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Sammanfattning  

Denna promemoria syftar till att ge kunskap om vilka attribut som är viktiga för att ett 

cupcakekafé i Uppsala ska uppnå kundnöjdhet hos sin målgrupp genom att undersöka 

unga konsumenters attityder. Detta görs utifrån Fishbeins ”Multi Attribute Attitude 

model” i kombination med Pine och Gilmores ”The Experience Economy” som 

beskriver produktkvalitet, servicekvalitet och kontextkvalitet som viktiga 

komponenter för att uppnå kundnöjdhet. För att besvara syftet genomfördes en 

fokusgruppsstudie som låg till grund för en attitydundersökning, vilken vidare 

analyserades genom en faktoranalys. Denna undersökning visade att potentiella 

kunder främst värderade attributen: personalens bemötande, cupcakens smak, 

sortimentets bredd och inredningen.  

 

 

 

Nyckelord: Cupcakekafé, The Experience Economy och Kundnöjdhet.  
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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Nazeem Seyed-Mohamed 

universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen samt Henrik Dellestrand 

forskare vid Företagsekonomiska institutionen för handledning samt givande 

diskussioner under arbetets gång. 

Vi vill även tacka de som ställde upp i våra fokusgrupper, pilotstudier samt 

enkätundersökningen, utan er hade denna uppsats inte varit genomförbar. 

Uppsala 24 oktober 2011 

 

 

 

 

Annie Wiklund                                                Ida Näslund 

……………………………………                 …………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



! $!

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1. INLEDNING!%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%!&!
1.1 PROBLEMBAKGRUND OCH SYFTE!%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%!&!
1.2 FRÅGESTÄLLNING!%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%!'!
1.3 ANTAGANDEN!%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%!'!
1.4 DEFINITIONER/ NYCKELBEGREPP!%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%!'!

2. TEORI!"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!#!
2.1  ATTITYDER INOM KONSUMENTBETEENDE!%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%!(!

2.1.1 Attityder!""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!#!
2.1.2 Multiattribute attitude model!"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!#!

2.2 KUNDNÖJDHET!%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%!)!
2.3 THE EXPERIENCE ECONOMY!%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%!)!
2.4 ARBETSSPECIFIK MODELL!%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%!**!

3. METOD!"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!$%!
3.1 FÖRBEREDANDE INTERVJUER!%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%!*#!
3.2 FOKUSGRUPPER!%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%!*#!
3.3 ENKÄTUNDERSÖKNING!%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%!*$!

3.3.1 Operationalisering av enkäten!"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!$%!
3.3.2 Pilotstudie!"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!$&!
3.3.3 Urval & Datainsamling!"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!$&!
3.3.4 Medverkande och bortfall!"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!$'!
3.3.5 Metod för sammanställning av fråga 5 och 6!"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!$'!

3.4 ANALYSMETOD!%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%!*(!
3.4.1 Faktoranalys!""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!$#!
3.4.2 Grundläggande kriterier för genomförandet av en faktoranalys!""""""""""""""""""""""""""""""""""!$#!
3.4.3 Att utföra en faktoranalys!"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!$(!

4. EMPIRI!""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!$&!
4.1 RESPONDENTERNA I ENKÄTUNDERSÖKNINGEN!%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%!*)!
4.2 RESULTATET AV FRÅGA 5-9 SAMT FRÅGA 10 B!%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%!"+!

5. ANALYS!""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!'(!
5.1 ANALYS AV KONTROLLFRÅGORNA!%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%!"&!
5.2 FAKTORANALYS!%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%!"'!

6. DISKUSSION!"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!%)!
7. SLUTSATS!""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!%$!
REFERENSLISTA!""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!%'!
BILAGOR!""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!%(!

BILAGA 1-ENKÄTEN!%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%!#&!
BILAGA 2 – FRÅGA 10 B, TROGEN KUND!%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%!#)!
BILAGA 3 – KRAV FÖR ATT KUNNA UTFÖRA EN FAKTORANALYS!%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%!$+!



! &!

