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Problemformulering: Idag väljer flera företag att sätta kunden i fokus och 

skapa nöjda kunder som kan leda till framgång för 

företaget. Kundtillfredsställelse är bland de viktigaste 

faktorerna för ett företags lönsamhet, därför bör 

företaget överträffa kundens förväntningar och skapa 

positiva upplevelser.   

Syfte: Syftet med vår uppsats är, att utgående från två tidigare 

studier om kundtillfredsställelse mäta den och 

undersöka om kunderna känner sig tillfredsställda efter 

besöket på Bergvik köpcenter. 

Teori: Vi grundar oss på Westbrooks (1981) och Anselmssons 

(2006) studier om kundtillfredsställelse samt beskriver 

andra faktorer som påverkar kundens 

helhetsuppfattning om köpcentrum.    

Metod: En kvantitativ studie i form av enkätundersökning med 

standardiserade frågor och förutbestämda 

svarsalternativ.    

Resultat: Resultatet från enkätundersökningen blev positiv. Det 

innebär att kunder känner sig tillfredsställda efter 

besöket på Bergvik köpcenter. 

 

 

 



Sammanfattning 

Köpcenter får större betydelse nuförtiden. Det är inte bara en samling av olika butiker 

under samma tak utan det görs stora satsningar för att utveckla köpcentrum mot allt fler 

aktiviteter för hela familjen, för att få tillfredsställda kunder och skapa en positiv 

upplevelse hos besökare (Timothy & Dallen 2005). Sådan utveckling sker inte bara i 

Sverige utan i flera andra länder till exempel Förenade Arabemiraterna, England etc.    

Kundtillfredsställelse anses vara en kontinuerlig variabel som beror på tidigare 

erfarenheter, förväntningar och även marknadsföring (Söderlund 1997). 

Företagsledningen ska vara engagerad i kundfrågor och satsa på långsiktiga 

kundrelationer för att uppfylla kundernas behov samt att få dem att bli nöjda 

(Gustavsson et al. 1997). Det är inte minst viktigt att arbeta med personalfrågor, eftersom 

medarbetare är en nyckelresurs för företaget som ska ha bra kunskap och engagemang i 

sitt tjänsteområde samt utveckla den egna kompetensen (Echeverri & Edvardsson 2002). 

Bergvik köpcenter är en av de mest besökta platserna i Värmland. Köpcentret ligger 

utanför stadskärnan och består av 60 butiker samt 11 matserveringar som erbjuder olika 

produkter/tjänster till olika smaker och prisnivåer1. 

Denna uppsats avser att med utgående från Westbrooks (1981) och Anselmssons (2006) 

studier om kundtillfredsställelse på köpcentrumet undersöka om kunder känner sig 

tillfredsställda efter besöket på Begvik köpcenter i Karlstad. Dessa studier anses som 

centrala under hela uppsatsens gång. Det redogörs även för andra teorier som 

kompletterar uppfattningen om kundtillfredsställelse på köpcenter. 

För att få bredare och ytligare förståelse på vad som påverkar kundtillfredsställelse har vi 

valt att genomföra en kvantitativ undersökning i form av enkäter. Efter analyserat 

datamaterial kan vi konstatera att Westbrooks 8 dimensioner och Anselmssons 

bakomliggande faktorer är viktiga för kundtillfredsställelse. Det innebär att Bergvik 

köpcenter skapar positiv helhetsuppfattning hos besökare och får dem känna sig 

tillfredsställda.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 www.bergvik.se/historia  

http://www.bergvik.se/historia
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Kapitel 1 – Inledning 

I detta kapitel beskrivs köpcentras uppkomst och utveckling som har skett inom detta 

område samt aktiviteter som är relaterade till kundtillfredsställelse, även en presentation av 

företaget. Med hjälp av bakgrund och problemformulering förklaras ämnet och uppsatsens 

riktlinjer. Slutligen presenteras det valda företaget. 

1.1. Bakgrund 

Köpcentrumens uppkomst har sin början i slutet av 1800-talet. Med tiden har 

köpcentrum utvecklats inte bara för handel utan även till upplevelse för hela 

familjen som erbjuder olika aktiviteter i form av café/restauranger, viloplatser, 

utställningscenter, biografer och spelrum för barn (Timothy & Dallen 2005).  

En samling av olika affärer i köpcentrum fokuserar på att skapa mervärde för 

kunderna och underlätta deras köp. Det är ganska bekvämt med köpcentra 

eftersom mycket finns under ett tak och besökare kan spara tid. Det är en 

samling av butiker med brett utbud av varor med olika prisnivåer. De flesta 

människor har tillgång till bil vilket ökar deras möjligheter att ta sig till olika 

köpgallerior och de är mer villiga att åka lite längre för att handla där utbudet 

och sortimentet av varor är bredare (Bergström & Fölster 2005). 

Efter andra världskrigets slut fick människor ökat välstånd, mer fritid och 

bättre kunskap. Med växande världsekonomin uppkom ett överflöd av varor 

och tjänster. I jämförelse med tidigare konkurrensmedel som till exempel låga 

priser och aggressiv försäljning har det blivit viktigt att tillfredsställa kundernas 

behov på bästa sätt. Nuförtiden byggs det många nya köpcentrum vilket ökar 

kundens valmöjlighet därför ligger fokus på servicekvalité och 

kundtillfredsställelse. Med nya företag på marknaden blir konkurrensen 

hårdare och därför är det viktigt för personalen och butikschefer att vårda sina 

kundrelationer, uppfylla kundens förväntningar och erbjuda bra service. Om 

man inte gör det så har kunder stora valmöjligheter att välja andra företag 

(Seller 1990; Smith 1989). 

Under 1989 utvecklades Swedish Customer Satisfaction Barometer (SCSB) 

med fokus på kundtillfredsställelse. SCSB var det första nationella 

mätinstrumentet för kundtillfredsställelse och innehåller två viktiga 

komponenter som ligger till grund för kundtillfredsställelse: kundupplevelser 

och kundförväntningar (Fornell 1992).  
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Kundtillfredsställelse ses som en kritisk fråga för både konsumenter och 

köpcentrumsledning. Enligt Anselmsson studie (2006) finns det antal 

betydande faktorer som kan påverka kundtillfredsställelse: atmosfär, 

tillgänglighet och butiksmix. En annan forskare Westbrook (1981) beskriver 

kundtillfredsställelse på köpcentrum utifrån 8 dimensioner som är personal, 

miljö, marknadsföringspolitik, tjänstekvalitet, produkt/tjänst, kundkrets, 

mervärde och kampanjer. Dessa två studier har koppling med varandra och 

vår uppgift är att mäta kundtillfredsställelse i praktiken på Bergvik köpcenter i 

Karlstad. Vi har valt att använda oss av de två studier eftersom de är 

anpassade för att undersöka kundtillfredsställelse på köpcentrum och 

kompletterar varandra.  

Det är viktigt för köpcentrum att ”utgå från kundernas behov, och anpassa sin 

verksamhet till dessa behov genom att koordinera 

marknadsföringsaktiviteterna med varandra och med andra aktiviteter i 

företaget” (Söderlund 1997). 

1.2. Problemformulering 

Idag väljer flera företag att sätta kunden i fokus och skapa nöjda kunder som 

kan leda till framgång för företaget. För att skapa kundtillfredsställelse bör 

företaget göra kundundersökningar genom att mäta kundens förväntningar 

och upplevelse efter besöket (Christensen et al. 2001). För att skapa långsiktiga 

stabila affärsrelationer med kunderna använder företaget sig av 

kundtillfredsställelsestrategi som baseras på olika aktiviteter. En nöjd kund 

talar bra om företaget för vänner, bekanta och kolleger. Kundtillfredsställelse 

är en kontinuerlig variabel och kan bero på kundens egna erfarenheter, känslor 

och bedömningar, vilket innebär att det finns olikheter i kundtillfredsställelse. 

Det finns ett positivt samband mellan kundens nöjdhet och företags 

lönsamhet, det vill säga ju högre nöjdhet desto högre lönsamhet för företaget. 

Nöjd och lojal kund är en förutsättning för företagets lönsamhet på lång sikt. 

Som resultat kan kundtillfredsställelse leda till återköp, bra rykte för företaget 

och mindre priskänslighet. Därför är det viktigt för ett serviceföretag att 

tillfredsställa kunder, skapa mervärde, erbjuda bra service samt förstå samband 

mellan kvalitet, kundvärde, kundlojalitet och lönsamhet (Söderlund 1997). 

Enligt Anselmsson (2006) är det viktigt för köpcentrums utveckling att studera 

de bakomliggande faktorer för kundtillfredsställelse. Detta för att skapa nöjda 

och återkommande kunder. Hur ser det ut i verkligheten då? Gör sådana 

köpcentrum allt som beskrivs ovan för att få nöjdare kunder? Enligt 
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Gustavsson et al. (1997) kan dessa frågor studeras ur tre olika perspektiv: 

kund-, anställd- och ledningsperspektiv. Vi har valt att fokusera oss på 

kunderna som står i centrum för företaget. Det är tack vare kunden som alla 

ansträngningar med bättre service görs. Här måste man även nämna personal 

och ledning som jobbar med kundfrågor. Kundtillfredsställelse är bland de 

viktigaste faktorerna för företagets lönsamhet. Som undersökningsobjekt har 

vi valt att studera Bergvik köpcentrum i Karlstad. 

