som redovisar den tydligaste skillnaden mellan kvinnor och män. I båda fallen 

är det kvinnorna som värderar attributen högre än männen. De attribut vilka är icke-

signifikanta är pris, kvalitet samt att kunder skulle ha ett föredraget varumärke.  

 
Tabell 6.3.2 Könsskillnad 

 

 

Samma envägs variansanalys genomfördes vad gäller tillgänglighetsfaktorer och olika 

typer av service, vilka optikbutiker erbjuder sina kunder (Bilaga 4, Tabell 6.3.3 & 

6.3.4). Vad gäller tillgängligheten visar samtliga faktorer, utom vikten av 

parkeringsplatser, på en signifikant skillnad mellan könen (parkeringsplatser; F = 

1,786, Sig. = 0,183). De olika servicefaktorerna visar på två med signifikant skillnad, 

Personlig rådgivning (F = 19,973, Sig. = 0,000) och Reparationer utan kostnad (F = 

Attribut F Sig.  

Förtroende 3,950 0,048 
Kvalitet 0,125 0,724 
Service 4,293 0,039 
Sortiment 17,877 0,000 
Varumärke 1,829 0,177 
Pris 0,001 0,979 
Image 12,365 0,001 
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5,005, Sig. = 0,026). Den signifikanta skillnaden visar i bägge attributens fall att det 

återigen är kvinnorna som värderar faktorerna högre än männen.  

 

En regressionsanalys utfördes för att undersöka huruvida det finns något samband 

mellan attributen. Då service visat sig vara en viktig faktor ställdes attributet som 

beroende variabel med de fyra tjänsterna synundersökning, personlig rådgivning, 

återkoppling efter köp samt reparationer utan kostnad som oberoende variabler (Bilaga 

5). R Square (r2) förklarar hur stor del av variationen i den beroende variabeln som kan 

förklaras med den/de oberoende variablerna (Shiu et al., 2009, s. 751). Relationer 

mellan service och de tjänster vilka optikbutiker erbjuder redovisar ett R Square på 21,1 

%. Av de fyra tjänster som ombads graderas i formuläret är samtliga utom reparationer 

utan kostnad signifikanta inom ett 95 % konfidensintervall. Den tjänst vilken påverkar 

förtroendet mest är den personliga rådgivningen vilken har en positiv relation med 

förtroende (Beta = 0,205). Detta innebär att för varje enhet förtroendet ökar så ökar 

kundernas uppfattning om den personliga rådgivningen med 20,5 %. Om vi ökar 

konfidensintervallet, alternativt minskar signifikansnivån, till 90 % är även 

synundersökningen samt återkoppling efter köp signifikant och har båda två en positiv 

inverkan på Beta = 0,119 respektive Beta = 0,134.  

 

Eftersom vi är intresserade av att se hur förtroendet påverkar butiksvalet jämfört med de 

övriga attributen gjordes en regressionsanalys med förtroende som beroende variabel 

(Bilaga 6). Regressionen visar att attributen tillsammans förklarar r2 = 41,6 % av 

förtroendet. Sortimentet (Sig. = 0,144) och pris (Sig. = 0,408) har inget signifikant 

samband med förtroendet. Av kvarstående variabler kan vi utläsa, genom den 

standardiserade beta koefficienten, att förtroendet påverkas mest av dem som likställer 

läkare och optiker. För varje enhet förtroendet ökar så ökar uppfattningen om att läkare 

och optiker är jämförbara med 0,276. Därefter kommer god service (Beta = 0,212), 

kvalitén på glasögonen (Beta = 0,195), butikens image (0,169) samt upplevd placering 

av glasögonen (0,138). Vad gäller tillgänglighetsfaktorernas påverkan (Bilaga 7) på 

förtroendet är det enbart den korta väntetiden och huruvida det är lätt att komma i 

kontakt med butiken som visar på en signifikant relation till förtroendet. För varje enhet 

förtroendet ökar hos kunderna ökar även uppfattningen om att butiken är lätt att nå vid 

behov med 0,452 (45,2 %). Väntetiden har en negativ relation med förtroende, - 0,203 

vilket betyder att väntetiden minskar med 20,3 % när förtroendet ökar en enhet. 

Regressionen förklarar endast 10,5 % av kundernas förtroende enligt r2 = 0,105. Vi kan 

i bilaga 8 även se att det finns ett positivt samband mellan ålder och förtroende. Om 

åldern ökar med 1 kommer förtroendet öka med 18,8 % (Beta = 0,188).  
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7. Analys 
 
I analysen kommer vi att diskutera de resultat som tidigare redovisats i empirin kopplat 

till den teoretiska referensramen för att besvara vårt syfte och frågeställning.  

 

Syftet med vår undersökning har varit att ta reda på vilka attribut som är viktiga för 

kunder när de väljer optikbutik. Vi har genom både vår förstudie, där vi intervjuade 

personal i optikbutiker, och genom att fråga kunder som köpt glasögon i optikbutiker 

fått fram information som ska hjälpa oss att besvara vår frågeställning; 

 

– Vilka attribut är viktiga när en kund ska välja optikbutik?  

 

Ett av de centrala begreppen som har undersökts i denna studie är förtroendet. 

Förtroende är ett av de attribut som inte Falk och Julander (1983, s. 34) behandlar i sin 

modell och är även något vi tror spelar en stor roll i just optikbutiksvalet. Enligt Peppers 

och Rogers (2011, s. 84) innebär en kunds förtroende att denne litar på att företaget ska 

genomföra de tjänster som utlovats till kunden. Vid de kvalitativa intervjuerna framkom 

av intervjupersonerna att de ansåg förtroende som en nödvändig faktor vilken 

optikbutiker bör erhålla. Likväl så beskrev en stor del av respondenterna i den 

kvantitativa studien sin optikbutik som kompetent och professionell. Detta gäller genom 

hela tjänsteprocessen, men främst då i och med synundersökningen. Om en optikbutik 

framstår som slarvig eller oprofessionell kommer kunderna att se sig omkring efter en 

annan butik vilken ger ett bättre och mer kompetent intryck. Eftersom 

synundersökningen är grunden till hela investeringen såg vi inte resultaten som någon 

överraskning. Det styrkte enbart de tankar vi hade kring ämnet från första början samt 

den bild vi erhållit genom den explorativa förstudien. Vidare skriver också Peppers och 

Rogers (2011, s. 79-80) att förtroende inte är något givet i och med att en relation 

mellan kund och butik skapas, det är något som växer fram med tiden. Det är alltså inte 

tillräckligt att en butik gör rätt gentemot sina kunder en, eller ett fåtal gånger utan 

kunden måste få ett bra bemötande under en längre tid.  

 

En observation i vår studie, vilken bör lyftas fram, var det faktum att en stor del av 

enkätrespondenterna inte varit kund hos sin nuvarande optikbutik i mer än fem år. Detta 

visar att antingen har många av respondenterna nyligen skaffat sig glasögon eller så har 

de bytt optikbutik under de senaste fem åren. I vilket fall så kan en av anledningarna till 

detta ligga i att vi undersökte respondenter i endast en organisation, vilken har avtal 

med en eller flera optikbutiker som förmån för sina anställda. Om respondenterna blev 

anställda under de senaste fem åren är det sannolikt att de bytt optikbutik för att de då 

får en bättre förmåner genom organisationen. Ytterligare anledningar till att kunder 

skulle byta optikbutik redovisades som bättre priser eller om den nuvarande 

optikbutiken av någon anledning skulle underprestera och agera oprofessionellt eller 

otrevligt. Därav måste optikbutikerna ständigt visa sig kompetenta och ge kunderna en 

bra köpupplevelse. Detta blir extra viktigt då undersökningen även visade att de flesta 

kunderna köper nya glasögon mer sällan än vartannat år, vilket gör situationen svår för 

optikbutikerna att skapa relationer och förtroende. Trots att teorin säger att förtroende 

byggs på sikt anser vi att detta kan se annorlunda ut i optikbutiker. Detta på grund av att 

synundersökningen är en sådan stor del av tjänsteprocessen och den del kunder värderar 

som viktigast bland optikbutikers tjänster. Genom synundersökningen får kunden en 
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god inblick i hur kunnig optikern är vilket i sig självt kan vara en tillräcklig grund för 

skapandet av systembaserat förtroende. Enligt Hernant och Boström (2010, s. 397) 

baseras stora delar av kundernas köpupplevelse på den service som de får av butikens 

personal vid köpet. I teorin benämndes det som en kunds förväntningar på besöket i 

butiken (Hernant & Boström, 2010, s. 91; Ghosh et al., 2010, s. 77; McGoldrick, 2002, 

s. 103-104) och att kundens generella attityd påverkar vilken inställning kunden sedan 

får för butiken (Hernant & Boström, 2010, s. 90). Med andra ord, om optikbutiken kan 

uppfylla kundens förväntningar genom en professionell synundersökning, acceptabla 

priser och god service kan förtroende skapas, kanske redan efter första besöket.  