1. INLEDNING 

1.1 Problembakgrund och syfte 

''In New York, cupcakes are not lopsided school-bake-sale affairs, they are art, they 

are fashion, they are a tourist attraction and they can be big business”. (Lattman 

2011) Detta menar Jason Bauer, ägare till Crumbs som är USAs största aktör på 

marknaden för cupcakes. Under 2010 sålde Crumbs 13 miljoner cupcakes i sina 34 

bagerier som är belägna runt om i USA. (Lattman 2011) 

 

Datamonitor har undersökt trender på den amerikanska marknaden för bakverk och 

benämner cupcakes som ett av USAs trendigaste bakverk eftersom över 1000 

specialiserade cupcake-bagerier har tillkommit på marknaden under de senaste åren. 

(Vessle 2011) 

  

Trenden eskalerade i USA i början av 2000-talet när karaktärerna i TV-serien ”Sex 

and the city” besökte Magnolia Bakery, ett av de berömda cupcakekaféerna i New 

York. (Vessle 2011) Magnolia Bakery har idag sex butiker i USA och ägs av Steve 

Abrahams och hans fru Tyra. Steve säger i en intervju att han ständigt får samtal från 

människor runt om i världen som är intresserade av att öppna ett Magnolia franchise. 

Han menar även att resten av världen är 10 år efter USA gällande cupcaketrenden, 

(Kingston 2011) 

  

Cupcaketrenden har blivit uppmärksammad i svensk media där den beskrivits som att 

“Bloggsfären svämmar över av dem. På fester dyker de upp allt oftare. Det handlar 

om uppgraderade muffins.” (Agdestein 2010) Den svenska Tv-kocken Leila 

Lindholm har kallats “Sveriges cupcakedrottning” (TasteSpotting 2011) och hon är 

känd för sina söta cupcakes. (Euromonitor International 2011) Lindholm har 

publicerat kokböcker som sålts i rekordupplagor på den svenska marknaden och i 

oktober 2011 lanseras boken “Hello cupcake!”. (Anon 2011) I Sverige finns i 

dagsläget endast ett fåtal bagerier som specialiserat sig på cupcakes men ingen av 

dessa finns i Uppsala.  Trenden har alltså nått Sverige och det finns en marknad men 

vilka attribut är viktiga för kunderna? För att lyckas med en ny produkt på 

matmarknaden är det viktigt att ta reda på och analysera trender och nischer samt 

utskilja vilka önskemål som kunden har. Detta kan göras genom att ta reda på 
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information om marknaden och utföra konsumentundersökningar. (Sparke & Menrad 

2009) Av denna anledning är syftet med denna uppsats att med hjälp av en 

attitydundersökning kartlägga vad potentiella kunder värdesätter vid ett besök av ett 

cupcakekafé i Uppsala.  

1.2 Frågeställning 
Vilka attribut är viktiga för att ett cupcakekafé i Uppsala ska få nöjda kunder?  

1.3 Antaganden 
I de förberedande intervjuerna som gjordes inför detta arbete framkom att det främst 

var unga som var intresserad av cupcakes och därför gjordes antagande att det var 

denna målgrupp som var potentiella kunder till ett cupcakekafé.  

 

Eftersom tillgången till en urvalsgrupp i Uppsala som hade direkt erfarenhet av ett 

cupcakekafé var begränsad (på grund av att det endast finns ett fåtal cupcakekaféer i 

Sverige) gjordes antagandet att unga personer i Uppsala vet vad ett café är men att de 

behöver ha kunskap om vad en cupcake är för att kunna delta i undersökningen. 

1.4 Definitioner/ Nyckelbegrepp 
I denna uppsats 

• Behandlas attitydobjektet som ett cupcakekafé och dess koncept. 

• Definieras unga konsumenter som personer i åldrarna 18-35år. 

• Definieras ordet attribut i enighet med Nationalencyklopedin som 

”utmärkande egenskap”. (Nationalencyklopedin 2011) 
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2. TEORI 

2.1  Attityder inom konsumentbeteende  

2.1.1 Attityder 
Det finns många olika definitioner av begreppet attityd. En definition är ”En persons 

fullständiga utvärdering av ett koncept”(Peter & Olson 2010 s.128). Antonides och 

Van Raaij (1998) har valt att definiera det som ” En attityd är en individs 

predisposition för att utvärdera ett objekt eller en aspekt på ett fördelaktigt eller 

ofördelaktigt sätt”. (Antonides & Raaij 1998 s. 197) De olika definitionerna har 

gemensamt att de refererar till människors bedömning av ett objekt (Peter & Olson 

2010 s.128). 