1.3. Syfte 

Syftet med vår uppsats är att utgående från 8 dimensioner (Westbrook 1981) 

och studien om bakomliggande faktorer för kundtillfredsställelse (Anselmsson 

2006) mäta kundtillfredsställelsen på Bergvik köpcentrum. 

1.4. Företagsbeskrivning 

1982 öppnade Bergvik köpcenter för allmänheten. Idag är det fyra 

fastighetsägare (OK Värmland, ICA fastigheter, Konsum Värmland och 

Eurocommercial Properties) som förvaltar och driver köpcentret2. I dagsläget 

är Bergvik köpcenters yta 54 000 kvadratmeter, har 60 butiker och 11 

café/restauranger som erbjuder shopping till både stora och små. Köpcentret 

är byggt som en hästsko med fyra ingångar, friparkering och längre öppettider 

än i stadskärnan. Det räcker med att parkera en gång för att lätt komma till alla 

butiker.3 Enligt siffror från Bergvik köpcenters hemsida kan det ses en positiv 

besöksutveckling. I jämförelse med år 2005 har antalet besökare ökat från 7,8 

miljoner till 8,6 miljoner år 2010 vilket gör Bergvik köpcenter till den mest 

besökta platsen i Värmland.4 Även omsättningsmässigt ligger Bergvik 

köpcenter på en fjärde plats bland de största köpcentra utanför 

storstadsområdena i Sverige. Det beror på att många besökare kommer från 

Norge för att handla och Karlstad ligger nära gränsen.5 

Enligt Bergström & Cronholm (2003) finns det fyra olika typer av 

köpcentrum: bostadsområdescentrumet, kommuncentrumet, regioncentrumet 

och citycentrum. Eftersom Bergvik köpcenter ligger utanför stadens centrum 

och innehåller mer än 50 butiker bland annat storbutiker, kedjebutiker och 

olika matserveringar så passar det in på beskrivning av regioncentrumet. 

                                                 
2 http://www.bergvik.se/agare 
 
3 http://www.bergvik.se/historia  
 
4 http://www.bergvik.se/siffror  
 
5 http://www.vf.se/naringsliv/bergvik-fjarde-storsta-kopcentrat  

http://www.bergvik.se/agare
http://www.bergvik.se/historia
http://www.bergvik.se/siffror
http://www.vf.se/naringsliv/bergvik-fjarde-storsta-kopcentrat
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Kapitel 2 – Teori 

Detta avsnitt inleds med förklaring av begrepp som ger djupare förståelse av ämnet. Vidare 

redogörs för teorier som ligger till grund för vår uppsats om kundtillfredsställelse för ett 

köpcentrum, och som vi anser är relevanta. 

2.1. Begreppsförklaring 

Nedan redogörs för relevanta begrepp som behandlas i vår studie och skapar 

djupare förståelse av ämnet. Här definieras även begreppet ”köpcentrum” 

eftersom vi mäter kundtillfredsställelse på ett köpcenter.  

Kundtillfredsställelse är ett komplext begrepp som innefattar olika moment, till 

exempel en utvärdering och bedömning av en produkt eller tjänst efter ett köp 

(Oliver 1993).  

Köpcentrum kan definieras på många sätt och enligt Anselmsson (2006) är 

köpcentrum en komplex organisation som omfattar fysisk miljö, utbud av 

butiker, caféer och restauranger samt olika aktiviteter och erbjudande. 

Eftersom många besöker köpcentrum för att handla så finns det stort utbud 

av butiker som erbjuder olika tjänster.  En tjänst syftar till att tillgodose 

kundbehov och infria kundens förväntningar (Echeverri & Edvardsson 2002).  

Kundförväntningar är de förutsägelser kunden gör om vad som sannolikt 

kommer att hända under en tjänsteprocess (Bergström & Cronholm 2003). 

Echeverri & Edvardsson (2002) beskriver att kunden kan bli nöjd eller 

missnöjd och kommunicera sina upplevelser och uppfattningar till andra 

kunder. Utifrån detta formas kundens framtida förväntningar, vilka kan 

förstärka eller förändra ett resultat av nya erfarenheter och upplevelser. 

Sanningens ögonblick – ett möte mellan kunden och medarbetare där 

medarbetare ska anpassa sig till kundpreferenser för att skapa positiv 

upplevelse hos kunden och tillfredsställa den (Echeverri & Edvardsson 2002).  

Kvalitet är förmåga att möta kundernas behov och förväntningar, vilket innebär 

att bedömningen av kvalitetsnivån utgörs av en subjektiv upplevelse hos 

kunden (Kotler 1997). 

2.2. Westbrooks dimensioner om kundtillfredsställelse  

Den mest kända undersökningen av kundtillfredsställelse vid köpcentrum är 

en skala som validerats i Westbrook (1981). Denna skala är utformad med 
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syfte att mäta 8 dimensioner av kundtillfredsställelse på köpcentrum: personal, 

miljö, marknadsföringspolitik, tjänstekvalitet, produkt/tjänst, kundkrets, 

mervärde samt kampanjer och olika erbjudande (Westbrook 1981). Modellen 

innehåller olika komponenter som har koppling med varandra och bidrar till 

kundtillfredsställelse på köpcentrum. 

 Anledningen till att vi presenterar dimensioner på svenska och engelska är att 

begreppsinnebörden inte ska missuppfattas av läsarna.   

  

                     

Figur 1: Modell baserad på Westbrooks studie (1981) 

Sales persons (personal) har betydande inverkan på kundtillfredsställelse eftersom 

medarbetarna är ansikte utåt för företaget och det är av personalen kunder blir 

bemötta vid sanningens ögonblick. Enligt Gustavsson (1997) är personalen 

själva tjänsten för många kunder. Grönroos (2000) menar att det är 

personalens bemötande som kunden oftast minns efter sitt besök. Personalens 

erfarenhet är en stark faktor för kundtillfredsställelse som hjälper att lättare 

identifiera kundens behov och få nöjda kunder. McGoldrick (2002) 

understryker att personal som är engagerade i sitt arbete, har produktkunskap, 

visar respekt för kunden och har servicekänsla leder oftast till lojala och 

återkommande kunder.  

Environment (miljö) innefattar design, utformning och renhet av lokaler på 

köpcenter som anses vara de faktorer som får besökare att stanna längre och 

handla mer (Westbrook 1981). 

KUNDTILLFREDSSTÄLLELSE 

Personal 

Miljö 

Marknadsföringspolitik 

Tjänstekvalitet 

Produkt/tjänst 

Kundkrets 

Mervärde 

Kampanjer 
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Merchandising policies (marknadsföringspolitik) anser information och reklam om 

nytt sortiment samt kommunikation med kunder. Det är viktigt att sköta 

kommunikation mellan kunder och köpcentrum så att kunder får den senaste 

informationen om nyheter, olika erbjudande och aktiviteter (Westbrook 1981). 

Nordfält (2007) menar att marknadsföring är allt som skapar uppfattning hos 

kunden om företaget och har tre syften: påminna, påverka och inspirera.   

Service orientation (tjänstekvalitet) innebär kundens bedömning av personalens 

hjälpsamhet, därför det är viktigt att personalen är kompetenta och 

engagerade. För att få nöjda kunder ska personalen vara trevlig och kunnig 

samt veta om produktens egenskaper företaget säljer (Westbrook 1981). För 

att positivt påverka kundtillfredsställelse bör köpcentrum ha kundorienterade 

medarbetare och hålla en hög servicenivå (Sharma & Sarel 1995, Mossberg 

2003).  

Product/service (produkt/tjänst) är information om priser, kvalitet på produkter 

eller tjänster och även sortimentsbredd. Priset och kvalitet kan vara avgörande 

för kundtillfredsställelse och om dessa faktorer motsvarar kundens 

förväntningar leder det till ökad lönsamhet för företaget. Det finns olika 

uppfattningar om samband mellan pris och kvalitet. Man anser att ju högre 

pris på produkten är desto bättre kvalitet förväntar man sig av den och vice 

versa (Westbrook 1981).  

Clientele (kundkrets) är själva kunder, de som varje företag riktar sig till. Det kan 

vara olika målgrupper och kundsegment, det vill säga barn, ungdomar, vuxna 

och även djur (Westbrook 1981).  

Value (mervärde) skapas genom differentiering, till exempel när ett företag 

försöker ge kunden något mer utöver det vanliga (Westbrook 1981). Schimdt 

Thurow & Sköld Nilsson (2004) menar att mervärde kan skapas genom att 

företaget erbjuder ytterligare tjänster som öppet köp, presentkort, rådgivning, 

inslagning av produkter och hemleverans. Coleman (2006) förklarar att 

mervärde för kunder skapas om deras förväntningar tillgodoses.   

Special sales (kampanjer) - olika slags rabatter och erbjudande som lockar 

kundernas uppmärksamhet och kan leda till eventuellt köp (Westbrook 1981). 

Enligt Hernant & Boström (2010) ska erbjudande ge kunder ”värde för 

pengarna”. Coleman (2006) menar att bra erbjudande skapar mervärde och 

positiv upplevelse hos kunder. 
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2.3. Faktorer för kundtillfredsställelse 

Enligt Anselmsson (2006) finns det olika aktiviteter som kunden tar en del av 

vid besöket och som påverkar kundtillfredsställelse. Dessa aktiviteter kan vara 

utbud av butiker, caféer/restauranger, viloplatser, spelrum för barn, parkering 

och andra bekvämligheter. Anselmsson beskriver i sin studie (2006) de 

bakomliggande faktorer som är viktiga för kundtillfredsställelse i ett 

köpcentrum. Faktorer som visade sig vara betydande var atmosfär, 

tillgänglighet samt butiksmix. Dahlén och Lange (2003) tilläger att personalen, 

butikens utseende och utformning, sortiment och olika erbjudande kan locka 

besökare och göra konsumenten till köpande kunder. 