 

Grönroos (2008, s. 53) och Johansson et al. (2006, s. 173-174) skriver om olika 

varianter av förtroende vilka kan uppstå. Då en av intervjurespondenterna från en privat 

butik tryckte på att kunderna kommer för att träffa just personen som jobbar i butiken, 

kan detta klassas som ett personlighetsbaserat förtroende. Detta fenomen återkom i den 

kvantitativa undersökningen också då en del av respondenterna svarade att de känner 

optikern som de går till. I annat fall kan det generaliserade förtroendet också vara en 

viktig del, speciellt kanske hos de kedjeanslutna optikbutikerna eftersom de är större 

och mer kända och därmed kan ge kunderna någon form av kvalitetsgaranti genom sitt 

varumärke. Att dessutom en stor andel angav att deras arbetsplats har ett avtal med en 

eller flera optikbutiker gör att de personer som omfattas av detta avtal kan känna ett 

förtroende genom att deras arbetsplats har valt att ingå detta avtal. Då Umeå Universitet 

är en stor arbetsplats kan detta också inge en form av konfidens i att de väljer 

kompetenta företag att ingå avtal med. Våra reflektioner i ämnet är att förtroendet skulle 

kunna genereras snabbare i privata optikbutiker, just för att det handlar om 

personlighetsbaserat förtroende. Vi tror att det är lättare att skapa förtroende i den 

intima miljön vilken kan upplevas i privata optikbutiker, som ofta är mindre och har ett 

mindre antal anställda. Risken för att kunden ska känna sig som en i mängden hos en 

optikkedja upplever vi större än hos en privat där kunder ofta känns igen av personalen. 

Å andra sidan, som tidigare nämnt, kan kedjorna upplevas som mer professionella och 

ha uppsatta kvalitetskrav vilket vissa kunder hellre bygger sitt förtroende på än 

personen i fråga.  

 

Ett signifikant samband som framträdde av undersökningen var att kunderna värderade 

förtroende högre ju äldre de var. De respondenter som har varit kunder i butiken 6-10 år 

är mer troliga att ha hunnit skapat ett så kallat processbaserat förtroende som grundar 

sig på en långvarig kontakt med företaget (Grönroos, 2008, s. 53; Johansson et al., 

2006, s. 173-174). I anslutning till förtroende frågade vi också respondenterna i enkäten 

huruvida de likställde sin optiker med sin läkare. På grund av de spridda svaren kan vi 

inte se någon direkt indikation på att så skulle vara fallet. Detta styrks av en 

intervjurespondent som varit länge i branschen och menar att förtroendet en gång var 

jämställt mellan läkare och optiker. Vidare menar respondenten att det kan ha berott på 

att optiker på den tiden, likt många av dagens läkare, arbetade i vit rock vilken kan ha 

ingett ett annat förtroende. Då en läkare är förknippad med ett personligt yrkesutövande, 

som dessutom baseras på behandling av ett fysiskt besvär, är tanken bakom att de vita 

läkarrockarna inger en annan status hos optiker som inte finns idag då optikerna enligt 

våra intervjuer har glidit mer och mer från den schablonen av läkarstatus.  

 

Vidare skriver Peppers och Rogers (2011, s. 84), och Johansson et al. (2006, s. 173) att 

förtroendet bygger på ett utbyte av information vilket skapar en avslappnad stämning 

och gör att vidare kontakt känns naturlig. Det återspeglar i vidare grad vikten av 
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optikbutikernas krav på kompetens i tjänsteutförandet och att de bidrar med information 

gällande allt ifrån kundens synfel till vilken sorts båge som kunden passar i. Enligt 

Lovelock et al. (1999, s. 131) går tjänsteprocessen igenom tre faser där förstadiet i 

denna undersökning visar att många kunder hittar sin optikbutik genom de avtal som det 

har berättats om tidigare.  

 

Utifrån våra empiriska resultat ser vi också att respondenterna börjat gå till 

optikbutiken, i de flesta fall på grund av att de fått rekommendationer om att besöka just 

den butiken. Denna spridning av så kallad word of mouth (WOM) är en mycket viktigt 

kommunikationskanal för optikbutikerna. Genom WOM sprider kunderna sina 

erfarenheter till närstående och bekanta (Grönroos, 2008, s. 294). Vi tolkar resultaten på 

detta sätt utifrån den andel respondenter vilka väljer optikbutik efter rekommendation. 

Vi ser ingen anledning till varför en kund skulle gå till en optikbutik som en närstående 

rekommenderade dem att inte gå till. Resultaten stämmer som synes överens med teorin 

som säger att WOM, när den är positiv, kan vara en god kommunikationskanal 

(Solomon et al., 2010, s. 401; Grönroos, 2008, s. 294). Den troliga anledningen till att 

WOM fungerar i denna kontext är just att glasögon är en produkt med högt socialt 

värde, vilket skapar engagemang hos kunderna (Solomon et al., 2010, s. 402; Dahlén & 

Lange, 2003, s. 114-116).  

 

I nästa steg av Lovelocks teori (Lovelock et al., 1999, s. 131), vilket är mötet med 

tjänsten, är utförandet av synundersökningen viktigast av alla delar i optikbutikens 

tjänsteprocess. Påståendet får medhåll från flera intervjurespondenter vilka hävdar att 

det är hela grundnavet i tjänsteerbjudandet, och även respondenterna för enkäten 

värderar utförandet av synundersökningen väldigt högt. Det är i detta skede som 

kundens förväntningar ska börja uppfyllas och förtroendet börjar byggas. Att ge ett 

positivt avtryck på kundens förväntningar är som tidigare nämnt grunden för att kunden 

ska få förtroende för företaget (Johansson, 2006, s. 173) och därmed skapa positiv word 

of mouth.  

 

Det tredje och sista stadiet i tjänsteprocessen är efterstadiet som innefattar hur butiken 

återkopplar till kunderna efter köpet. Intervjuerna antydde att vissa av optikbutikerna 

tycker det är viktigt att sträcka sig ut till sina kunder i efterhand och säga till när det är 

dags för återbesök. Dock var detta inte lika viktigt för kunderna som andra tjänster. Det 

kan däremot handla om att kunderna förväntar sig att de i efterhand ska kunna få hjälp 

med diverse problem som uppstår med glasögonen såsom byte av sadlar eller justering 

av bågarna och det är därav fortfarande viktigt att optikbutikerna tar hänsyn till detta.  

 

I övrigt gällande en optikbutiks tjänsteutförande säger Lovelock et al. (1999, s. 132) att 

kunderna jämför butiker i högre grad ju mer komplex tjänsten är. Därav är återigen 

kompetensen bevisligen väldigt viktig då ett köp av ett par glasögon. Med grund i 

intervjuerna är det sällsynt att en kund kommer in i en optikbutik och själv vet exakt 

vilka bågar eller glas denne ska ha, utan mycket tillit sätts till personalens kunskap. 

Däremot är kunden deltagande genom hela processen, inklusive synundersökningen då 

de måste bidra med information till optikern om sitt synfel och sina preferenser i form 

av utseende på bågarna, med mera (Grönroos, 2008, s. 186). Detta gör att kunden, 

förutom monetära uppoffringar, dessutom investerar tid och engagemang i sitt 

glasögonköp vilket påverkar kundens uppfattning av sitt optikbesök. Ju mer tid som 

läggs på sökning efter alternativ av både bågar och butiker, kanske prisjämförelser 

mellan butiker desto högre förväntningar tror vi att kunder skapa innan besöket. I de fall 
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butikerna då inte uppfyller alla krav finns risk för att kunden blir än mer besviken på 

butikens prestation än om de valt den av en slump.  

 

Optikbutikernas placering spelade enligt vår undersökning viss roll för kunderna i 

butiksvalet. Många av dem som bytt optiker hade gjort detta på grund av att de flyttat 

till annan ort eller bostad. Likväl hade många kunders val skett på grund av att butiken, 

som de för närvarande är kunder hos, låg centralt placerad och är lättillgänglig. Däremot 

var det en relativt neutral respons på den sjugradiga skalan då frågan ställdes 

tillsammans med andra tillgänglighetsfaktorer såsom hur enkelt det är att kontakta 

optikbutiken eller butikens öppettider. Det vi kan konstatera då är att i relation till de 

andra faktorerna är inte butikens geografiska placering det viktigaste för 

respondenterna. Förmodligen ligger det ändå viss vikt i att butikerna ligger centralt 

placerade, speciellt då de ligger nära varandra. Enligt Sharkey et al. (2009, s. 1) är det 

viktigt för kunderna att de har möjlighet att kunna jämföra butikerna med varandra. I 

centrala Umeå, vilket är det område som vi har undersökt, ligger samtliga av våra 

respondentbutiker inom ett bekvämt promenadavstånd från varandra, vilket gör det fullt 

möjligt för en kund att göra jämförelser mellan dem. Dock ska det även noteras att 

eftersom vi inte genomförde någon enkätundersökning specifikt på dessa optikbutikers 

kunder, utan på en organisation som är placerad några kilometer från stadskärnan i 

Umeå, kan vi inte med säkerhet säga att dessa respondenter är kunder i någon av de 

butiker som vi intervjuade.  

 

En parallellkoppling som kan göras är att enkätrespondenternas svar på frågan gällande 

hur viktigt det är med bra och lättillgängliga parkeringsplatser värderade denna aspekt 

väldigt lågt. Detta kan antyda flera scenarion gällande upplevelsen av avståndet till 

optikbutikerna. Det kan vara så att inte alla respondenter har tillgång till en bil vilket 

gör att de antagligen förlitar sig på transportmetoder såsom kollektivtrafik, cykel eller 

promenad. Det kan också ligga i att då respondenterna besöker sin optikbutik relativt 

sällan är inte bra parkeringsplatser värderade i det stora hela när det kommer till valet av 

optikbutik och andra aspekter spelar en mycket större roll i sammanhanget. Det som 

också kan noteras gällande respondenternas svar angående vikten av tillgängliga 

parkeringsplatser är att det finns fluktueringar i responsen. Med det vill vi säga att det 

finns personer som har värderat parkeringsplatser väldigt högt. Detta skulle kunna ha 

och göra med att det antagligen finns personer inom vår urvalsram vilka bor utanför 

Umeås tätort i något av de omkringliggande samhällena, eller rentav personer som 

pendlar mellan Umeå och annan tätort. Om dessa pendlare går hos en optikbutik 

belägen i centrala Umeå är det troligt att dem skulle värdera tillgängliga 

parkeringsplatser högre.  