  

Att undersöka konsumenters attityder gentemot en produkt är en betydelsefull metod 

för att förstå konsumentbeteende. Företag satsar mycket kapital och resurser på 

undersökningar kring detta och marknadsförare vill använda denna kunskap för att 

kunna influera konsumentens attityd genom reklam och kampanjer och i och med 

detta kunna påverka konsumenternas köpbeteende. (Peter & Olson 2010 s. 128) 

2.1.2 Multiattribute attitude model 

”Multiattribute attitude models” fokuserar på konsumenters uppfattning gällande en 

produkt eller ett märkes olika attribut. Martin Fishbeins modell är en av de mest 

använda inom marknadsföring och den är även grunden till många av de andra 

multiattribut modellerna. (Fishbein & Ajzen 1975 s. 30) Denna modell är lämplig att 

använda sig av vid undersökning av hur attityder formas och även för att kunna 

förutspå attityder. (Peter & Olson 2010 s.137)  

 

Modellen bygger på att den övergripande attityden gentemot ett objekt formas genom 

utvärderingen av ett objekts attribut. (Peter & Olson 2010 s.136) Fishbein och Ajzen 

menar att en person kan ha flera uppfattningar om ett objekt men att det endast är ett 

antal av dessa uppfattningar som bildar personens attityd gentemot objektet. 

Forskning visar att en person endast kan uppfatta fem till nio objekt på en och samma 

gång och därför kan det även i attitydforskning antas att en persons attityd endast kan 

bildas utav fem till nio attribut gällande ett objekt, dessa attribut kallas framträdande 

attribut och är de attribut som bildar en persons totala attityd gentemot ett objekt. 



! ,!

Enligt Fishbein och Ajzen kan en persons uppfattningar gällande ett objekt fångas 

genom att personen tillfrågas vad som är av vikt för ett objekt och sedan välja de fem 

till nio attribut som nämns först på grund av att detta oftast är de attribut som bildar 

den totala attityden. (Fishbein & Ajzen 1975 s. 63) Konsumenter gillar ofta objekt 

som de förknippar till bra intryck och ogillar objekt som de förknippar med dåliga 

intryck. Enligt modellen är den totala attityden gentemot ett objekt en funktion av två 

faktorer: styrkan av attributen som är förknippade med objektet och hur dessa attribut 

utvärderas av konsumenten. (Peter & Olson 2010 s.136)  

  

Med hjälp av modellen vill marknadsförare förstå sig på sina konsumenter genom att 

ta reda på vilka attribut som är av störst vikt för konsumenten. Peter och Olson 

illustrerar detta genom ett exempel om ett flygbolag där kunderna klagar på 

flygplansmaten men samtidigt visar en marknadsundersökning som företaget 

genomfört att endast 40 % av respondenterna ansåg att flygplansmaten var en viktig 

faktor. Kunderna hade istället angett att andra attribut var viktigare som exempelvis 

tidtabeller (90%) och snabb incheckning (80%). Detta kan flygbolaget ha som 

underlag för att inte förbättra kvalitén på flygplansmaten. Hur viktiga de olika 

attributen anses kan variera mellan marknadens olika kundsegment. Informationen 

gällande de attribut som marknadsförare får fram med hjälp av denna typ av 

undersökningar kan dessutom användas för att utvärdera och effektivisera företagets 

strategier. (Peter & Olson 2010 s.140) De kan även användas för att ändra en 

konsuments attityd genom fyra olika metoder. Den första är att försöka lägga till nya 

positiva attribut och den andra är att intensifiera styrkan av en redan existerande 

positiv uppfattning. Den tredje är att förbättra hur en kund bedömer ett objekts attribut 

eller använda den fjärde strategin och göra ett redan positivt attribut mer 

framträdande.  (Peter & Olson 2010 s.141) 