 

 
Figur 2: Modell om bakomliggande faktorer för kundtillfredsställelse (Anselmsson 2006) 

2.3.1. Atmosfär 

Enligt Mossberg (2003) vill konsumenter att det ska vara roligt och njutbart att 

shoppa eftersom en positiv upplevelse vid konsumtion ökar deras 

tillfredsställelse. Sit et al. (2003) och Underhill (2006) menar att många 

köpcentrum liknar varandra och för att skilja sig från konkurrenter kan 

evenemang och underhållning på köpcentrum skapa upplevelse hos besökare 

och ge mer glädje av köp. Även Dallen (2005) håller med och skriver att 

atmosfären inom ett köpcentrum är viktig för differentiering. Westbrook 

(1981) förklarar att kundens engagemang spelar stor roll, då hon menar att om 

kunden inte är engagerad kan det leda till negativ upplevelse. Positiv eller 

negativ kundtillfredsställelse baseras på uppfattningar och erfarenheter från 

tidigare besök.  

Atmosfären innehåller olika moment som kan vara till exempel design, 

inredning, belysning, utrymme samt renhet som kan skapa en positiv eller 

negativ upplevelse hos besökaren. Uppmärksamheten ska riktas mot att 
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köpcentrum ska hållas rena, ljusa och moderna (Anselmsson 2006). Enligt 

Nordfält (2007) kan kundens fem sinnen involveras med hjälp av 

butiksatmosfären som i sin tur kan påverka kunden stanna längre i butiken.  

Anselmsson (2006) beskriver utbud av matserveringar, caféer/restauranger 

som viktiga komponenter vad gäller kundtillfredsställelse på köpcentrum. Sit et 

al. (2003) förklarar att tillgång till caféer/restauranger där kunder kan äta och 

umgås kan förlänga besöket och öka shoppingupplevelse. Coleman (2006) och 

Kotler et al.(2005) nämner att köpcentrum ska kunna erbjuda tillgång till 

toaletter för sina besökare, vilka kan förbättra atmosfären på köpcentrum.  

2.3.2. Tillgänglighet  

Enligt Anselmsson (2006) och Sit et al. (2003) är tillgänglighet en annan 

betydelsefull faktor som påverkar kundtillfredsställelse. Den omfattar olika 

moment som lokalisering, tillgång till parkering, öppettider, toaletter och hur 

lättnavigerad omgivningen är inne i köpcentrum. El-Adly (2007) delar 

uppfattningen och menar att kundens första intryck av köpcentrum kan 

formas redan på parkeringsplats. Kunden kan påverkas negativt vid letandet av 

en ledig parkeringsplats. Schimdt Thurow & Sköld Nilsson (2004) tydliggör att 

en gratis parkering är en attraktiv tjänst eftersom det är praktiskt och 

kostnadssparande för kunder. Enligt El-Adly (2007) är omgivningen inne i 

köpcentrum en viktig del, det vill säga att det ska vara lätt att orientera sig där 

med hjälp av informationstavlor och skyltar. Om kunden uppfattar det som 

svårt kan även det påverka dennes upplevelse negativt. 

Lokalisering är inte minst viktig då Anselmsson (2006) menar att det ska vara 

relativt lätt att ta sig till köpcenter med bil och även med lokaltrafik. Enligt 

Bergström & Kolterjahn (2004) ligger oftast de flesta köpcentrum direkt i 

närheten av stora trafikled och har generellt nära till kollektivtrafik. Det finns 

tillgång till bra parkeringsmöjligheter på stora ytor.  

Längre öppettider på köpcentrum kan ses som betydande konkurrensmedel 

som kan öka kundtillfredsställelse (Kirkup & Rafiq 1999). Då det är viktigt att 

öppettiderna ska anpassas till kundbehov för att det ska vara möjligt att handla 

på kvällar och helger. Dessa behov ska analyseras och grundas på vad kunder 

efterfrågar (Felker Kaufman & Lane 1996).  
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2.3.3. Butiksmix  

Anselmsson (2006) och Dallen (2005) beskriver att valmöjligheter med utbud 

av olika butiker är en annan viktig faktor för kundtillfredsställelse vid besök på 

köpcentrum, det vill säga hur väl varuutbudet är anpassat efter kundernas 

behov och önskemål. Butiksmix inkluderar även olika prisnivåer, 

produkterbjudande, kvalitet och exklusivitet, till exempel en viss butik eller 

förekomst av välkända varumärken kan påverka konsumenternas val av 

köpcenter. Bruwer (1997) klargör att en bra butiksmix är en samling av 

varierande butiker och caféer/matserveringar som ska fungera väl som helhet. 

Även Greenspan (1987) förklarar att en bra butiksmix har större möjlighet att 

tillfredsställa kundernas behov och även förbättra köpcentrats lönsamhet och 

image samt locka fler besökare. Enligt Coleman (2006) och Dallen (2005) är 

brett butiksutbud och produktvariation de anledningar till varför kunder 

kommer till köpcentrum. 

2.4. Kundtillfredsställelse på olika nivåer 

Kundtillfredsställelse kan graderas på en skala från låg till hög tillfredsställelse 

och delas i olika nivåer. Eftersom varje kund har olika behov så kan deras 

tillfredsställelse bero på flera faktorer som tidigare erfarenheter, livsstil eller 

värderingar (Schmidt Thurow & Sköld Nilsson 2004).     

Enligt Sörqvist (2000) baseras kundtillfredsställelse på kundens uppfattningar 

och är en mental subjektiv upplevelse. Johnson & Fornell (1991) förklarar att 

kundtillfredsställelse kan upplevas på två olika nivåer: den första nivån - specifik 

kundtillfredsställelse inkluderar delarna i det erbjudande som kunden möter, det 

kan vara personalens bemötande eller kvaliteten på produkter. Den andra 

nivån - global kundtillfredsställelse sammanställer kundens omdöme och intrycken 

av alla delar som en helhet i erbjudandet. Det är kunden själv som väger sitt 

omdöme. 

Med utgångspunkt på köpcentrum kan man urskilja de två nivåer som 

Johnson & Fornell (1991) beskriver, det vill säga den specifika 

kundtillfredsställelsenivå kan upplevas vid besök av en viss butik då kunden 

får bedöma upplevelse av produkter och personalens hjälpsamhet, medan den 

global kundtillfredsställelse innebär att kunden sammanställer olika delar av 

erbjudande på köpcentret och utifrån det får kunden en upplevelse. 
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2.5. Kundens förväntningar och upplevelser 

Enligt Söderlund (1997) baseras kundtillfredsställelse på kundens 

förväntningar före köp och kundens bedömning efter köp som fick namnet 

jämförelseparadigmet, se figur 3. Utifrån dessa två utgångspunkter formas 

graden av kundtillfredsställelse.   

                    
Figur 3: Jämförelseparadigmets grundform (Lindqvist & Persson 1997) 

Upplevd och förväntad kvalitet innebär att man jämför kundens förväntningar 

med det faktiska utfallet. Om kundens förväntningar stämmer överens med 

kundens upplevelse av tjänsten kan det leda till att kunden känner sig 

tillfredsställd. Om kundens upplevelse skiljer sig från kundens förväntningar 

uppstår ett ”gap”, som beror på bristande förståelse mellan kunden och 

företaget angående kvalitet (Lindqvist & Persson 1997). 

Kritik till undersökning av kundtillfredsställelse 

Enligt Cadotte et al. (1987) är problemet med undersökning av 

kundtillfredsställelse att företaget måste göra undersökning före och efter 

köpet. Detta för att mäta kundens förväntningar samt utfallsbedömningarna, 

men det kan anses vara krångligt eftersom undersökningen måste göras vid två 

olika tillfällen med samma kunder. Det finns möjlighet att fråga om både 

förväntningar och utfallsbedömningar vid samma tillfälle som måste ske efter 

köpet. Problemet är att det är kunden själv som avgör graden av 

kundtillfredsställelsen då den jämför förväntningar med upplevelse av tjänsten 

eller varan (Cadotte et al. 1987). 
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Kapitel 3 – Metod 

I kapitlet presenteras olika metodval samt argumentering av vårt val. Sedan beskrivs urvalet 

av respondenter och datainsamlingsmetod. Slutligen går vi igenom uppsatsens validitet och 

reliabilitet, svarsfrekvens och bortfallsanalys samt självkritik. 

3.1. Kvalitativ eller kvantitativ metod 

Enligt Björklund & Paulsson (2003) innebär en kvantitativ metod en insamling 

av information som kan mätas eller värderas numeriskt i form av siffror. Det 

kan vara enkäter eller användning av matematiska modeller. Enligt Jacobsen 

(2002) är fördelen med kvantitativ metod att den ger en bredare och ytligare 

förståelse av ämnet, informationen kan lätt behandlas med hjälp av statistiska 

program samt kostnaderna är mindre än med en kvalitativ metod. Nackdelen 

med en sådan undersökning är att det är svårt att gå på djupet samt att frågor 

är standardiserade och svarsalternativ är bestämda i förväg vilket gör att 

respondenten måste välja ett av alternativen. 