 

Vad gäller andra tillgänglighetsfaktorer är det, för respondenterna, väldigt viktigt att det 

ska vara lätt att komma i kontakt med optikbutiken. Detta speglas i butikernas 

öppettider. Vad det exakt innebär med ”bra” öppettider för våra respondenter kan vi inte 

med säkerhet säga. Den innebörd vi kan anta motsvarar bra öppettider är tider vilka gör 

att optikbesöken kan anpassas efter respondenternas eventuella arbetstider och 

ledigheter. Gradus (1996) gör gällande att många butiker använder sina öppettider som 

ett konkurrensmedel. Som tidigare nämnts kan vi inte vara säkra på att våra 

respondenter är kunder hos optikbutikerna som ligger i centrala Umeå, utan kanske bor 

på annan ort och är kund hos en optikbutik på den orten. I de fallen kan flexibla 

öppettider bli extra viktiga om det är ett pendlingsavstånd som måste tas hänsyn till. En 

faktor som även kan kopplas till butikens öppettider är i vilken mån det är möjligt att 
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komma i kontakt med butikens personal. Denna aspekt är också viktig för våra 

respondenter och återfinns även som en viktig aspekt i den presenterade teorin. Enligt 

Lin och Chang (2010, s. 1055) upplevs tiden som en kostnad för kunden, vilket kan 

spegla sig i tiden som kunden får vänta i kö i en optikbutik eller telefonkö. Därmed kan 

vi se en indikation på att snabb och effektiv service ökar kundernas positiva intryck av 

en butiks prestation, vilket också stärks av Janiszewski och Lichtensteins (1999, s. 35) 

range theory vilken kan tolkas som att värdet av butikens produkter eller tjänster 

uppskattas efter hur mycket tid kunden lägger ner på dem.  

 

Gällande en butiks sortiment har vi i denna studie tagit upp två olika synsätt där 

Chernev och Hamilton (2009) argumenterar för att ett stort sortiment kan göra att, 

beroende på sortimentskvalité och kundanpassning, kunderna betraktar en butik som 

mindre attraktiv. Briesch, Chintagunta och Fox (2009) argumenterar däremot att ett stort 

sortiment attraherar kunder. Enligt vår studie anser respondenterna att en optikbutiks 

sortiment är viktigt. Det som dock brister i vår undersökning är att vi inte kan 

specificera huruvida det är kvalitén på sortimentet som är viktigt eller om det är 

storleken på detta som gör en optikbutik attraktiv. Med detta menar vi att vi inte med 

säkerhet kan säga huruvida kunderna vill ha en stor valmöjlighet mellan olika glasögon 

eller om den butik dessa respondenter går till har ett lite mindre sortiment med 

glasögon, vilket dock är mer enligt kundens önskemål. Till denna aspekt kan även priset 

kopplas. Vi upptäckte under intervjuerna att de butiker som hade ett större sortiment av 

glasögon ofta även hade ett lågprissortiment som gjorde att de inkluderade mer 

priskänsliga personer i sin segmenteringsstrategi. I kontrast fann vi även butiker som 

hade ett mindre sortiment ofta vände sig till en kundkrets som är mindre priskänslig. 

Om detta är ett genomgående mönster för optikbutiker i allmänhet kan vi inte säga då vi 

riktat vår undersökning till ett så pass koncentrerat geografiskt område.  

 

Prasad (1975, s. 45) hävdar att personer inom högre sociala klasser har en mindre 

positiv syn gentemot lågpriskedjor om dessa inte har en hög social acceptans vilket då 

kan visa att beroende på vilken inkomst och social ställning kunden har avgör till viss 

del vilken butik denne väljer att köpa sina glasögon i. Vår enkät visade att priset spelar 

roll, om än inte den största. Många respondenter angav att bättre pris är en av de saker 

som skulle kunna få en stor del av våra respondenter att byta optikbutik. Detta gav oss 

dock inga tydliga indikationer på att deltagarna i vår undersökning var priskänsliga eller 

om svaren bara var skrivna utefter ett allmänt kriterium att lägre pris alltid är att föredra. 

Kvalitén får dock inte offras för ett lägre pris enligt undersökningen. Detta visar att även 

om priset gärna ska vara lågt är det inte det viktigaste. Det är förståeligt om vi ser på 

glasögon som en produkt som personerna investerar i, eftersom de många gånger ska 

bäras varje dag.  

 

Vid vår analys av priset kom det också fram intressanta data gällande varumärken. Det 

är få personer som i förväg vet vilket specifikt varumärke de vill ha innan de ska köpa 

nya glasögon. Detta fick även medhåll från våra intervjuer då optikbutikerna hävdade 

samma sak. Därav låg en del av vikten med att det finns tillgänglig personal som kan 

assistera vid valet av bågar. En tanke med att optikbutikernas kunder inte är speciellt 

engagerade i ett specifikt varumärke är att glasögon är en relativt homogen produkt, 

med likartad design, i många fall, oberoende vilket varumärke de tillverkas av. Enligt 

LeBoeuf och Simmons (2010, s. 349) förändras kundens syn på produkten då den 

betraktas utifrån ett varumärke från att bara vara en funktionell produkt till att bli 

någonting som kunden identifierar sig med. Likväl förändras det även åt andra hållet om 
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produkten från början, genom sitt varumärke, hade en symbolisk funktion kan 

produkten få en mer funktionell status. Detta kan i relation med våra resultat innebära 

att kunderna inte alltid är medvetna, eller särskilt brydda om vilket specifikt varumärke 

som de ska köpa, så länge det är ett erkänt bra varumärke som passar kundens sociala 

image och motsvarar kundens förväntningar på kvalitén.  
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8. Slutsats 
 
I detta kapitel presenteras de slutsatser vi dragit utifrån den explorativa förstudien och 

den kvantitativa undersökningen kopplat till den teoretiska referensramen.  

 

Falk och Julanders modell (Figur 1) över hur kunder väljer butik, vilken vi använt som 

riktmärke och ram till vårt arbete, behöver efter studiens genomförande omstruktureras 

något för att vara applicerbar på kunders val av optikbutiker. Vår anpassade modell för 

optikbutiker är synlig i Figur 5. Enligt den genomförda studien visade sig fyra attribut 

högre viktade än andra i kundens val av optikbutik; kvalitet, förtroende, service och 

sortimentet. Vi kallar dem för kärnattribut. I vilken utsträckning de geografiska, 

socioekonomiska och psykologiska faktorerna påverkar kärnattributen beror på 

individen i fråga. Exempelvis tänker vi oss att kunders upplevelse av en butiks service 

är kopplat till huruvida den är lättillgänglig, både i form av öppettider och placering. 

Det vi sett i undersökningen vad gäller placeringen har visat att kunder ofta byter 

optikbutik på grund av flytt till annan ort varför detta är en faktor vilken påverkar 

butiksvalet. Väntetiden är relaterad till både öppettider och möjligheten att komma i 

kontakt med butikens personal. Sämre öppettider vilket ger sämre möjligheter att 

komma i kontakt med butiken samt att väntetiden riskerar att öka kan ge kunden en 

uppfattning om att butiken har dålig service.  

 

De socioekonomiska faktorerna inverkar på kärnattributen genom individers olika 

inkomstförhållanden vilket påverkar kundens priskänslighet, och då även vilken butik 

den kommer att välja. Vad gäller kön såg vi vissa skillnader mellan dem. För kvinnor är 

generellt sortimentet viktigare än för män varför könsskillnader inte går att bortse ifrån 

helt vid butiksvalet, kvinnor värderar kärnattributen högre än män. Det enda kärnattribut 

vi sett att ålder påverkar är huruvida kunder skapar förtroende för sin optikbutik, 

förtroendet tenderar att bli större ju äldre kunden är. Detta anser vi kan ha två 

förklaringar. För det första innebär högre ålder att kunden har haft möjlighet att vara 

kund i samma optikbutik under en längre period vilket i sin tur skapar möjligheten att 

skapa ett förtroende för den. Ett annat sätt att se på det skulle kunna vara att ju äldre en 

kund är desto fler optikbutiker kan denne ha provat, vilket ger kunden en god inblick i 

vad individen vill ha ut av sin optikbutik. Vi tror därav att äldre kunder väljer sin 

optikbutik med goda argument och på så sätt har lättare att bygga förtroende för den nya 

butiken. De psykologiska faktorerna slutligen, förväntningar och attityder, påverkar 

kundens uppfattning om samtliga kärnattribut. Ju högre förväntningar en kund har på 

kvalitet, service, sortiment och förtroende när de kommer till en butik desto större blir 

besvikelsen om den inte uppfyller dem. Detsamma gäller för attityder, om en kund 

kommer till butiken med en positiv attityd till kärnattributen och sedan upplever att den 

inte kan leva upp till dem kan attityden snabbt ändras till negativ.  