  

Tidigare erfarenheter och upplevelser av ett objekt medför ett starkare intryck 

gentemot objektet. Intryck som konsumenten inhämtat genom exempelvis reklam 

påverkar inte lika starkt. En konsuments utvärdering av attributen är något som kan 

ändras med tiden och påverkas även av olika behovssituationer. (Peter & Olson 2010 

s.138-139) 
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2.2 Kundnöjdhet 
Andersson et al. (1994) diskuterar att det finns två konceptuella skillnader i 

definitionen av kundnöjdhet; transaktionsspecifik och kumulativ. Med 

transaktionsspecifik kundnöjdhet menas att kunden utvärderar det specifika 

konsumtionstillfället och inom beteende forskning har denna typ av individuella 

synsätt ofta används. Den kumulativa kundnöjdheten refererar främst till att det är 

upplevelsen som kunden får vid konsumtionstillfället som bildar kundnöjdheten. Då 

denna uppsats behandlar kundnöjdhet till ett kafé vilket är både ett 

konsumtionstillfälle av en produkt och samtidigt en upplevelse då kunden konsumerar 

produkten i kaféets miljö tillämpas synen på kundnöjdhet i enighet med det 

kumulativa synsättet.   

 

Andersson et al. (1994) belyser att företag kan ändra sin utformning av produkten för 

att förbättra sin produktkvalitet och kundnöjdhet genom att exempelvis lägga till 

funktioner, öka kvalitén på råvarorna, förbättra den personliga servicenivån, utöka 

produktvariationen samt erbjuda ett bredare utbud. 

 

Paulsson & Kale (2004) menar att Pine och Gilmores teori ”The Experience 

Economy” fick stor genomslagskraft i servicesektorn där många företag kämpade 

med att differentiera sin produkt från sina konkurrenters. ”The Experience Economy” 

bygger på att produktkvalitet och servicekvalitet inte längre räcker till för att vara 

konkurrenskraftig och menar att kundens upplevelse kommer att vara avgörande för 

om ett företag kommer bli framgångsrikt. Många företag inom detaljhandeln har 

därför förfinat sitt erbjudande och inkluderat upplevelsen som en del av deras 

erbjudande. (Paulsson & Kale, 2004) 

 

I enighet med Paulsson & Kale (2004) beskriver Yu och Fang (2009) att ”The 

Experience Economy” har fått stor genomslagskraft inom detaljhandeln och består av 

ett ramverk bestående av produktkvalitet, servicekvalitet och kontextkvalitet som 

anses vara grunden för hur kundens uppfattade värde uppstår. (Yu & Fang 2009) 

2.3 The experience economy  

Pine och Gilmore presenterade först sin teori i artikeln ”Welcome to the Experience 

Economy” (1998) men utvecklade senare sin teori och kom följande år ut med boken 
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“The Experience Economy” (1999).  

 

Pine och Gilmore (1998) menar att det första steget är att utvinna råvaror för att skapa 

material som företag kan göra varor av. (Pine & Gilmore 1999 s. 6) Det andra är att 

använda materialet för att göra varor (Pine & Gilmore 1999 s.7). Pine & Gilmore 

refererad i Yu & Fang (2009) menar att dessa två bildar produkter.  

 

Produktkvalitet definieras som till vilken grad produkten passar kundens 

förväntningar. Om konsumenten anser att produktens egenskaper passar för dennes 

behov är sannolikheten större till konsumtion. (Yu & Fang 2009) 

Det tredje steget är att service vilket definieras av Pine & Gilmore som icke fysiska 

aktiviteter som utförs för en specifik kund. (Pine & Gilmore 1999 s.8) Med 

servicekvalitet menas graden av hur mycket servicekvalitet infriar kundens 

förväntningar. (Yu & Fang 2009) 

Kontextuell upplevelse definieras av Yu & Fang (2009) som graden av hur mycket 

den kontextuella atmosfären kan bli präglad och ihågkommen efter 

konsumtionstillfället. För Starbucks i Taiwan är exempel på kontext dekoration, 

avslappnad och bekväm atmosfär, trångt, hög ljudnivå och begränsat utrymme. De 

menar att den kontextuella erfarenheten blir allt viktigare inom detaljhandeln. (Yu & 

Fang 2009)  

 

Pine & Gilmore refererad i Yu & Fang (2009) menar att kundens upplevda värde 

kommer från produkten, servicen och upplevelsen. Där produkten ger lite värde i 

relation till upplevelsen som ger kunden ett högre värde, då den både är personlig och 

kunder kommer ihåg den.  