En kvalitativ metod innebär att data samlas in i form av intervjuer och 

observationer. Fördelen med kvalitativa studier är att de ger respondenten 

möjlighet att djupare förklara sina åsikter och detaljer. Nackdelen med en 

kvalitativ metod är att den är resurskrävande och tar lång tid samt det är 

relativt komplicerat att analysera data (Jacobsen 2002). 

Vår undersökning baserades på en kvantitativ metod om kundtillfredsställelse, 

vilket innebär att vi använde oss av enkätundersökning. Vi tycker att en 

kvantitativ metod är mest lämplig för att mäta kundtillfredsställelse då vi valde 

att gå in på bredden och få många respondenter. Metoden passade i vår 

undersökning eftersom vi var intresserade av summan av individuella 

synpunkter som sammanställdes till en helhetsbild. En sådan undersökning 

gav oss en helhetsförståelse och uppfyllelse av vårt syfte. Den metoden var 

även lämplig med tanke på tidsbegränsningen som i vårt fall var en knapp 

resurs. 

Vi ville förutom vår enkätundersökning göra en informationsintervju med 

centrumledaren för Bergvik köpcenter för att få en bättre inblick om hur man 

jobbar med olika kundfrågor. Tyvärr kunde vi inte genomföra denna intervju 

eftersom centrumledaren hade mycket att göra och hade inte tid för en 

intervju. Därför baserades vårt resultat endast på enkätundersökningen från 

Bergvik köpcenter. 
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För att inte ta så mycket tid av respondenterna valde vi att ställa 14 frågor som 

vi ansåg kommer att hjälpa oss i vår undersökning. Dessa frågor var utformade 

utifrån Westbrooks 8 dimensioner (1981) samt Anselmssons studie (2006)  

som vi beskrev i teoridelen. Vi valde att utgå ifrån dessa två studier eftersom 

de tar hänsyn till många aspekter och är anpassade för att undersöka 

kundtillfredsställelsen på köpcentret.  

Enligt Sörqvist (2000) spelar frågornas utformning stor roll och har stor 

inverkan på slutligt resultat samt att de inte ska vara ledande eller vinklade. 

Fördelen med enkäter kan uppnås genom att vissa instruktioner kan ges 

muntligt samt eventuella frågor kan besvaras under undersökningen. Genom 

att genomföra en enkätundersökning på Bergvik köpcenter ville vi mäta om 

kunder känner sig tillfredsställda efter besöket.  

3.2. Urval av respondenter 

För att få en bredare bild av kundtillfredsställelse och för att få varierande svar 

samt nå olika målgrupper har vi valt att dela upp vår undersökning i olika 

dagar och olika tidpunkter.  Vårt urval bestod av 100 respondenter, vilket 

enligt Jacobsen (2002) är nedre gränsen för presentabel analys. De besökare 

som har gjort sina inköp under dessa perioder fick slumpmässigt delta i vår 

undersökning och besvara frågorna direkt på plats efter sitt besök på Bergvik 

köpcenter.  

3.3. Datainsamling 

I vår uppsats har vi använt oss av primärdata. Enligt Dahmström (2005) 

innebär primärdata insamling av information genom enkätundersökningar och 

intervju med personer för första gången.  

Vår enkätundersökning bestod av på förhand bestämda frågor och 

svarsalternativ med en skala 1 till 6. I vår enkätundersökning hade vi en fråga 

där respondenter kunde rangordna de faktorer som är viktiga för deras 

tillfredsställelse. I frågan fanns det också möjlighet för respondenterna att 

skriva in sin egen faktor som de anser är viktig för deras tillfredsställelse. Vi 

valde också att ge respondenterna en möjlighet att efter varje fråga lämna sina 

synpunkter och åsikter. Detta för att få mer öppna och beskrivande svar. I vår 

enkätundersökning har vi valt att under olika dagar och olika tidpunkter dela 

ut 100 stycken frågeformulär till slumpmässigt valda respondenter efter 

besöket på Bergvik köpcenter. Innan respondenterna kunnat besvara frågorna 

har de fått korta instruktioner (ringa in en av alternativ på varje fråga, lämna 
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eventuella synpunkter och på sista fråga rangordna olika faktorer på en skala 

från 1 till 10). Dessa insamlade data från enkätundersökningen analyserades 

och redovisades i form av diagram med hjälp av statistikprogram SPSS. Vi 

valde att använda oss av en skala med siffervärde för att beräkna medelvärde. 

Medelvärde i vår enkät var 3 eftersom i de 13 frågor fanns det 6 svars 

alternativ som respondenterna kunde välja mellan.  Utifrån det var 3 lika med 

tillfredsställd. Skulle medelvärdet avvika från 3 innebär det att kunderna var 

mycket tillfredsställda eller missnöjda. 

3.4. Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet är mått som visar studiens trovärdighet och 

tillförlitlighet vilka ska beaktas i vetenskapliga sammanhang (Jacobsen 2002). 

Syftet med validiteten är att koppla ihop relevanta teorier med undersökningen 

samt se hur de stämmer överens med problemställning (Halvorsen 1992). Med 

hjälp av tidigare studier i form av vetenskapliga artiklar och böcker har vi valt 

teorier från olika författare som har samma åsikt och stödjer varandra.  Rätt 

metodval och val av relevanta teorier ansåg vi har ökat validiteten av vår 

uppsats. Enligt Björklund & Paulsson (2003) kan validitet i enkäter ökas 

genom formulering av tydliga frågor.  Innan undersökningen har vi testat vår 

enkät på bekanta så att frågorna inte var svårtolkade, tvåtydliga eller vinklade. 

Genom enkätundersökningen har vi fått relativt stort urval och fler perspektiv 

som gav bra överblick och bättre uppfattning av ämnet som vi studerade. 

Respondenternas svar ansåg vi som trovärdiga eftersom de fick tillräckligt med 

tid att besvara enkäten i lugn och ro. I annat fall kunde tidsbristen leda till 

förhastade svar från respondenter som i sin tur kunde minska 

undersökningens trovärdighet. 

Innan enkätundersökningen informerade vi våra respondenter att 

undersökningen inte var tidskrävande och enkäten tog inte många minuter att 

besvara. I de flesta fall gick respondenterna med på att delta i undersökningen 

efter att vi berättade att frågorna var enkla och standardiserade med 

förutbestämda svarsalternativ.  

Det som saknades i vår uppsats var en kvalitativ undersökning i form av 

intervju med centrumledaren på Bergvik köpcenter vilken skulle ge oss en 

bättre uppfattning om hur köpcentret jobbar med kundtillfredsställelsen.  

Reliabilitet i sin tur visar graden av tillförlitlighet i studien det vill säga om man 

upprepar undersökningen ska man få samma resultat (Björklund & Paulsson 
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2003).  I vårt fall kan det inte anses vara svårt att få samma värde om liknande 

undersökningen på Bergvik köpcenter upprepas med samma frågor och 

förutsättningar. Vi menar att vid samma tidpunkter, med samma typer av 

respondenter bör resultatet bli detsamma.   

3.5. Svarsfrekvens och bortfallsanalys 

Enligt Sörqvist (2000) är bortfall ett problem eftersom många har tröttnat på 

att besvara olika enkäter. För att minska bortfall i vår undersökning hade vi 

formulerat tydliga, lättförståeliga frågor med förutbestämda svarsalternativ och 

genomförde undersökningen direkt på plats. Först sa vi inte hur lång tid 

undersökningen skulle ta och det var många som tackade nej till 

undersökningen. Sedan sa vi att undersökningen inte skulle ta mer än 2-3 

minuter att besvara som enligt våra observationer ökade svarsfrekvensen. 

Respondenter behövde inte ge djupa svar på frågor utan skulle bara ringa in ett 

av sex svarsalternativ.  

Bortfall i vår enkätundersökning blev 2 procent som innebär att 2 av 100 

respondenter missförstod hur man skulle svara på frågan och istället för att 

rangordna olika alternativ kryssade flera faktorer. Enligt våra observationer var 

det svårt att fånga intresset hos de som gick, därför valde vi att fråga de som 

satt på viloplatser och inte hade bråttom. 

3.6. Självkritik 

Efter genomförd enkätundersökning upptäckte vi att det fanns vissa problem 

med utformning och innehåll i enkäten som borde beaktas. Det hade kanske 

varit bättre att dela in respondenterna enligt demografiska variabler och olika 

målgrupper till exempel singlar, barnfamiljer, ungdomar, vuxna, pensionärer. 

Med en sådan uppdelning hade vi kunnat identifiera ett mönster för de olika 

grupper och förstå vad som var viktigt för deras tillfredsställelse. Även i 

enkäten har vi upptäckt en brist i utformningen av svarsskala då svaret ”ganska 

bra” stod mellan ”mycket bra” och ”bra” som ansågs vara felplacerad. I vårt 

fall tycker vi att det inte är av stor betydelse eftersom vi hade även sifferskala 

och enligt den om respondenter valde svarsalternativ mellan 1 till 3 som var 

”mycket bra”, ”ganska bra”, ”bra” betydde det att respondenten var 

tillfredsställd.   
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Kapitel 4 – Resultat och analys 

I detta kapitel kommer vi presentera resultat som vi fått från undersökningen som var 

genomförd utifrån Westbrooks 8 dimentioner (1981) och Anselmssons bakomliggande 

faktorer för kundtillfredsställelse (2006). Sedan analyseras detta resultat för köpcentret i sin 

helhet. 