 
Då kunderna angett att de upplever sin optikbutik som kompetent och/eller professionell 

anser vi att denna bild är något som också påverkar kärnattributen. Om kunden går in 

med uppfattningen om att butiken erhåller profession och kompetens har de redan innan 

besöket vissa förväntningar på kärnattributen. Kan då inte butiken leva upp till dessa 

ändras den positiva bilden hos kunden troligtvis till något negativt. Åt motsatt håll kan 

även väl uppfyllda kärnattribut skapa en bild av kompetens och professionalitet. Utifrån 

varje kunds behov och krav på kärnattributen görs sedan butiksvalet och kunden blir 

antingen tillfredsställd med valet genom att ha blivit väl bemött, erhållit god kvalitet 

och ett tillräckligt sortiment. Vad gäller förtroendet kan det ha grundats eller kanske till 
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och med skapats i form av ett personlighetsbaserat förtroende. I de fall kunden inte blir 

tillfredsställd är det troligt att denne, vid behov av ett nytt besök, letar sig till en ny 

optikbutik. Oavsett utfallet av tillfredställelsen skapas troligtvis i stor utsträckning 

word-of-mouth, både positiv och negativ. Måhända att våra resultat inte till fullo styrker 

detta, här bör dock vägas in att respondenterna är tagna ifrån en organisation vilket 

vrider resultaten något. Vi tror dock, styrkt av intervjupersonernas resonemang, att 

kunder i stor utsträckning väljer sin optikbutik på grund av rekommendationer vilket 

indikerar på att kunder pratar med varandra om sina upplevelser i optikbutiker.  

 

De faktorer vi valt att plocka bort ifrån den ursprungliga modellen är; butiksutformning, 

image, varumärken, parkeringsplatser och information. Anledningen till detta är då de, 

varken i den kvalitativa förstudien eller i den kvantitativa undersökningen har visat sig 

ha någon relevans för hur kunderna väljer sin butik när det kommer till optikbranschen. 

Butiksutformningen är från butikernas håll antingen centralstyrt, i kedjeanslutna butiker, 

eller väldigt varierande i de privata. Vad gäller imagen är det inget som butikerna 

arbetar aktivt med att förmedla gentemot kund. Utifrån den kvantitativa undersökningen 

var det heller inget som kunder värderade när de står inför butiksvalet. Salomon et al. 

(2010) pratar om value-expressive function attityden, vilken säger att kunder värderar 

produkter som kompletterar deras livsstil högre än dess funktionalitet. Vi tänker oss att 

det i optikbranschen kan vara motsatsen, funktionaliteten hos glasögon som produkt är 

så pass viktig för kunden att dem inte värderar det sociala värdet särskilt högt och därav 

inte tycker att butikens image är lika viktig som om dem exempelvis skulle köpa ett 

klädesplagg.  

 

Vi tänker oss att detsamma skulle vara en möjlig anledning till att vikten av varumärken 

värderas lågt. Glasögon bärs av kunderna för att korrigera ett synfel och så länge de 

innehar sin funktion spelar varken varumärke eller butiksimage någon större roll. 

Parkeringsplatser är den faktor vilken värderats lägst av kunderna. Om vi ställt våra 

frågor direkt till optikbutikernas kunder är det möjligt att resultatet sett annorlunda ut då 

Umeå har angränsande samhällen där det inte finns några optikbutiker och biltransport 

därav är en nödvändighet i många fall. Slutligen tog vi även bort information. 

Informationen är en faktor som innebär mycket, bland annat den externa information 

kunderna får genom marknadsföring men även den information dem får vid interaktion 

med personal i optikbutiken. Då den är komplex i form av medicinska termer, vilket 

ofta innebär ingående beskrivningar för att kunderna ska förstå innebörden, tror vi inte 

att den påverkar butiksvalet utan ständigt är närvarande oavsett vilken optikbutik 

kunderna väljer.  
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8.1 Rekommendationer 
Kvalitet, förtroende, service och sortiment är viktig för kunderna när de väljer 

optikbutik. Det visar sig, att detta till stor del är något optikbutikerna själva redan vet 

om. Då vi inte kan komma fram till några nya attribut att rekommendera 

optikerbutikerna att fokusera på vill vi lyfta fram de aktiviteter vilka dem bör fortsätta 

arbeta med, relaterat till de fyra kärnattributen, för att kunder ska välja dem. 

Då glasögon är något som inhandlas relativt sällan bör optikbutikerna ha en ständigt 

pågående utvärdering av sina kundmöten. En negativ upplevelse i butiken kan sannolikt 

leda till att kunden inte återvänder för ett ytterligare köp eller konsultation. Personalen 

bör däför ha ett genomgående arbetssätt som syftar till att jobba för en nöjd kund genom 

hela köpprocessen. Det innefattar att personalen inte enbart bör inneha kompetens att 

genomföra en synundersökning och ge kunden rätt synkorrigering, de bör även kunna 

rekommendera glasögon som tillfredsställer kundens sociala och estetiska behov.  

Då den empiriska undersökningen visar att en anledning till att kunder byter optikbutik 

beror på flytt till annan ort, kanske en god relation med kunden kan leda till att de 

stannar kvar, givetvis så länge inte avståndet är orimligt. För att säkerställa möjligheten 

att erbjuda sina kunder god kvalitet och ett bra sortiment vill vi även rekommendera 

optikbutikerna att hålla sig uppdaterade vad gäller såväl metoder för att korrigera synfel, 

nya material, tekniker och vad som för tillfället är på modet för glasögon. Detsamma 

gäller även att vara medveten om vad marknaden, det vill säga, vad kunderna vill ha. 

Detta kan erhållas på flera sätt genom exempelvis marknadsundersökningar, men även 

genom samtal med de kunder som besöker butikerna. Genom enkla metoder kan 

optikbutiker få reda på vad som är önskvärt hos kunderna både vad gäller förbättringar i 

service, utbud eller andra påverkande delar av köpprocessen.  

Med dessa rekommendationer i åtanke kan optikbutikerna förhoppningsvis få kunder att 

välja dem och även återvända vid nästa besök. Detta är även tänkt att i förlängningen 

kunna skapa en positiv Word of Mouth kring butiken som ska locka fler kunder till 

butiken, förstärka lojaliteten hos den redan existerande kundkretsen och marknadsföra 

optikbutikens varumärke.  

Figur 5. Anpassad modell för kunders val av optikbutik 
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9. Diskussion 
  

I diskussionskapitlet utvärderar vi processens gång med de för- och nackdelar som vi 

uppstått.  

 

Den positivistiska ansatsen som vi har arbetat efter i denna undersökning har 

upprätthållits i stor grad av att vi genom enkätstudien har numeriska resultat vilka vi 

sedan dragit våra slutsatser från. Detta har gett oss den bild av kundernas uppfattning 

från vilken vi utformade den modell som är menad ska kunna komplettera tidigare 

modeller och vara mer anpassad för optikbutiker. De numeriska resultaten ger en 

indikation gällande kundernas attityder vilket ger oss en grund från vilken vi kan hävda 

denna modell. I och med att vi har genomfört undersökningar med båda sidor av 

optikbutikerna, privata och kedjeanslutna, samt ur ett kundperspektiv kan vi stärka 

modellens äkthet och relevans i sammanhanget. Sättet som resultaten har använts på 

ligger i att de svar som varit tydligast har använts som en måttstock för hur attributen 

uppfattas av kunderna. Detta är ingenting som vi kan konstatera eller generalisera, men 

utifrån urvalets art och storlek är det enligt oss rimliga antaganden som modellen har 

baserats på.  

 

De kärnattribut vi tagit fram baseras på den teoretiska referensramen som är framtagen 

av olika vetenskapliga artiklar och litteratur samt de empiriska resultat vi erhållit genom 

kvalitativ och kvantitativ studie. En nackdel som vi upplevt är att studien genomförts 

med stora begränsningar vad gäller omfång och möjlighet till generalisering över en 

större kontext. Därav kan modellen som vi har tagit fram ge mer av en indikation om 

hur kunderna uppfattar sina optikbutiker och vilka attribut som de värderar när 

optikbutiker ska väljas. Under studien var tanken från början att vi skulle genomföra vår 

studie på de kunder som kom in i de optikbutikerna som vi intervjuade. Detta blev dock 

svårt att genomföra då dessa ej var tillgängliga vilket ledde till att urvalet då blev 

tvunget att förändras eftersom det blev för få respondenter i butiksundersökningen.  

 

Därav valde vi en annan grupp att fråga ut. Det som i och med detta byte kan medföra 

en skevhet i våra resultat är att respondenterna som besvarat enkäten är kunder i en 

optikbutik, men vi vet inte huruvida den är en privat eller en kedjeansluten. Därmed kan 

vi inte fullständigt garantera ett samband mellan de svar vi fick från intervjuerna och de 

respondenter som besvarade vår enkätundersökning. Även det faktum att vi frågade ut 

en arbetsplats som verkar ha avtal för sina anställda med något eller några företag kan 

även skapa en del frågetecken bland våra resultat då respondenterna är drivna av ett 

attribut som kan göra andra attributsvillkor gällande. Dock har vi den uppfattningen att 

dessa avtal inkluderar aspekter såsom pris vilket gör att resultaten ändå är gällande för 

vår studie, då detta attribut har beaktats i undersökningen. Vidare vill vi även hävda 

styrkan i våra resultat då vi intervjuade ett lika stort antal privata som kedjeanslutna 

optikbutiker. Detta gör att vi i förstudien har en viss diversitet i vår uppfattning om 

optikbranschen, vilket kan stärka våra resultat av enkätundersökningen. 