 

Pine och Gilmore menar att en upplevelse kan delas i fyra olika komponenter och den 

maximala upplevelsen får kunden genom att företaget utvecklar samtliga 

komponenter. De fyra komponenter som påverkas av fyra dimensioner.  På den ena 

axeln finns kundens aktiva deltagande respektive passivt deltagande och på den andra 

absorberingen respektive immission av själva upplevelsen. Utifrån detta ramverk 

bildas de fyra komponenterna; underhållning, utbildning, eskapism och estetisk 

upplevelse.  (Pine & Gilmore 1998) 
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Pine och Gilmore (1998) menar att det är upp till den som skapar ett koncept vilken 

kategori företag bör välja men att den maximala upplevelsen skapas genom att 

kombinera alla fyra. Eftersom uppsatsen ämnar undersöka ett cupcakecafé i Uppsala 

avgränsas uppsatsen endast till att behandla den estetiska komponenten, vilken valts 

att benämna som ”kontext kvalitet” då författarna anser att denna främst är lämpad för 

ett kafé.  

  

Den estetiska dimensionen innebär att kunden fördjupar sig i själva eventet eller 

omgivningen men har liten eller ingen effekt på den. Kunden lämnar omgivningen 

orörd medan de själva blir berörda av upplevelsen. Pine och Gilmore ger som 

exemplen att gå på Hard Rock Café eller Café Florian i gamla staden i Venedig. (Pine 

& Gilmore 1999 s. 35) De menar att företagare bör vara kreativa i urformaningen av 

den estetiska upplevelsen så att kunden berörs av den. Vidare gör de 

rekommendationen att företag bör satsa på att kunden ska vilja komma in, sitta ner 

och umgås. Kunderna ska känna sig avslappnade och ha möjlighet att ”bara vara”.  

(Pine & Gilmore 1999 s.39) 

 

Pine och Gilmore föreslår att upplevelsen är viktigare än produkt och servicekvalitet 

men Yu och Fung (2009) menar att så är inte alltid fallet. I Yu och Fangs 

attitydundersökning mot Starbucks menar de att detta beror på till vilket segment som 

detaljhandlare vänder sig mot. De hävdar att vikten av dessa tre faktorer för kundens 

uppfattade värde är viktiga men att vilken som är mest betydande varierar med 

inkomstnivå och regelbundenhet till konsumtion. De menar även att kunder som 

regelbundet återkommer och har hög inkomst värdesätter kaféets kontext medan nya 

kunder tycker att själva produktkvalitén är viktigare. (Yu & Fang 2009)  

  

2.4 Arbetsspecifik modell  
Detta arbete ämnar undersöka vad potentiella kunder värdesätter vid ett besök av ett 

cupcakekafé i Uppsala. För att genomföra detta kommer attityden till de tre faktorer 

som enligt teorin bygger kundnöjdhet att undersökas. Attityden till respektive faktor 

kommer att mätas med hjälp av attribut. 

  

Pine och Gilmores, The experience economy, har funnit att faktorerna: servicekvalitet, 
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produktkvalitet, kontextkvalitet är viktiga underliggande faktorer för att mäta kundens 

uppfattade värde inom detaljhandeln. I denna uppsats likställer vi kundens uppfattade 

värde med kundnöjdhet. Yu och Fang har även i sin artikel använt sig av dessa tre 

faktorer för att undersöka konsumenters attityder till Starbucks. Eftersom Pine and 

Gilmores ramverk har blivit uppmärksammad och prisad inom detaljhandeln ansågs 

även dessa faktorer vara relevanta för att mäta kundnöjdheten till ett cupcakekafé i 

Uppsala. 