I teoridelen beskrev vi olika studier om kundtillfredsställelse. Vi valde att 

grunda vår enkätundersökning på Westbrooks 8 dimensioner (1981) men vi 

även valde att ta med Anselmssons faktorer (2006) som ansågs kan vara viktiga 

för kundtillfredsställelse eftersom dessa studier är anpassade för köpcentrum 

och kompletterar varandra. I vår enkätundersökning hade vi ingen fråga om 

kundkrets eftersom Bergvik köpcenter har stort utbud av olika butiker och 

riktar sig till olika målgrupper vilket innebär att vi skulle behöva fråga varje 

butik till vilken målgrupp de vänder sig till. Vi gjorde inte detta på grund av 

tidsbrist både hos butikschefer och hos oss. 

Medelvärde i vår enkätundersökning var 3 som var lika med ”bra”. Vi valde att 

lägga ihop tre värden, det vill säga ”mycket bra”, ”ganska bra” samt ”bra” för 

att se om besökare på Bergvik köpcenter var tillfredsställda. Skulle värdet 

avvika från 3 uppåt då betydde det att respondenter inte var tillfredsställda. 

Under enkätundersökningen fick respondenter möjlighet att lämna sina 

synpunkter under varje fråga som låg till grunden för analys till vad som skulle 

kunna förbättras på Bergvik köpcenter. 

Anselmsson (2006) och Sit et al. (2003) belyser att tillgänglighet är en av de 

viktigaste faktorer som påverkar kundtillfredsställelse. Utifrån detta valde vi i 

vår enkätundersökning att ta reda på vad besökarna tyckte om lokalisering, 

öppettider, parkeringsmöjligheter samt bussförbindelser på Bergvik köpcenter. 

Undersökningen angående lokaliseringen (se diagram 1, bilaga 2) visade att 

majoriteten av besökare (97 procent) på Bergvik tyckte att köpcentret ligger i 

ett bra område som är även ”nära till centrum” (synpunkter från 

enkätundersökningen). 35 procent av respondenterna ansåg val av lokalisering 

som mycket bra. En sådan hög grad av tillfredsställda besökare visar att 

Bergvik köpcenter har valt rätt lokaliseringsplats vid etableringen med bra 

möjligheter för framtida utveckling av köpcenter. Enligt Bergström & 

Kolterjahn (2004) ligger oftast de flesta köpcentrum direkt i närheten av en 

stor trafikled. Det gör även Bergvik köpcenter som ligger på europaväg 18 

(E18). Det betyder att det är ganska lätt att ta sig till Bergvik köpcenter med bil 

och även med buss.  
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Generellt tyckte 97 procent att öppettiderna är bra (se diagram 2, bilaga 2). 

Om vi tittar närmare på svaren så var det 40 procent av respondenterna som 

tyckte att öppettider är mycket bra. Det innebär att Bergvik har lyckats med att 

anpassa sina öppettider efter konsumenternas behov.  Det stora antalet nöjda 

kunder som har deltagit i vår undersökning tyder på detta. Bland respondenter 

fanns det två stycken som var inte från Karlstad och visste inte exakta 

öppettider på Bergvik köpcentrum. Det fanns även tre respondenter som 

lämnade sina synpunkter angående längre öppettider på helger. Enligt Felker 

Kaufman & Lane (1996) är det viktigt att öppettiderna ska anpassas till 

kundbehov för att det ska vara möjligt att handla på kvällar och helger. 

Bergvik köpcenter har öppettider som är längre än andra butiker i centrum 

vilket innebär den enda alternativ för alla som arbetar får möjlighet att handla 

på köpcenter efter sitt arbete. En anknytning kan ses till Kirkup & Rafiq 

(1999)  som understryker att längre öppettider på köpcentrum kan ses som 

betydande konkurrensmedel som kan öka kundtillfredsställelse. På den fråga 

har vi fått resultat som visade en positiv attityd från besökare på Bergvik 

köpcenter. 

Vår undersökning visade en positiv respons från respondenter angående 

parkeringsmöjligheter på Bergvik köpcenter (se diagram 3, bilaga 3). 97 

procent av de tillfrågade tyckte att parkeringsplatser på Bergvik köpcenter 

fungerar bra och inte upplevs som allt för tidskrävande för att hitta en ledig 

plats. Enligt kommentarer från enkätundersökningen fanns dock önskan på 

fler parkeringsplatser eftersom det kan vara svårt ibland att hitta en ledig 

parkeringsplats på helger. 56 procent respondenterna av de 97 procent tyckte 

att parkeringsmöjligheterna på Bergvik köpcenter är mycket bra. Med en sådan 

hög siffra av nöjda besökare kan vi konstatera att det inte behövs fler 

parkeringsplatser eftersom Bergvik har redan en stor yta som kan ses tom vissa 

tidpunkter. Bergvik köpcenter erbjuder fri parkering för besökare vilket anses 

kan öka kundtillfredsställelse, detta från skillnad till gallerior i centrum till 

exempel Duvan eller Mitt i City som tar betalt för parkeringsplatser. En sådan 

faktor som en gratis parkering kan vara ett stort plus för köpcentret eftersom 

majoriteten brukar ta bil till Bergvik. Detta överensstämmer med vad Schimdt 

Thurow & Sköld Nilsson (2004) skriver om gratis parkring som är en attraktiv 

tjänst eftersom det är praktiskt och kostnadssparande för kunder. El-Adly 

(2007) beskriver att kundens första intryck av köpcentrum kan formas redan 

på parkeringsplats, då kunden kan påverkas negativt vid letandet av en ledig 

parkeringsplats. 
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Ingen av de valda studierna tar upp kollektivtrafik som en viktig aspekt för 

kundtillfredsställelse. Men vi valde att ha med i vår enkätundersökning en 

fråga om bussförbindelser eftersom Karlstad kommun satsar på 

kollektivtrafik6. I diagram 4 (se bilaga 3) om bussförbindelser har vi fått 

varierande svar eftersom vissa respondenter bor i sådana bostadsområden där 

det inte finns bussar som går direkt till Bergvik köpcenter. I sådana fall måste 

ett bussbyte göras i centrum. Det finns bara tre linjer (1, 4, 56) som går direkt 

till Bergvik köpcenter. Det faktum att 47 procent av respondenter svarade ”vet 

ej” på frågan om vad de tyckte om bussförbindelser mellan deras 

bostadsområden och köpcentret är ytterligare ett bevis på att en egen bil 

prioriteras då det ska handlas på Bergvik.  

Frågan om utformning av butiker, det vill säga yta, design och inredning, 

kopplas ihop med miljö och atmosfär enligt Westbrooks och Anselmssons 

studier. 85 procent av respondenter i diagram 5 (se bilaga 4) tyckte att 

utformningen av lokaler på Bergvik köpcentret är bra, av dessa 85 procent var 

det 14 procent som tyckte att utformningen är mycket bra. Dock lämnades det 

flera synpunkter att designen på butiker är ganska vanlig samt inte sticker ut 

från andra köpcentra. Dessa svar kan bero på att respondenter har tidigare 

erfarenheter av andra köpcentrum och kan jämföra sina positiva och negativa 

upplevelser med Bergvik köpcenter. En koppling kan göras till Westbrook 

(1981) som hävdar att positiv eller negativ kundtillfredsställelse baseras på 

uppfattningar och erfarenheter från tidigare besök. Vissa butiker är 

standardiserade och erbjuder samma koncept. Det leder till att kunderna 

vänjer sig och förväntar att dessa butiker ser ut på samma sätt på alla 

köpcentrum runt om i landet. En annorlunda inredning och design i butiker 

kan väcka uppmärksamhet hos besökare och locka dem att komma in i 

butiken. Detta överensstämmer med vad Dallen (2005) förklarar att 

atmosfären inom ett köpcentrum är viktig att differentiera. Även om besökare 

inte köper något i butiken kan det leda till att de berättar om sina upplevelser i 

denna butik till sina vänner som i sin tur kanske handlar något där.  

Diagram 6 (se bilaga 4) visar att det är 83 procent som var tillfredsställda av 

utbudet av butiker på Bergvik köpcenter. 18 procent av de 83 tyckte att ubudet 

av butiker på Bergvik köpcenter är mycket bra. Även om undersökningen 

visade att majoriteten är nöjda med butikutbudet på Bergvik köpcenter fick 

denna fråga flest negativa responsen: ”ganska fattigt utbud – samma som i 

                                                 
6http://www.karlstad.se/apps/symfoni/karlstad/karlstad.nsf/($All)/5ABEC2D41B63052EC12575460030BC
5E?Open 

http://www.karlstad.se/apps/symfoni/karlstad/karlstad.nsf/($All)/5ABEC2D41B63052EC12575460030BC5E?Open
http://www.karlstad.se/apps/symfoni/karlstad/karlstad.nsf/($All)/5ABEC2D41B63052EC12575460030BC5E?Open
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centrum”, ”önskas fler barnbutiker och lekrum”, ”önskas bygg- samt 

teknikbutiker”, ”önskas moderna klädbutiker som Zara, New Yorker, Top 

Shop”. Trots att Bergvik köpcenter ligger på en fjärde plats i omsättningen 

bland köpcentrum i Sverige innebär det inte att besökarna är tillfredsställda. 