 

De respondenter vi använt oss av har genererat oss fördelar likt att dem har varit oss 

lättillgängliga och varierande i kön och yrkesroller. Den största nackdelen är att det är 

en organisation vilket fråntar oss möjligheten att generalisera i någon större 

utsträckning. Bortfallet, vilket var relativt stort, ser vi inte som något oväntat. På grund 

av det omöjliga i att veta vilka eller hur många respondenter av universitetets anställda 

som bär glasögon och även har köpt dem i en optikbutik under de senaste tre åren var 
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det något vi förväntade oss vid undersökningens början då urvalspopulationen ändrades. 

Det interna bortfall vi upplevt i form av delvis obesvarade enkäter anser vi kan bero på 

att respondenterna misstolkat våra frågor. Vi har sett problematiken i att vi inte har gjort 

någon tydlig skillnad på glasögonbågen och själva glasen vilket kan ha skapat olika 

kopplingar hos respondenterna.  

 

I perspektiv av denna studie skiljer sig attributen åt till vid jämförelse med forskning 

inom andra branscher. Därmed inte sagt att de kärnattribut som vi har tagit fram här inte 

kan appliceras i andra sammanhang också, likväl som att det finns attribut som inte är 

medtagna i denna studie som kan vara av vikt för optikbranschen. De attribut som vi här 

har fokuserat på finns till viss del redan i optikbranschen, men genom denna modell vill 

vi kunna sålla ut dessa ifrån de andra attributen som enligt studien är mindre viktiga. 

Vilken praktisk nytta studien eventuellt får för optikbutikerna är någonting som 

framtiden får utvisa. 
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10. Framtida forskning 
 

På grund av bristen på tidigare forskning vid det inledande arbetet av denna studie finns 

det flera aspekter vilka djupare studier kan genomföras inom. Till att börja med skulle 

det vara intressant att se om kunderna värderar attributen olika beroende på om de är 

kunder hos en privat eller hos en kedjeansluten optikbutik. Denna uppdelning är något 

vi saknar i vår studie och som kan visa sig intressant då vi genom de kvalitativa 

intervjuerna fått lite olika svar vad gäller detta av respondenterna.  

 

Vidare har vi inte skiljt på glasögonbågen och de slipade glasen, vilket kan ha 

missuppfattats av våra respondenter då vissa tänker glasögon som bågen och andra som 

själva glaset. Det skulle därav vara av intresse att göra en tydlig skillnad mellan dem 

båda och undersöka huruvida det är utformningen på glasögonbågen eller glaskvalitén 

kunden värderar när det gäller attributet kvalitet.  

 

Då vi inte har några respondenter under 24 år skulle en studie med större bredd i 

åldersspannet vara av intresse då vi tror att det, likt forskning inom detaljhandeln, kan 

påvisas skillnader mellan olika åldrar, även om dem är små. Eftersom det finns en 

indikation på att åldern har en inverkan på förtroendet skulle en kvalitativ studie i ämnet 

kunna ge en djupare förståelse för varför det finns en skillnad mellan åldrarna och vilka 

attribut det påverkar. Genom en kvalitativ  

 

Ytterligare ett ämne, vilket vi valde att avgränsa oss ifrån, är det faktum att e-handeln 

inom glasögonförsäljning är stor och växer. Att studera hur det påverkar kundernas syn 

på fysiska butiker och de attribut som vi berört i studien skulle kunna vara en aspekt att 

titta på. Och kanske än mer intressant, vilka attribut är avgörande när kunderna väljer 

bland de leverantörer som säljer glasögon på internet där det inte finns några fysiska 

faktorer att utvärdera?  

 
 

 

 



Att syna en optikbutik  

 

55 

Referenser 
 
Alvesson, M., & Sköldberg, K (2008). Tolkninng och Reflektion-Vetenskapsfilosofi och 

Kvalitativ Metod. (Andra Upplagan). Danmark: Studentlitteratur. 

 

Arbnor, I., & Bjerke, B (1994). Företagsekonomisk metodlära (Andra upplagan). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Backman, J (1998). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. 

 

Bearden, W. O., & Netemeyer, R. G (1999). Handbook of marketing scales. Multi-Item 

measures for marketing and consumer behavior research (Second edition). USA: 

SAGE publications. 

 
Berger. J., & Schwartz E. M (2011). What Drives Immediate and Ongoing Word of 

Mouth? Journal of Marketing Research, 48, (5), 869-880.  

 

Bezawada R., Balachander S., Kannan P. K., & Venkatesh Shankar (2009). Cross-

category effects of aisle and display placements:  A spatial modelling approach and 

insights. Journal of marketing, 73, 99-117.  

 

Bitner, M. J (1992). Servicescapes: The impact of physical surroundings on customers 

and employees. Journal of Marketing, 56, (2), 57-71.   

 

Bogomolova, S (2011). Service quality perceptions of solely loyal customers. 

International Journal of Marketing Research, 53, 793-809. 

 

Briesch, R. A., Chintagunta, P. K., & Fox, E. J (2009). How does assortment affect 

grocery store choice? Journal of Marketing Research, XLVI, 176-189.  

 

Bryman, A., & Bell, E (2005). Företagsekonomiska Forskningsmetoder (Upplaga 1:1). 

Slovenien: Liber AB. 

 

Chen, C-C., Chen, P-K., & Huang, C-E (2012). Brands and consumer behaviour, Social 

Behaviour & Personality: An International Journal, 40, (1), 105-114.  

 

Chernev, A., & Hamilton, R (2009). Assortment size and option attractiveness in 

consumer choice among retailers. Journal of Marketing Research, 46, 410-420.  

 

Cravens, D.W., & Piercy, N. F (2009). Strategic Marketing (Ninth Edition). Singapore: 

McGraw-Hill.  

 

Dahlén, M., & Lange, F (2003). Optimal marknadskommunikation (Upplaga 1:1). 

Malmö: Liber AB. 

 

Darmer, P., & Freytag, P. V (1995). Företagsekonomisk undersökningsmetodik. Lund: 

Studentlitteratur. 

 



Att syna en optikbutik  

 

56 

 

Diehl, K., & Poynor, C (2010). Great expectations?! Assortment size, expectations, and 

satisfaction. Journal of Marketing Research, XLVII, 312-322.  

 

Donovan, R. J., & Rossiter, J. R (1982). Store Atmosphere: An environmental 

psychology approach. Journal of Retailing, 58, 34-57.  

 

Ejlertsson, G (1996). Enkäten i Praktiken - En handbok i enkätmetodik. Lund: 

Studentlitteratur 

 

Ejlertsson, G (2009). Enkäten i praktiken - En handbok i enkätmetodik (Second edition). 

Lund: Studentlitteratur AB.  

 

Falk, T., & Julander, C-R (1983). Köpcentrum i stadskärnan - inverkan på detaljhandel 

och konsumenter (Upplaga 1:1). Malmö: LiberFörlag 

 

Fischer, M., Völckner, F., & Sattler, H (2010). How important are brands? A cross-

category, cross-country study. Journal of Marketing Research, 47, (5), 823-839 

 

Gerzema J (2009) The Brand Bubble. Marketing Research, 21, (1), 6-11 

 

Gosh, P., Triphati, P., & Kumar, A (2010). Customer expctations of store attributes: A 

study of organized retail outlets in India. Journal of Retail & Leisure Property, Vol. 9, 

1, pp. 75-87. 

 

Gradus, R (1996). The economic effects of extending shop opening hours. Journal of 

Economics, 64, 247-263.  

 

Grönroos, C (2008). Service Management och Marknadsföring (Upplaga 2:1). Slovenia: 

Liber AB 

 

Gummesson, E (1988). Qualitative methods in management research. Lund: 

Studentlitteratur 

 

Halvorsen, K (1992). Samhällsvetenskaplig Metod. Lund: Studentlitteratur 

 

He, H., & Li, Y (2011). Key service drivers for high-tech service brand equity: The 

mediating role of overall service quality and perceived value. Journal of Marketing 

Management, 11, 77-99.  

 

Hellevik, O (1984). Forskningsmetoden i sociologi och samhällsvetenskap. Lund: Natur 

och Kultur 

 

Hema, N. M., & Samuel, S (2011). Importance-performance analysis to determine 

service quality of a restaurant service: An empirical study. Advances in Management, 4, 

52-57. 

 

Hernant, M., & Boström, M (2010). Lönsamhet i butik. Samspelet mellan butikens 

marknadsföring, kundernas beteende och lokal konkurrens (Upplaga 1:1). Spanien: 

Liber AB 



Att syna en optikbutik  

 

57 

 

Hervé, C., & Mullet, E (2009). Age and factors influencing consumer behaviour. 

International Journal of Consumer Studies, 33, 302-308. 

 

Janiszewski, C., & Lichtenstein, D. R (1999). A range theory account of price 

perception. Journal of Consumer Research, 25, 353-369.  

 

Johansson, I-L., Jönsson, S., & Solli, R (2006). Värdet av förtroende (Upplaga 1:1). 

Danmark: Studentlitteratur.  

 

Johansson Lindfors, M-B (1993). Att utveckla kunskap. Om metodologiska och andra 

vägval vid samhällsvetenskaplig kunskapsbildning. Lund: Studentlitteratur 

 

Kaiser, K., Rauscher, G., Jacobs, E., Strenski, T., Ferrans, C E., & Warnecke, R (2011). 