För att sedan kunna kartlägga attityden till dessa faktorer har vi med hjälp av 

fokusgrupperna tagit fram de attribut som bildar en konsuments attityd till respektive 

faktorerna. Deltagarna i fokusgrupperna tillfrågades vad de tyckte var viktigt inom 

produkt-, service- och kontextkvalitet för ett cupcakekafé i Uppsala. Av dessa valdes 

sedan de tolv mest frekvent nämnda attributen ut eftersom det är dessa som enligt 

Fishbein är de framträdande attributen och alltså de som bildar en attityd. 
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3. METOD 

3.1 Förberedande intervjuer 
Materialet från dessa intervjuer kommer inte att ingå i empirin utan används för att 

ge stöd till de val som gjorts genom arbetets gång och motivera arbetets syfte. 

 

Den 19/9 genomfördes en intervju med Annelie Kejroth, grundare till Anneli K 

choklad & Praliner AB, vars affärsidé är att tillverka och sälja handgjorda praliner av 

hög kvalitét. Annelie Kejroth har lång erfarenhet och kunskap inom 

konfektyrbranschen, har blivit utsedd till årets företagare 2005 och har dessutom sålt 

cupcakes i sin butik. (Annelie K Choklad & Praliner AB 2011; Kejroth 2011) 

 

Den 19/9 hölls även en telefonintervju med Leticia Johnsson, ägare till det nyöppnade 

cupcakekaféet “Be My Cupcake” i Göteborg. Då Leticia Johnsson nyligen öppnat ett 

företag med liknande affärsidé som oss gjordes antagandet att de erfarenheter och 

kunskap hon har från sin verksamhet samt sina kunder i Göteborg är tillämpbara för 

marknaden i Uppsala. 

3.2 Fokusgrupper 

Fokusgrupper består vanligen av 4-12 deltagare (Saunders m.fl. 2009 s.344) och kan 

med fördel användas för att få en djupare bild av ett ämne. Denna metod anses vara en 

passande metod för att undersöka sociala sammanhang som exempelvis mat, dryck 

och resor. Mindre grupper rekommenderas dessutom vid attitydundersökningar. 

(Saunders m.fl. 2009 s.347) Med detta som bakgrund genomfördes två fokusgrupper 

med sex personer i respektive grupp, hälften män och hälften kvinnor. Urvalet i 

fokusgrupperna var representativt för den målgrupp som uppsatsen ämnar undersöka.  

  

Syftet med fokusgrupperna var att undersöka vilka attribut som konsumenterna 

associerade till produktkvalitet, servicekvalitet och kontextkvalitet. 

Tre öppna frågor, utformade utifrån de faktorer som ämnas undersökas i arbete, 

ställdes till fokusgrupperna: 

• Vid besök av ett cupcakekafé vad är viktigt för dig gällande kaféets 

servicekvalitet?  

• Vid besök av ett cupcakekafé vad är viktigt för dig gällande kaféets 
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produktkvalitet?  

• Vid besök av ett cupcakekafé vad är viktigt för dig gällande kaféets kontext 

kvalitet?   

Det kan vara svårt att samtidigt kontrollera processen i fokusgruppen samt anteckna 

nyckelord, på grund av detta valde vi att båda två delta som intervjuare i 

fokusgrupperna. En av oss agerade diskussionsledare och den andra antecknade de 

idéer och tankar som diskuterades. (Saunders m.fl. 2009 s. 345) Resultatet 

sammanställdes sedan och de fyra mest frekventa svaren från varje fråga valdes ut till 

attribut.  

3.3 Enkätundersökning 

För att besvara arbetets frågeställning utfördes en kvantitativ studie via en 

enkätundersökning som även innehöll kvalitativa kontrollfrågor. Anledningen till 

detta val är att enkäter är en lämplig metod att använda sig av för att mäta attityder. 