Därför ska ledningen på Bergvik köpcentrum ha koll på kundernas behov och 

önskemål för att locka fler besökare och få dem nöjda. Ett samband kan ses 

till Anselmsson (2006) och Dallen (2005) som skriver att varuutbudet bör 

anpassas efter kundernas behov och önskemål. Trots att Bergvik köpcenter 

har lyckats samla varierade butiker för att tillgodose kundernas behov fanns 

det ändå önskemål för flera unika butiker än kedjebutiker då saknaden av vissa 

delar i butiksmix får konsumenterna att åka till andra städer och köpgallerior. 

Detta för att det är nästan samma utbud av butiker på Bergvik köpcenter som 

i centrum. Med större utbud av butiker skulle Bergvik köpcenter kunna 

differentiera sig mot andra köpgallerior som möjligen leder till att fler besöker 

köpcenter. En koppling kan göras till Coleman (2006) och Dallen (2005) som 

menar att brett butiksutbud och produktvariation är de anledningar till varför 

kunder kommer till köpcentrum. 

Det fanns även önskan från respondenterna om en lekplats för barn på 

köpcentrum, eftersom det är många barnfamiljer som handlar på köpcentret 

och tillbringar mycket tid med sina barn där. 

Från vår undersökning visar diagram 7 (se bilaga 5) att 82 procent av besökare 

på Bergvik var nöjda med utbudet av caféer och matserveringar som 

köpcenter erbjuder. 18 procent av tillfrågade respondenter var missnöjda med 

utbudet av matserveringar och lämnade flera synpunkter, till exempel ”kvalitet 

på serverad mat bör höjas”, ”matserveringar upplevs som små och ibland även 

trånga när det är mycket folk”, ”önskas sushi bar”. Eftersom serveringsdelen 

utgörs av snabbmatskedjor kan det ibland uppstå kvalitetsbrister på serverad 

mat. Det kan även vara på grund av att det är mycket folk där under lunchtider 

och matserveringar försöker att ta fler kunder men missar i kvalitetsdelen då 

de har för bråttom. Enligt Anselmsson (2006) utgör caféer och restauranger på 

köpcentrum en annan viktig del i kundtillfredsställelse. Besökare kanske vill 

efter en runda på köpcenter ta en paus och sätta sig på ett café eller 

matservering för att äta, fika och umgås med andra som utgör en socialdel i 

människans liv. Litteraturen stödjer vår uppfattning om att tillgång till 

caféer/restauranger där kunder kan äta och umgås kan förlänga besöket och 

öka shoppingupplevelse (Sit et al. 2003). Coleman (2006) och Kotler et 

al.(2005) skriver att köpcentrum ska kunna erbjuda tillgång till toaletter för sina 
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besökare. I vårt fall har Bergvik köpcenter tillgång till tre toaletter som kan öka 

bekvämligheten vid besöket. 

Personalen har betydande inverkan och avgör om kunder blir nöjda och 

kommer tillbaka (Westbrook 1981). Vi valde att ställa tre frågor om personalen 

det vill säga vi delade upp personalens bemötande, hjälpsamhet samt 

kompetens och engagemang i olika frågor. I vår undersökning hade vi en fråga 

om personalens bemötande i helhet (se diagram 8, bilaga 5). Resultatet blev att 

totalt 84 procent av respondenterna var nöjda med personalens bemötande på 

Bergvik köpcenter, där 19 procent (av 84 procent) upplevde kontakten med 

butikspersonalen som mycket bra.  Samtidigt fanns det en del respondenter 

som tyckte att personalens bemötande varierades från butik till butik och i 

vissa fal var det ”sura ansikten” som påverkar negativt den specifika 

kundtillfredsställelsen. De flesta ansåg att det är viktigt med positivt 

bemötande. En anknytning kan ses till Grönroos (2000) som menar att det är 

personalens bemötande som kunden oftast minns efter sitt besök. Det är 

personalen som kunden möter i sanningens ögonblick därför är det viktigt att 

personalen är alltid trevliga, vänliga och villiga att betjäna. Enligt Echeverri & 

Edvardsson (2002) skapar detta mervärde för kunden utöver produkten. 

Lindqvist & Persson (1997) beskriver att om kundens förväntningar stämmer 

överens med kundens upplevelse av tjänsten kan det leda till att kunden 

känner sig tillfredsställd. Efter tjänstemöte får kunden en positiv eller negativ 

upplevelse av butiken som kan upplevas som specifik kundtillfredsställelse då 

den utgörs av personalens bemötande och kvaliteten på produkten. Efter varje 

besök på köpcenter får kunden en global tillfredsställelse som är de 

sammanlagda intrycken av alla delar i erbjudande som den möter (Johnson & 

Fornell 1991).  

Undersökningens del om personalens hjälpsamhet (se diagram 9, bilaga 6) 

visade ungefär samma nivå på kundtillfredsställelse, det vill säga 87 procent av 

respondenter var nöjda och även 16 procent (av 87 procent) tyckte att 

personalens hjälpsamhet var mycket bra. Det är viktigt att personalen har tid 

för varje kund för att hjälpa hitta rätt vara/produkt för att uppfylla kundens 

behov. Grönroos (2000) tydliggör att personal med erfarenhet kan lättare 

identifiera vad kunden vill ha och tillfredsställa dem. Respondenter som har 

deltagit i vår undersökning har lämnat flera synpunkter angående personalens 

hjälpsamhet såsom ”det tar mycket tid att få tag på personalen”, ”inte ofta jag 

får höra den fråga om jag behöver hjälp”, ”personalens hjälpsamhet upplevs 

olika i varje butik”. Sådana synpunkter kan vara en anledning till att det var 11 
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procent av respondenter som deltog i vår enkätundersökning som tyckte att 

personalens hjälpsamhet var varken bra eller dålig samtidigt tyckte 2 

respondenter att personalens hjälpsamhet var på en låg nivå. Detta kan leda till 

missnöje hos kunder och dåligt rykte om Bergvik köpcenter.  

En annan fråga i vår enkätundersökning handlade om personalens kompetens 

och engagemang i de butiker man har besökt på Bergvik köpcenter (se 

diagram 10, bilaga 6). På den frågan har vi fått blandade åsikter där 33 procent 

av respondenter som var missnöjda eller hade svårt att avgöra personalens 

kompetens och engagemang. Dock var det 67 procent av besökare som var 

tillfredsställda och tyckte att personalen var ganska engagerad. Synpunkter som 

lämnades på denna fråga var att personalens kompetens och engagemang 

varierades från butik till butik. För att positivt påverka kundtillfredsställelse 

bör köpcentrum ha kundorienterade medarbetare och hålla en hög servicenivå 

(Sharma & Sarel 1995, Mossberg 2003). Det kan anses vara svårt att värdera 

personalens kompetensnivå, eftersom respondenter inte vet vilka krav som 

ställs vid personalens anställning. Vid analys av svaren från vår 

enkätundersökning på dessa frågor kan det konstateras att kunder är generellt 

nöjda med personalen. Det har lämnats flera synpunkter som berör 

personalfrågor. De synpunkterna bör beaktas för eventuella förbättringar 

eftersom enligt McGoldrick (2002) är service en av avgörande faktorer för 

kundtillfredsställelse och går alltid att förbättra. Ledningen ska också ta hänsyn 

till medarbetarnas arbetstillfredsställelse så att personalen känner sig trygga och 

villiga att betjäna kunder på bästa sätt (Gustavsson et al. 1997). I vissa fall 

behöver personalen hitta kreativa lösningar på problemet för att vända 

missnöje till tillfredsställelse som kan i sin tur skapa mervärde. Även 

Westbrook (1981) förklarar att mervärde skapas genom differentiering när ett 

företag försöker ge kunden något mer utöver det vanliga.     

Nästa två frågor (se diagram 11 och 12, bilaga 7) i vår enkätundersökning 

hänger ihop och handlar om marknadsföringspolitik. Resultatet av 

undersökningen visade att hela 47 procent respektive 46 procent av 

respondenterna var missnöjda eller visste inget om Bergviks marknadsföring. 

Marknadsföringspolitiken kan i stort sett ses som svag eftersom 

respondenternas kommentarer såg ut på följande sätt ”vet nästan aldrig vad 

som händer i Bergvik”, ”får ingen reklam om Bergvik” etcetera. Enligt våra 

observationer kan såpass stor procentuell del av negativa reaktioner från 

respondenter bero på att det var många äldre personer som deltog i 

undersökningen. De berättade att de inte är bra på datorer eller har tackat nej 
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till reklam i brevlådan. Bergviks marknadsföring spelar stor roll för kundernas 

syn på företag därför är det viktigt att det förmedlas rätt information till 

kunder om aktuella händelser. Westbrook (1981) uttrycker att det är viktigt att 

hålla kunder informerade om olika kampanjer och aktiviteter som köpcenter 

genomför. Detta överensstämmer med Nordfält (2007) som menar att 

marknadsföring är allt som skapar uppfattning hos kunden om företaget med 

syften att påminna, påverka och inspirera kunden.  