The import of trust in regular providers to trust in cancer physicians among white, 

african american, and hispanic breast cancer patients. Journal of General Internal 

Medicine, 26, (7), 51-57 

 

Kuruvilla, S., Joshi, N., & Shah, N (2009). Do men and women really shop differently? 

An exploration of gender differences in mall shopping in India. International journal of 

Consumer Studies, 33, (6), 715-723 

 

Lam, S.K., Ahearne, M., Hu, Y., Schillewaert, N (2010). Resistance to brand switching 

when a radically new brand is introduced. A social identity theory perspective. Journal 

of Marketing, 74, (6), 128-146 

 

Laverie, D. A., Klein III, R. E., & Shultz Klein, S (2002). Reexamination and extension 

of Klein, Klein and Kernan’s social identity model of mundane consumption: The 

mediating role of the appraisal process. Journal of Consumer Research, 28, 659-669.  

 

LeBoeuf, R. A., & Simmons, J. P (2010). Branding alters attitude functions and reduces 

the advantage of function - matching persuasive appeals. Journals of Marketing 

Research,  XLVII, 348-360.  

 

Lin, H-Y., & Chang, T-Y (2011). The customer perspective on waiting time in 

electronic marketing. Social Behaviour and Personality, 39, 1053-1062. 

 

Lovelock, C., Vandermerwe, S., & Lewis, B (1999). Service marketing. A European 

Perspective. England: Pearson Educated Limited 

 

Mason, J. B., & Moore, C. T (1969). A research note on major retail center patronage. 

Journal of Marketing, 33, 61-63 

 

McGoldrick, P (2002). Retail marketing (Second edition). Berkshire: McGraw-Hill 

Education 

 

Nam, J., Hamlin, R., Gam, H. J., Kang, J. H., Kim, J., Kumphai, P., Starr, C., & 

Richards, L (2006). The fashion-conscious behaviours of mature female consumers. 

International Journal of Consumer Studies, 31, 102-108. 

 



Att syna en optikbutik  

 

58 

Nordfält, J (2007). Marknadsföring i butik (Upplaga 1:3). Sverige: Liber AB 

 

Norén, L (1995). Tolkande företagsekonomisk forskning. Lund: Studentlitteratur 

 

 

Olsson, H., & Sörensen, S (2011). Forskningsprocessen. Kvalitativa och kvantitativa 

perspektiv (Tredje upplagan). Spanien: Liber AB 

 

Otnes, C., & McGrath, M. A (2000). Perceptions and realities of male shoppers. Journal 

of Retailing, Vol. 77 (2001) , pp. 111-137.  

 

Pan, Y., Zinkhan., & G. M (2006). Determinants of retail patronage: A meta-analytical 

perspective. Journal of Retailing, 82, (3), 229-243 

 

Peppers, D., & Rogers, M (2011). Managing Customer Relationships. Second Edition. 

New Jersey: Hoboken. 

 

Prasad, J. S., Aryasri, A. R (2008). Relationship marketing vs. relationship quality and 

customer loyalty in food retail. Pranjana: The Journal of Management Awareness, 11, 

(2), 51-71. 

 

Prasad, V. K (1975). Socioeconomic product risk and patronage preferences of retail 

shoppers. Journal of Marketing, 39, 42-47.  

 

Rao, Akshay R (2005). The quality of price as a quality cue. Journal of Marketing 

Research, 42, (4), 401-405  

 

Riteshkumar D., Harishchandra S. R., & Atul, P (2010). Key retail store attributes 

determining consumers' perceptions: An empirical study of consumers of retail stores 

located in Ahmedabad (Gujarat). Journal of Marketing, 7, (1), 20-34. 

 

Schlosser, A. E (1998). Applying the functional theory of attitudes to understanding the 

influences of store atmosphere and store inferences. Journal of Consumer Psychology, 

7, 345-368. 

 

Sharky, J. R., Horel, S., Han, D., & Huber Jr, J. C (2009). Association between 

neighbourhood need and spatial access to food stores and fast food restaurants in 

neighbourhoods in Colonias. International Journal of Health Geographics, 8, 1-17.   

 

Shiu E., Hair J., Bush R., Ortinau D (2009). Marketing Research. Berkshire: McGraw-

Hill Education  

 

Shy, O., Stenbacka, R (2008). Price competition, business hours and shopping time 

flexibility. The Economic Journal, 118, 1171-1195.  

 

Solomon, M. R., Askegaard, H., Bamossy, G., & Hogg, M. K (2010). Consumer 

Behaviour. A European Perspective (Fourth edition). England: Pearson Educated 

Limited.  

 

Sun, P-C., & Lin, C-M (2010). Building Customer Trust and Loyalty: An empirical 



Att syna en optikbutik  

 

59 

study in a retailing context. Service Industries Journal, 30, (9),1439-1455  

 

Tapiero, C. S (2011). The Price of quality claims. Applied Stochastic Models in 

Business & Industry, 27, (3), 342-347 

 

 

Thenmozhi, S., & P, Dhanapal, D (2010). Service Quality Gap in Unorganised 

Retailing. Global Management Review, 4, (4), 58-67 

 

Thurén, T (2005). Källkritik (Andra upplagan). Falköping: Liber AB 

 

Valentini, S., Montaguti, E., & Neslin, S. A (2011). Desicion process evolution in 

customer channel choice. Journal of Marketing, 75, 72-86.  

 

Zainuddin, N., Previte, J., & Russel-Bennett, R (2011). A social marketing approach to 

value creation in a well-women’s health service. Journal of Marketing, 27, 361-385.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Att syna en optikbutik  

 

1 

Bilaga 1 

Intervjuguide 
 

Hej! 

Vi skriver vårt examensarbete om attribut som attraherar kunder till fysiska butiker. Vi 

kommer totalt att intervjua 4 personer från 4 olika optikbutiker och kedjor som en 

pilotstudie för att få en bättre inblick i branschen och hur optikbutikerna arbetar med 

placeringsstrategier och andra attribut idag. Utifrån de resultat vi får fram kommer vi att 

skapa en enkät som ska besvaras av kunder för att få fram vilka attribut som anses som 

mest attraktiva för dem i valet av optikbutik. Syftet med studien är att vill vi vidare 

utforma en ny eller utveckla en befintlig strategi för hur optikbutiker på bästa sätt kan 

disponera sina lokaler och förmedla information för att vara attraktiva för kunderna.  

 

Den information som du delger oss i den här undersökningen kommer enbart att 

användas till den här uppsatsen och behandlas anonymt. Endast handledare och 

huvudopponent grupp kommer att veta vilka butiker som deltagit, men ej specifika 

personer. Efter färdigställande av arbetet kommer du att kunna ta del av det, om så 

önskas (skriv upp mailadresser i det fallet eller ge ut våra för återkoppling).  

Intervjun beräknas ta mellan 45-60 minuter och du får svara hur du vill. I de fall våra 

definitioner av en aspekt skiljer sig från dina eller butikens får du gärna förklara er syn.  

 

Fråga 1. Bakgrundsinformation 
 
Namn 

 

Vilken är din roll i företaget? 

 

På vilket sätt är du involverad i uppbyggnaden av butikslayouten? 

 

Antal kunder 

 

Antal anställda 

 

Hur många butiker har ni? 

 

Nyckelord: Vem respondenten är och hur den är involverad i skapandet av hur kunden 

uppfattar butiken.  

 

Fråga 2. Placeringsstrategier 
Med begreppet menas strategier för att placera sina produkter och varor i en butik för 

att på bästa sätt attrahera kunder till ett specifikt varumärke eller en speciell produkt. 

 
Vad utgår ni ifrån vid skapandet av er butikslayout? 

 
(ev. följdfråga) Finns det någon klar definierad strategi för hur er butik är uppbyggd? 

  



Att syna en optikbutik  

 

2 

Finns det någon strategi för hur varumärken placeras?  

 

Hur exponeras varor och produkter idag?  

 

Hur görs urvalet för vilka varumärken som säljs i er butik/butiker? 

 

Använder ni er av aktiv planering av produktexponering för att attrahera kunder till 

butiken? 

 

Finns det någon relation mellan hur produkter säljer beroende på var de exponeras i 

butiken? 

 

Fråga 3. Attribut 
Med attribut menar vi i form av sortiment, butikslayout, service, priser, tillgänglighet, 

information, förtroende, relationer och placeringsstrategier.  

 

Vilka attribut i butiken anser du vara nödvändiga för en optikbutik? 

 

Vilka attribut anser du som avgörande för att kunder ska välja just er butik?  

 

Är det några attribut utöver de nämnda som du anser viktiga? 

 

Nyckelord: Inblick i vilka attribut som anses viktiga för kunderna ur butikens synvinkel.  

 

Fråga 4. Butiksimage 
Med image menar vi hur kunder ser på er butik. 

 
Har ni någon strategisk butiksimage som ni vill förmedla till kunderna? 

 

Vilka attribut vill ni förmedla ut till kunderna genom den butiks image ni skapar?  

 

(ev. följdfråga) På vilket sätt förmedlar ni detta? 

 

I vilken grad är butiksimage viktig för er? 

 

Vilken roll anser du att service har för en butik?   

 

Vilken typ av service är viktigast för kunder?  

 
Fråga 5. Differentiering 
Med differentiering menar vi hur en butik skiljer sig ifrån en annan.  

 

Finns det någon differentieringsstrategi gentemot konkurrenterna?  

 

(ev. följdfråga) På vilket sätt?  