(Ruane & Nilsson 2006 s.150)  

3.3.1 Operationalisering av enkäten  

Enkäten utformades med hjälp av enkätverktyget i Google DOCs. (se bilaga 1)  

Fråga 1-3 ställdes för att säkerställa att respondenten passade in i vår urvalsgrupp; 

Uppsalabo i åldern 18-35 år som har tidigare erfarenhet av produkten. Det är av stor 

vikt att respondenten vet vad en cupcake är, eftersom det är svårt att mäta en 

konsuments attityd till ett objekt som denna inte har tidigare erfarenhet eller 

kännedom av. (Peter & Olson 2010 s.138-139) Fråga 4 gällande respondentens kön 

var en bakgrundsvariabel som användes för att beskriva urvalsgruppen. 

 

Fritextfråga 5, Vad är viktigt för dig vid ett besök av ett cupcakekafé? Och fråga 6, 

välj de fem faktorer som är viktigast för dig vid besök av ett cupcakekafé. Dessa 

frågor ställdes för att kontrollera om de attribut framtagna av fokusgrupperna stämde 

överens med de attribut respondenterna i urvalsgruppen tyckte var viktiga. 

 

Fråga 7,8 och 9 i enkäten utformades med den arbetsspecifika modellen som 

utgångspunkt. (Se rubrik 2.4) Frågorna delades in i de tre kategorierna: 

servicekvalitet, produktkvalitet och kontextkvalitet. För att mäta dessa faktorer 

ställdes frågor gällande attributen framtagna av fokusgrupperna. Fråga 7 representerar 

attributen för servicekvalitet, fråga 8 attributen till produktkvalitet och fråga 9 
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representerar attributen för kontextkvalitet. Dessa frågor var tvingande. 

 

Fråga 10 och 11 är hämtade från Fishbeins modell The Theory of Reasoned Action 

och speglar en konsuments intention till ett beteende. Dessa frågor var tvingande. 

  

Vid utformningen av frågorna i enkäten valdes att använda en skala av Likert typ. 

Detta val gjordes på grund av att Likert-skalan är en av de mest använda metoderna 

för att mäta attityder och är även relativt enkel att tillämpa. (Patel & Davidson 2003 

s.84) Frågor utformade med Likert-skalan kan även uppfattas som intressanta vilket 

ofta leder till att respondenterna gärna genomför undersökningen och lämnar 

genomtänkta svar. (Robson 2002 s.293) Respondenterna fick svara på en skala 1-5 

gällande hur mycket de tycker att påståenden gällande de olika attributen stämde 

överens med deras åsikt, från instämmer ej till instämmer helt. 

3.3.2 Pilotstudie  

För att undersöka att enkäten var utformad på ett tydligt sätt och att respondenterna 

uppfattade frågorna på samma sätt som frågekonstruktörerna genomfördes två 

pilotstudier. I den första pilotstudien delades enkäten ut till tio personer, vänner, 

familj och skolkamrater. Från denna pilotstudie upptäcktes att frågorna var av ledande 

karaktär och att några av frågorna var diffusa och feltolkades av respondenterna. 

Givet utfallet från pilotstudie 1 justerades enkäten och därefter genomfördes en andra 

pilotstudie med en utomstående grupp på 10 personer där urvalet var representativt 

för den målgrupp som uppsatsen ämnar undersöka. I denna pilotundersökning 

uppfattade respondenterna frågorna som tydliga och inget missförstånd uppstod.  

3.3.3 Urval & Datainsamling 

Population för denna undersökning är Uppsalabor i åldrarna 18-35, på grund av den 

stora populationen kunde en totalundersökning inte genomföras. En 

urvalsundersökning genomfördes därför genom att ta ett stickprov från populationen. 

Då tillgängligheten till en urvalsgrupp i Uppsala som har erfarenhet av ett 

cupcakekafé var begränsad (på grund av att Sverige endast har ett fåtal 

cupcakekaféer) gjordes antagandet att unga personer i Uppsala vet vad ett kafé är men 

att de behöver ha någon form av kunskap om vad en cupcake är för att kunna delta i 

undersökningen.  
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En elektronisk datainsamling genomfördes med hjälp av Facebook samt ett 

mejlutskick till beteendevetarstudenter och lärarstudenter. Med hjälp av Facebook 

skapades ett evenemang med information om undersökningen samt en länk till själva 

undersökningen. Initialt bjöds 150 personer in till evenemanget. Enkäten skickade 

även ut till 900 lärarstudenter samt 100 beteendevetare. Datainsamlingen ägde rum 

från den 6 oktober 22.00 till den 13 oktober 00.00.  