Som undersökningen visade fanns det många som var missnöjda med Bergviks 

marknadsföringspolitik. Det första som Bergviks ledning kan göra för att 

förbättra sin marknadsföring är att utveckla sin hemsida så att den fungerar 

som informationsskälla. Detta för att besökare ska kunna gå in på Bergviks 

hemsida och hitta information om eventuella ändringar, kampanjer samt olika 

aktiviteter som sker på köpcentret. Man kan även lägga till profiler för varje 

butik där de ska kunna lägga ut sin egen information om nyheter och 

kampajer. Bergvik köpcenter bör också göra marknadsundersökningar för att 

se hur kunderna har uppfattat budskapet i reklamen. Koppling kan göras till 

Westbrook (1981) som menar att det är viktigt att sköta kommunikation 

mellan kunder och köpcentrum så att kunder får den senaste informationen 

om nyheter, olika erbjudande och aktiviteter. 

Helhetsintryck avser ackumulerad kundtillfredsställelse och är en avgörande 

faktor som visar om kunden är nöjd eller missnöjd efter sitt besök på 

köpcentrumet (se diagram 13, bilaga 8). Vi valde att mäta kundnöjdhet efter 

besöket på Bergvik köpcenter. Kunden själv skulle avgöra graden av sin 

tillfredsställelse och jämföra sina förväntningar med upplevelse den har fått 

som beskriver Cadotte et al. (1987). Enligt vår enkätundersökning var 93 

procent av respondenterna tillfredställda efter sitt besök på Bergvik köpcenter. 

Av 93 respondenter var det 19 procent som var mycket nöjda efter sitt besök. 

Det innebär att Bergvik köpcenter lyckats med att uppfylla kundernas 

förväntningar och skapa positiv upplevelse för att få dem tillfredsställda. Som 

Johnson & Fornell (1991) beskriver bildar kunden ett helhetsintryck utifrån 

olika faktorer som leder till total upplevelse. Enligt Söderlund (1997) baseras 

kundtillfredsställelse på kundens förväntningar före köp och kundens 

bedömning efter köp. Vissa faktorer kan överträffa kundens förväntningar, 

skapa nöjdhet och mervärde, medan andra faktorer kan skapa missnöje, men i 

helhet kan kunden vara tillfredsställd.  

I den sista frågan i vår enkätundersökning valde vi att ge respondenter 

möjlighet att rangordna på en skala från 1 till 10 olika faktorer för sin 
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tillfredsställelse, där 1 var mest viktigt och 10 var minst viktigt. I den fråga 

fanns det även möjlighet för respondenter att lägga till sin egen faktor som de 

anser är viktig för deras tillfredsställelse, men ingen av respondenterna har 

utnyttjat denna möjlighet. Anledningen till detta kan vara att respondenter inte 

var tillräckligt engagerade i undersökningen eller att det var just dessa 10 

faktorer som var viktiga för deras tillfredsställelse. Medelvärdet beräknades för 

varje faktor och ju lägre medelvärdet var desto viktigare ansågs den faktor vara 

för respondentens tillfredsställelse. Vi har fått varierande svar vilket innebär att 

varje besökare tänker på olika sätt och behöver personligt service. Resultatet 

visade att respondenterna anser att den viktigaste faktor för deras 

tillfredställelse är sortimentet (se diagram 14, bilaga 8). Anselmsson (2006) och 

Westbrook (1981) nämner just sortiment som får besökare att komma till 

köpcenter. Även Schmidt Thurow & Sköld Nilsson (2004) menar att 

sortimentet är en betydande faktor för konsumenterna då de föredrar att 

handla i mer unika butiker. Respondenterna valde att placera pris på andra 

plats. Trots att priset kan bero på produktkvalitet som beskriver Westbrook 

(1981), valde respondenter i vår undersökning att rangordna produktkvalitet 

på femte plats efter personalens bemötande och hjälpsamhet.  

Vårt resonemang kring detta är att de flesta butiker på Bergvik köpcenter är 

klädbutiker och modet ändras snabbt. Därför föredrog flera respondenter pris 

och sortiment mot kvalitet. Personalens bemötande och hjälpsamhet är de två 

faktorer som har betydande inverkan på kundens intryck vid besök av olika 

butiker. Personalen ska vara kunnig och trevlig för att engagera kunden och 

skapa positiv upplevelse. McGoldrick (2002) tydliggör att personal som är 

engagerade i sitt arbete, har produktkunskap och servicekänsla leder oftast till 

lojala och återkommande kunder. I sanningens ögonblick är det viktigt att 

tänka på attityder och professionalism som är de främsta kvalitetsfaktorer. 

Renhet på köpcentrumet, som utgör den fysiska miljöns karaktär, hamnade på 

en sjätte plats i vår enkätundersökning. Det är viktigt att lokaler och toaletter 

på köpcentrum hålls rena och fräscha så att besökare ska känna hög 

servicenivå. Anselmsson (2006) beskriver att renhet också kan skapa en positiv 

eller negativ upplevelse hos besökaren. Tillgång till parkeringsplatser ansågs av 

respondenterna som ett sekundärt behov och därför hamnar på sjunde plats. 

De flesta kommer till köpcenter med bil för att handla och det kan anses som 

självklarhet att köpcenter ska kunna erbjuda bra parkeringsmöjligheter för 

besökare. Dock inte i vår enkätundersökning. Erbjudande och kampanjer kom 

på åttonde plats. En sådan faktor ansågs inte vara avgörande för 

kundtillfredsställelsen i helhet, men den kan skapa mervärde hos kunder och 
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möjlighet att fynda. En koppling kan göras till Coleman (2006) som menar att 

bra erbjudande skapar mervärde och positiv upplevelse hos kunderna. 

Tillgänglighet till köpcentrum och utbudet av caféer och matserveringar ansågs 

bland respondenterna vara minst viktiga. Respondenternas svar angående 

köpcentrumets tillgänglighet bevisade ännu en gång att många åker bil till 

köpcenter och därför spelar lokaliseringen mindre roll i detta fall. Utbudet av 

caféer och matserveringar upplevdes inte heller som en viktig faktor och 

därför hamnade den på sista plats hos respondeterna. Det kan även vara så att 

de flesta åker till köpcenter för att handla och inte för att äta.  

Varför har ett sådant område som arbete med kundtillfredställelse blivit ett 

intressant ämne för företag på senare tid? Det kan bero på olika faktorer 

såsom kundens förväntningar och upplevelser. En koppling kan göras till 

Johnson & Fornell (1991) som beskriver två nivåer för kundtillfredsställelse. 

Oftast betraktar kunden ett erbjudande som något specifikt det vill säga 

bestående av flera olika delar och utifrån det bildar en uppfattning om 

erbjudandet är tillfredsställande. Tillgodoser köpcentrum kundens 

förväntningar och behov då är det sannolikt att kunden är tillfredställd, 

kommer tillbaka till köpcentrum och talar bra om det för vänner. Å andra 

sidan om köpcentrum inte lyckas få nöjda kunder då är det viktigt att 

identifiera sina brister genom undersökningar och förbättra dem (Christensen 

et al. 2001). I vårt fall valde vi att fokusera oss på hur besökare på Bergvik 

köpcenter upplever den globala kundtillfredsställelsen som innebär upplevelse 

av alla delar i erbjudanden.  

Som vi har analyserat ovan så var sortiment den viktigaste faktor för 

kundtillfredsställelsen enligt respondenternas svar och den minst viktig faktor 

ansåg de caféer och restauranger.  Även om Bergvik köpcenter består av olika 

butiker och matserveringar är det viktigt att alla dessa delar fungerar som en 

helhet. Till exempel om en kund tycker att personalen var otrevlig på en viss 

butik, kvaliteten på serverad mat var dålig eller toaletten som besöktes inte var 

fräsch kan det negativt påverka kundens helhetsintryck och köpcentrets rykte. 

Bruwer (1997) klargör att en bra butiksmix och en samling av 

caféer/matserveringar ska fungera väl som helhet. 
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Kapitel 5 – Slutsats 

I detta kapitel presenteras den slutsats om kundtillfredsställelse på Bergvik köpcenter vi 

kommit fram till. Det samlade intrycket vi har fått genom vår enkätundersökning kommer 

att kopplas till uppsatsens syfte. 

I vår uppsats ville vi undersöka om kunder känner sig tillfredsställda efter 

besöket på Bergvik köpcenter. Under hela uppsatsens gång har vi behandlat 

kundtillfredsställelse område från olika synvinklar. 

För att undersöka om kunder känner sig tillfredsställda valde vi i vår 

enkätundersökning att forma frågor utifrån två studier, den ena är Westbrooks 

studie om 8 dimensioner (1981) och den andra är Anselmssons studie om 

bakomliggande faktorer för kundtillfredsställelse (2006). Vi valde de studier för 

att med hjälp av dessa faktorer mäta kundtillfredsställelse på Bergvik 

köpcentrum. 

Vi hade i vår enkätundersökning en extrafråga där respondenter skulle 

rangordna olika faktorer som är viktiga för deras tillfredsställelse och resultatet 

blev individuella eftersom svaren vi fick på den fråga skilde sig från varandra. 

Detta kan bero på tidigare erfarenheter, livsstil och värderingar som beskriver 

Schmidt Thurow & Sköld Nilsson (2004). Efter att vi beräknat medelvärdet 

för varje faktor och resultat visade det sig att de fem viktigaste faktorer enligt 

respondenterna för deras tillfredsställelse var sortiment, pris, personalens 

bemötande och hjälpsamhet samt produktkvalitet. Respondenter valde att 

sätta sortiment på första plats vilket stämmer överens med Anselmssons studie 

(2006) som menar att rätt butikmix är avgörande för köpcentrum. Varierande 

utbud av butiker tilltalar många målgrupper, tillgodoser kundens behov, leder 

till kundtillfredsställelse och fler besökare.  