 

Hur gör ni era kunder medvetna om era produkter och tjänster? 
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Fråga 6. Relationer 
 
Hur arbetar ni med kundrelationer?  

 

Hur tror du att relationerna skiljer sig för optikbutiker jämfört med butiker i andra 

branscher? 

Fråga 7. Förtroende 
 
I vilken grad anser du att förtroende har en inverkan på kunders val av optikbutik? 

 

Hur arbetar ni med förtroende? 

 

På vilket sätt har det en inverkan? 

 

Hur kan förtroende förmedlas till kunden? 
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Bilaga 2 

Åhörarmall 
Lyssnarens mall för eventuella följdfrågor. 
Bocka av de frågor som berörts och fyll i med följdfrågor vid behov.  

 

Hej! 

Vi skriver vårt examensarbete om attribut som attraherar kunder till fysiska butiker. Vi 

kommer totalt att intervjua 4 personer från 4 olika optikbutiker och kedjor som en 

pilotstudie för att få en bättre inblick i branschen och hur optikbutikerna arbetar med 

placeringsstrategier och andra attribut idag. Utifrån de resultat vi får fram kommer vi att 

skapa en enkät som ska besvaras av kunder för att få fram vilka attribut som anses som 

mest attraktiva för dem i valet av optikbutik. Syftet med studien är att vill vi vidare 

utforma en ny eller utveckla en befintlig strategi för hur optikbutiker på bästa sätt kan 

disponera sina lokaler och förmedla information för att vara attraktiva för kunderna.  

 

Den information som du delger oss i den här undersökningen kommer enbart att 

användas till den här uppsatsen och behandlas anonymt. Endast handledare och 

huvudopponent grupp kommer att veta vilka butiker som deltagit, men ej specifika 

personer. Efter färdigställande av arbetet kommer du att kunna ta del av det, om så 

önskas (skriv upp mailadresser i det fallet eller ge ut våra för återkoppling).  

Intervjun beräknas ta mellan 45-60 minuter och du får svara hur du vill. I de fall våra 

definitioner av en aspekt skiljer sig från dina eller butikens får du gärna förklara er syn. 

 
Fråga 1. Bakgrundsinformation 
 
Namn 

 

Vilken är din roll i företaget? 

 

På vilket sätt är du involverad i uppbyggnaden av butikslayouten? 

 

Antal kunder 

 

Antal anställda 

 

Hur många butiker har ni? 

 

Nyckelord: Vem respondenten är och hur den är involverad i skapandet av hur kunden 

uppfattar butiken.  

 
Fråga 2. Placeringsstrategier 
 
Vad utgår ni ifrån vid skapandet av er butikslayout? 

 
(ev. följdfråga) Finns det någon klar definierad strategi för hur er butik är uppbyggd? 
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Finns det någon strategi för hur varumärken placeras?  

Ledning: i vilka kombinationer, segment eller liknande 

Ev. följdfrågor:  Placeras varor i specifika kombinationer 

  Placeras varor efter segment 

  Placeras varor varumärke för varumärke 

 

(ev. följdfråga) Hur exponeras varor och produkter idag?  

Ledning: i montrar, på väggarna, i ställ och hyllor etc.  

 

Hur görs urvalet för vilka varumärken som säljs i er butik/butiker? 

 

Använder ni er av aktiv planering av produktexponering för att attrahera kunder till 

butiken? Ledning: Kommunikation utöver reklam och interaktion mellan köpare och 

säljare 

 

Finns det någon relation mellan hur produkter säljer beroende på var de exponeras i 

butiken? 

Ledning: rea-varor vid kassan, tilläggsprodukter i nära anslutning vid kassa etc.  

 
Fråga 3. Attribut 
Med attribut menar vi i form av sortiment, butikslayout, service, priser, tillgänglighet, 

information, förtroende, relationer och placeringsstrategier.  

 

Vilka attribut i butiken anser du vara nödvändiga för en optikbutik? 

Bocka av berörda:  Sortiment 

  Butikslayout 

  Service 

  Priser 

  Tillgänglighet 

  Information 

  Förtroende 

  Relationer 

  Placeringsstrategier 

Ev. följdfrågor: Vilken roll anser du att sortiment… (De attribut som inte berörts) har 

för er butik? 

 

Vilka attribut anser du som avgörande för att kunder ska välja just er butik?  

 

Är det några attribut utöver de nämnda som du anser viktiga? 

 

Nykelord: Inblick i vilka attribut som anses viktiga för kunderna ur butikens synvinkel.  

 
Fråga 4. Butiksimage 
Med image menar vi hur kunder ser på er butik. 

 
Har ni någon strategisk butiksimage som ni vill förmedla till kunderna? 



Att syna en optikbutik  

 

6 

 

 

Vilka attribut vill ni förmedla ut till kunderna genom den butiks image ni skapar?  

 

(ev. följdfråga) På vilket sätt förmedlar ni detta? 

 

I vilken grad är butiksimage viktig för er? 

 

Vilken roll anser du att service har för en butik?   

 

Vilken typ av service är viktigast för kunder?  

Ledning: ledning i butik, design-råd, synundersökning 

 
Fråga 5. Differentiering 
Med differentiering menar vi hur en butik skiljer sig ifrån en annan.  

 

Finns det någon differentieringsstrategi gentemot konkurrenterna?  

 

(ev. följdfråga) På vilket sätt?  

 

Hur gör ni era kunder medvetna om era produkter och tjänster? 

Ledning: Marknadskommunikation, information vid besök, nyhetsbrev, annonsering 

 
Fråga 6. Relationer 
 
Hur arbetar ni med kundrelationer?  

Ledning: Klubbkort, skapandet av förtroende, långsiktigt och återkommande 

 

Hur tror du att relationerna skiljer sig för optikbutiker jämfört med butiker i andra 

branscher? 

Ledning: Större/mindre vikt än andra branscher, varför? 

 
Fråga 7. Förtroende 
 
I vilken grad anser du att förtroende har en inverkan på kunders val av optikbutik? 

 

Hur arbetar ni med förtroende? 

Ledning: genom information och guidning, tillgänglighet 

 

På vilket sätt har det en inverkan? 

Ledning: fler återkommande kunder, bättre kundrelationer, gott rykte 

 

Hur kan förtroende förmedlas till kunden? 

Ledning: Image, information, personlig kontakt 
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Bilaga 3 

Mailenkät 
Hej! 

 

Vi är två studenter vid Handelshögskolan i Umeå som skriver vårt examensarbete under 

våren 2012. Syftet med vår studie är att ta reda på vad kunder tycker är viktigt i valet av 

optikbutik och om det är några specifika attribut som är viktigare än andra.  

 

Du har fått detta utskick då Du finns med i Umeå universitets personalkatalog och 

studien är förlagd på samtliga institutioner inom universitetet.  

  

Formuläret består av 34 frågor med fasta svarsalternativ där du som respondent får 

svara utifrån Din uppfattning och Dina erfarenheter av att köpa glasögon. Det är 

frivilligt och formuläret tar Dig ca 5-10 minuter att besvara. Din medverkan kommer att 

behandlas anonymt och svaren kommer enbart att användas till denna studie i statistiska 

jämförelser. Ditt svar är en förutsättning för vårt fortsatta arbete och en del av ett 

givande resultat för framtida forskningsområden. Vi ser därav gärna att Ditt svar skickas 

så snart som möjligt.  

 

För att vara aktuell för undersökningen ska Du som respondent ha; 

- Köpt glasögon i en optikbutik (kedjeansluten eller privat)  

- Köpet ska ha ägt rum under de senaste tre åren 

 

I det fall Du inte uppfyller dessa kriterier kan du bortse ifrån detta utskick. Vi tackar vi 

för tagen tid och önskar dig en trevlig fortsättning på våren.  

 

Vi är tacksamma för Din medverkan! 

Med vänlig hälsning 

Madelene Hansson och Daniel Blide   

 

Vid frågor kontakta oss gärna.  

Madelene 070-205 46 21, evamadelenehansson@gmail.com 

Daniel 073- 40 40 111, daniel_blide@hotmail.com 

 

*Obligatorisk 

 

Har Du köpt glasögon i en optikbutik? * 

Kedjeansluten eller privat. Om Nej, tack för Din medverkan. 

Ja   Nej 

 

Har Du köpt glasögon under de senaste tre åren? * 

Om Nej, tack för Din medverkan 

Ja Nejr väljer Du? 

 

*Obligatorisk 

 

 

 

 

mailto:evamadelenehansson@gmail.com
mailto:daniel_blide@hotmail.com
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Om Dig som kund 
 

1. Kön * 

 

•   Kvinna 

•   Man 

 

2. Ålder * 

 

 

3. Hur ofta köper Du glasögon? 

 

•   Varje år 

•   Vartannat år 

•   Mer sällan än vartannat år 

 

4. Använder någon av Dina närstående (vänner, släkt, familj) glasögon? 

 

   Ja 

   Nej 

 

5. Om Ja, går Du idag till samma optiker som Dina närstående? 

 

   Ja 

   Nej 

   Vet ej 

 

6. Hur länge har Du varit kund i Din nuvarande optikbutik? 

Ange antal år eller månader 

 

 

Val av butik 
7. Hur hörde Du talas om den optikbutik Du går till idag? 

 

   Rekommendation 

   Annons 

   TV-reklam 

   Övrigt: 

 

8. Går Du kvar hos samma optikbutik som vid Ditt första besök? 

 

   Ja 

   Nej 

 

9. Om Nej, varför? 

 

 

10. Vad skulle få Dig att gå till en annan optikbutik? 
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11. Brukar Du rekommenderar Din optikbutik till andra. 