Det är viktigt att företaget jobbar med personalfrågor eftersom personalens 

bemötande, hjälpsamhet samt deras kompetens och engagemang är avgörande 

för kundtillfredsställelse som beskriver Echeverri & Edvardsson (2002) och 

Westbrook (1981). Genom enkätundersökningen kan slutsatsen göras att 

personalen på Bergvik köpcenter har relativt bra bemötande och är 

hjälpsamma gentemot sina besökare. Det framkom även önskemål om att 

personalens tillgänglighet bör förbättras eftersom det ibland tar långt tid att nå 

personalen för att få hjälp. Eftersom vi har fått positiva resultat från 

undersökningen visade det sig att Bergvik köpcenter har lyckats med att 

tillfredsställa sina besökare. 
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Enligt respondenternas svar spelade caféer och matserveringar mindre roll 

samtidigt ansågs utbudet vara bra. Synpunkter som lämnades visade att flera av 

besökare var missnöjda med kvalitet på serverad mat som kan negativt påverka 

besökarnas helhetsuppfattning av tjänstekvalitet och tillfredsställelse. 

Bergvik köpcenter har genom tiden skapat bra image och rykte. Det visas på 

besöks- och omsättningsutvecklingen7. Genom undersökningen framkom det 

att de flesta besökare har positiva attityder om Bergvik. Trots detta fanns det 

önskemål från respondenterna om bättre marknadsföring. Besökare ville ha 

den senaste informationen om vad som händer på Bergvik köpcenter, 

kampanjer och erbjudande som skulle kunna uppdateras på hemsidan.  

Enligt Söderlund (1997) är det viktigt att tillgodose och överträffa kundernas 

behov och förväntningar. Därför ska Bergviks ledning undersöka hur 

besökarna värdesätter de olika faktorerna som påverkar kundtillfredsställelse 

och skapar uppfattningen om tjänstekvalitet på köpcentrum.  

Vi tycker att det inte är så konstigt att respondenter valde faktor sortiment 

som viktigast. Detta eftersom det är på grund av sortiment många väljer att 

åka till en viss köpcenter. Kan inte köpcenter erbjuda det kunder vill ha då 

väljer de kanske åka till ett annat köpcenter som kan tillgodose deras behov. 

De andra faktorerna som respondenterna valde efter sortimentet var också 

viktiga för kundtillfredsställelse men sortimentet spelar avgörande roll om 

kunden kommer till köpcentret. Sedan i köpcentret stötte kunderna på andra 

faktorer som till exempel pris, personalens bemötande, hjälpsamhet och det 

var viktigt att även dessa faktorer motsvarade kundernas förväntningar.   

Efter genomförd analys kan vi konstatera att Westbrooks 8 dimensioner och 

Anselmssons bakomliggande faktorer är viktiga för kundtillfredsställelse. Det 

innebär att kunder känner sig tillfredsställda efter besöket på Bergvik 

köpcenter. Även om Bergvik köpcenter skapar positiv helhetsuppfattning hos 

besökare har det under enkätundersökningen framkommit vissa önskemål som 

vi rekommenderar Bergviks ledning att ta hänsyn till. Förbättringar på följande 

faktorer som hemsida, marknadsföring, lekrum, bredare utbud av butiker och 

längre öppettider skulle kunna öka tillfredsställelsen hos konsumenterna.  

 

                                                 
7 http://www.bergvik.se/siffror 

http://www.bergvik.se/siffror
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Förslag för vidare forskning. 

Undersökningen som vi genomfört på köpcentrum har baserats på 

Westbrooks (1981) och Anselmssons (2006) studier om kundtillfredsställelse 

på Bergvik köpcenter. Eftersom informationsintervju med centrumledare inte 

kunde genomföras på grund av tidsbrist hade vi fokus endast på kundens 

perspektiv. Därför skulle vi föreslå att titta närmare på ledningens och 

personalens perspektiv och även jämföra deras syn på kundtillfredsställelse på 

Bergvik köpcenter. 
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Bilaga 1 

                     Enkätundersökning 

Denna enkät innehåller 14 frågor och ska återge Dina åsikter om Din 

tillfredsställelse efter besöket på Bergvik köpcenter. Under varje fråga har Du 

möjlighet att lämna Dina synpunkter och åsikter angående Ditt svar på frågan.  

 
Vad tycker du om: 

 valet av plats/lokalisering i Karlstad för Bergvik köpcentret?  

1 2 3 4 5 6 

mycket bra ganska bra bra varken eller dåligt vet ej 

_____________________________________________________________ 

 öppettiderna på Bergvik köpcenter? 

1 2 3 4 5 6 

mycket bra ganska bra bra varken eller dåligt vet ej 

_____________________________________________________________ 

 parkeringsmöjligheterna i samband med besök på Bergvik 

köpcenter? 

1 2 3 4 5 6 

mycket bra ganska bra bra varken eller dåligt vet ej 

_____________________________________________________________ 

 bussförbindelser mellan ditt bostadsområde och Bergvik 

köpcenter? 

1 2 3 4 5 6 

mycket bra ganska bra bra varken eller dåligt vet ej 

_____________________________________________________________ 

 utformning av butiker (yta, design, inredning)?  

1 2 3 4 5 6 

mycket bra ganska bra bra varken eller dåligt vet ej 

_____________________________________________________________ 

 utbud av butiker på Bergvik köpcenter? 

1 2 3 4 5 6 

mycket bra ganska bra bra varken eller dåligt vet ej 

_____________________________________________________________ 
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 utbudet av matserveringar på Bergvik köpcenter? 

1 2 3 4 5 6 

mycket bra ganska bra bra varken eller dåligt vet ej 

_____________________________________________________________ 

 

 personalens bemötande på Bergvik köpcenter i helhet? 

1 2 3 4 5 6 

mycket bra ganska bra bra varken eller dåligt vet ej 

_____________________________________________________________ 

 personalens hjälpsamhet i de butiker du har besökt?  

1 2 3 4 5 6 

mycket bra ganska bra bra varken eller dåligt vet ej 

_____________________________________________________________ 

 personalens kompetens och engagemang på butikerna som du har 

besökt?  

1 2 3 4 5 6 

mycket bra ganska bra bra varken eller dåligt vet ej 

_____________________________________________________________ 

 Bergviks marknadsföring (information om eventuella ändringar, 

nyheter)?  

1 2 3 4 5 6 

mycket bra ganska bra bra varken eller dåligt vet ej 

_____________________________________________________________ 

 olika kampanjer som Bergvik köpcenter genomför? 

1 2 3 4 5 6 

mycket bra ganska bra bra varken eller dåligt vet ej 

_____________________________________________________________ 

Vilket helhetsintryck fick du efter besöket på Bergvik köpcenter? 

1 2 3 4 5 6 

mycket bra ganska bra bra varken eller dåligt vet ej 

_____________________________________________________________ 
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Vad är det viktigaste för din tillfredsställelse när du kommer in på 

Bergvik köpcenter? (rangordna från 1 till 10, där 1 är mest vikig och 10 är 

minst viktig)   

 
         Personalens bemötande                       Pris 

         Hjälpsamhet    Erbjudande/kampanjer 

         Sortiment   Produktkvalitet    

         Lätt att ta sig dit                                  Tillgång till parkeringsplatser 

         Caféer / Restauranger                          Rent och fräscht     

         Annat ……….. 

 

TACK FÖR MEDVERKAN ! 
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Bilaga 2 

 
Diagram 1: ” Vad tycker du om valet av plats/lokalisering i Karlstad för Bergvik 

köpcentret?” 

 

 

 
Diagram 2: ”Vad tycker du om öppettiderna på Bergvik köpcenter?” 
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Bilaga 3 

 
Diagram 3: ”Vad tycker du om parkeringsmöjligheterna i samband med besök på Bergvik 

köpcenter?” 

 

 

 
Diagram 4: ”Vad tycker du om bussförbindelser mellan ditt bostadsområde och Bergvik 

köpcenter?” 
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Bilaga 4 

 

 
Diagram 5: ”Vad tycker du om utformning av butiker (yta, design, inredning)?” 

 

 

 
Diagram 6: ”Vad tycker du om utbud av butiker på Bergvik köpcenter?” 
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Bilaga 5 

 
Diagram 7: ”Vad tycker du om utbudet av matserveringar på Bergvik köpcenter?” 

 

 
Diagram 8: ”Vad tycker du om personalens bemötande på Bergvik köpcenter i helhet?” 
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Bilaga 6 

 
Diagram 9: Vad tycker du om personalens hjälpsamhet i de butiker du har besökt? 

 

 
Diagram 10: Vad tycker du om personalens kompetens och engagemang på butikerna  

som du har besökt? 
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Bilaga 7 

 
Diagram 11: Vad tycker du om Bergviks marknadsföring 

(information om eventuella ändringar, nyheter)? 

 

 
Diagram 12: Vad tycker du om olika kampanjer som Bergvik genomför? 
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Bilaga 8 

 
Diagram 13: Vilket helhetsintryck fick du efter besöket på Bergvik köpcenter? 

 

                                                    

 
Diagram 14: Vad är det viktigaste för din tillfredsställelse när du kommer in 

på Bergvik köpcenter? 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 