 

 1 2 3 4 5 6 7  

Aldr

ig 
       

Allt

id 

 

 

Sortiment 
12. Du anser att sortimentet är viktigt i valet av optikbutik. 

 

 1 2 3 4 5 6 7  

Inte viktigt alls        Väldigt viktigt 

 

13. Sortimentet i Din optikbutik är tillräckligt stort. 

 

 1 2 3 4 5 6 7  

Stämmer inte alls        Stämmer helt 

 

14. Hur upplever Du placeringen av glasögon i butiken? 

 

 1 2 3 4 5 6 7  

Stöki

g 
       

Prydli

g 

 

 

Varumärken 
15. Du vet vilket varumärke på glasögon Du ska köpa när du besöker en 

optikbutik. 

 

 1 2 3 4 5 6 7  

Stämmer inte alls        Stämmer helt 

 

16. Du är alltid lojal mot ett glasögonvarumärke 

 

 1 2 3 4 5 6 7  

Stämmer inte alls        Stämmer helt 

 

17. I optikbutiken Du vanligtvis går till, hittar Du lätt det varumärke du föredrar. 

Om Du inte har ett föredraget varumärke, gå vidare till Pris. 

 1 2 3 4 5 6 7  

Stämmer inte alls        Stämmer helt 

 

18. När Du köper ditt föredragna varumärke, överväger Du även andra 

varumärken i optikbutiken. 

 

 1 2 3 4 5 6 7  

Stämmer inte alls        Stämmer helt 

Pris 
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19. Priset på glasögon är viktigt i valet av optikbutik. 

 

 1 2 3 4 5 6 7  

Minst viktigt        Mest viktigt 

 

20. Priset överensstämmer med värdet som produkten/tjänsten ger Dig. 

 

 1 2 3 4 5 6 7  

Stämmer inte alls        Stämmer helt 

 

21. Du är intresserad av låga priser men lika intresserad av kvalitén på 

produkterna. 

 

 1 2 3 4 5 6 7  

Stämmer inte alls        Stämmer helt 

 

22. Generellt är Du nöjd med prissättningen på glasögon. 

 

 1 2 3 4 5 6 7  

Stämmer inte alls        Stämmer helt 

 

 

Förtroende för optikbutiken 
23. Du anser att förtroende är viktigt i valet av optikbutik. 

 

 1 2 3 4 5 6 7  

Minst viktigt        Mest viktigt 

 

24. Ett besök hos Din optiker är jämförbart med ett besök hos Din läkare. 

 

 1 2 3 4 5 6 7  

Stämmer inte alls        Stämmer helt 

 

25. Om en närstående behöver glasögon skulle Du rekommendera dem att gå till 

Din optiker. 

 

 1 2 3 4 5 6 7  

Stämmer inte alls        Stämmer helt 

 

26. Du har förtroende för personalen i Din optikbutik vid val av glasögonbågar. 

 

 1 2 3 4 5 6 7  

Stämmer inte alls        Stämmer helt 
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Tillgänglighet 
27. Gradera följande tillgänglighetsfaktorer. 

Bra öppettider 

 1 2 3 4 5 6 7  

Helt oviktigt        Väldigt viktigt 

 

 

Lätt att komma i kontakt med 

 1 2 3 4 5 6 7  

Helt oviktigt        Väldigt viktigt 

 

 

Kort väntetid 

 1 2 3 4 5 6 7  

Helt oviktigt        Väldigt viktigt 

 

 

Parkeringsplatser 

 1 2 3 4 5 6 7  

Helt oviktigt        Väldigt viktigt 

 

 

Butikens placering 

 1 2 3 4 5 6 7  

Helt oviktigt        Väldigt viktigt 

 

 
Kvalitet 
28. Kvalitet på glasögonen är viktigt för Dig vid val av optikbutik. 

 

 1 2 3 4 5 6 7  

Minst viktigt        Mest viktigt 

 

Service 
29. God service är viktigt för Dig i valet av optikbutik. 

 

 1 2 3 4 5 6 7  

Minst viktigt        Mest viktigt 

 

30. Följande är en lista över olika typer av service som optikbutiker erbjuder. 

Gradera varje tjänst utifrån hur viktig den är för Dig i valet av optikbutik . 

Synundersökning 

 1 2 3 4 5 6 7  

Helt oviktigt        Väldigt viktigt 

 

 

Personlig rådgivning 

 1 2 3 4 5 6 7  

Helt oviktigt        Väldigt viktigt 
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Återkoppling efter köp 

 1 2 3 4 5 6 7  

Helt oviktigt        Väldigt viktigt 

 

 

Reparationer utan kostnad 

 1 2 3 4 5 6 7  

Helt oviktigt        Väldigt viktigt 

 

31. Vid behov av korrigering eller reparation av glasögonen, är det lätt att få hjälp 

från butiken Du köpt dem i. 

 

 1 2 3 4 5 6 7  

Stämmer inte alls        Stämmer helt 

 

Butiksimage 
Butikens image är hur Du som kund uppfattar butiken och dess personal.  

 

32. Butikens image är viktigt vid val av optikbutik. 

 

 1 2 3 4 5 6 7  

Minst viktigt        Mest viktigt 

 

33. En dålig butiksimage skulle leda till att Du valde en annan optikbutik. 

 

 1 2 3 4 5 6 7  

Stämmer inte alls        Stämmer helt 

 

34. Beskriv Din optikbutik med ett ord: 
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Bilaga 4 

Könsskillnader vs. tillgänglighet- och servicefaktorer 
 
Tabell 6.3.3 Kön vs. tillgänglighetsfaktorer 

Faktor F Sig. 

Öppettider 11,122 0,001 
Lätt att komma i kontakt 
med 13,418 0,000 

Kort väntetid 5,719 0,017 

Parkeringsplatser 1,786 0,183 

Butikens placering 5,161 0,024 

 
Tabell 6.4.4 Kön vs. servicefaktorer 
Faktor F Sig.  

Synundersökning 0,017 0,896 
Personlig rådgivning 19,973 0,000 
Återkopåpling efter köp 2,257 0,134 

Reparation utan 
kostnad 5,005 0,026 
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Bilaga 5 

God service/ servicetjänster 
 
Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error 
of the 
Estimate 

1 ,459
a
 ,211 ,198 ,808 

 
ANOVA

a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 43,732 4 10,933 16,731 ,000
b
 

Residual 164,018 251 ,653     

Total 207,750 255       

 
 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2,936 ,488   6,016 ,000 

Personlig rådgivning ,228 ,048 ,300 4,774 ,000 

Återkoppling efter köp ,061 ,033 ,121 1,855 ,065 

Reparationer utan kostnad ,049 ,046 ,064 1,058 ,291 

30. Synundersökning ,184 ,063 ,168 2,918 ,004 
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Bilaga 6 

Förtroende/övriga attribut 
Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error 
of the 
Estimate 

1 ,645
a
 ,416 ,400 ,845 

 
 
ANOVA

a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 126,259 7 18,037 25,252 ,000
b
 

Residual 177,144 248 ,714     

Total 303,402 255       

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,583 ,508   3,115 ,002 

12. Du anser att sortimentet är viktigt i valet 
av optikbutik. 

-,055 ,038 -,078 -1,465 ,144 

14. Hur upplever Du placeringen av 
glasögon i butiken? 

,126 ,048 ,138 2,615 ,009 

19. Priset på glasögon är viktigt i valet av 
optikbutik. 

-,026 ,032 -,042 -,829 ,408 

24. Ett besök hos Din optiker är jämförbart 
med ett besök hos Din läkare. 

,150 ,030 ,276 5,049 ,000 
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28. Kvalitet på glasögon är viktigt för Dig 
vid val av optikbutik 

,212 ,059 ,195 3,595 ,000 

29. God service är viktigt för Dig i valet av 
optikbutik 

,253 ,069 ,212 3,682 ,000 

32. Butikens image är viktigt vid val av 
optikbutik 

,110 ,035 ,169 3,140 ,002 
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Bilaga 7 

Förtroende/Tillgänglighetsfaktorer 
Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error 
of the 
Estimate 

1 ,324
a
 ,105 ,087 1,043 

 
ANOVA

a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 32,177 5 6,435 5,920 ,000
b
 

Residual 273,947 252 1,087     

Total 306,124 257       

 
 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4,864 ,359   13,545 ,000 

Bra öppettider. -,112 ,068 -,135 -1,645 ,101 

Lätt att komma i kontakt med ,429 ,088 ,452 4,854 ,000 

Kort väntetid -,176 ,068 -,203 -2,611 ,010 

Parkeringsplatser ,051 ,033 ,098 1,529 ,127 

Butikens placering -,041 ,045 -,061 -,918 ,360 
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Bilaga 8 

Förtroende/ålder 
Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error 
of the 
Estimate 

1 ,188
a
 ,035 ,032 1,076 

 
 
ANOVA

a
 

Model 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regression 11,207 1 11,207 9,672 ,002
b
 

Residual 305,909 264 1,159     

Total 317,117 265       

a. Dependent Variable: 23. Du anser att förtroende är viktigt i valet av optikbutik. 

b. Predictors: (Constant), Ålder2 

 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 5,421 ,126   42,913 ,000 

Ålder2 ,176 ,057 ,188 3,110 ,002 

a. Dependent Variable: 23. Du anser att förtroende är viktigt i valet av optikbutik. 

 
 