För att motivera respondenterna till att svara samt bjuda in fler personer till 

evenemanget på Facebook lottades ett cupcakeset ut till en av respondenterna. Detta 

för att samla in respondenter som hade ett intresse för cupcakes och förhoppningsvis 

var potentiella kunder.  

3.3.4 Medverkande och bortfall 

Av de 1000 studenter som mottog enkäten via mejl valde 80 personer att delta i 

undersökningen vilket är en svarsfrekvens på 8%. Av de 190 personer som bjöds in 

via Facebook svarade 98 personer, 52% svarsfrekvens. Alltså deltog totalt 178 

personer i undersökningen. Av dessa 178 uteslöts sex personer som inte uppfyllde 

kraven för vår urvalsgrupp eller inte angett fullständiga svar.  

3.3.5 Metod för sammanställning av fråga 5 och 6  

Resultatet av fråga 5 där respondenten ombads nämna tre viktiga faktorer för denna 

men på grund av att vi inte kunde påverka hur många faktorer respondenten faktiskt 

angav varierar antal svar per person mellan 2-6. Dock angav de flesta respondenter tre 

faktorer var och endast ett fåtal av respondenterna följde inte anvisningen. Liknande 

problematik uppstod vid fråga sex där respondenten ombads välja de fem faktorer 

som var av störst vikt vid besök av ett cupcakekafé då tekniska begränsningar gjorde 

att respondenten kunde ange 1-12 faktorer. De flesta angav fem faktorer men ett fåtal 

respondenter angav mellan 3-6 faktorer.  

 

Ovan nämnda fritextsvar sammanfattades tillsammans med två utomstående personer 

för att få en så objektiv bild som möjligt av svaren. Svaren sorterades in under de 

attribut som angetts, en allmän kategori samt nya attributkategorier som framkom. 

Endast de svar som nämndes tre gånger eller mer redovisades i empirin.   
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3.4 Analysmetod  

3.4.1 Faktoranalys 

Faktoranalys är en datareduceringsmetod, vilket innebär att den summerar ett större 

antal variabler genom att sammanföra olika typer av korrelationsmönster i 

datamaterialet (Pallant 2005 s.172) och den används för att “hitta mönster i 

samvariation mellan ett större antal variabler”(Djurfeldt & Barmark 2009 s.69).  

 

Datamaterialet analyserades och sammanställdes med hjälp av statistikprogrammet 

SPSS. En faktoranalys genomfördes för att undersöka om det fanns några samband 

mellan variablerna och se om det fanns ett mönster i respondentens svar som kunde 

relateras till vår hypotetiska arbetsspecifika modell och faktorerna produktkvalitet, 

servicekvalitet, och kontextkvalitet. I denna studie användes attributen framtagna av 

fokusgrupperna vårt fall används attributen framtagna av fokusgrupperna som 

variabler för att undersöka de dessa.  

3.4.2 Grundläggande kriterier för genomförandet av en faktoranalys 

Det krävs att det framtagna datamaterialet uppfyller ett antal kriterier för att en 

faktoranalys ska kunna genomföras. Stickprovets storlek bör vara fem gånger så stort 

som antalet attribut, stickprovet bör dock överstiga 100. (Djurfeldt & Barmark 2009 

s.79) En andra viktig faktor att undersöka är huruvida attributen har en inbördes 

korrelation. Detta kan testas med hjälp av de tre metoderna som följer. 

En korrelationsmatris av materialet bör innehålla ett antal koefficienter med ett värde 

högre än 0,3. KMO, ”Kaiser-Meyer-Olink measure” of sampling adequacy, detta 

testindex rekommenderar ett värde på 0,6 eller högre. ”Bartlett’s test of sphericity” 

visar om det finns tillräckligt med korrelation som är signifikant, denna siffra ska vara 

0,05 eller lägre. (Pallant 2005 s.174) Bartlett’s test är lämplig för att testa variansen i 

normalpopulationer och utförs vanligen innan faktoranalyser, då testet visar om 

variansen i en grupp i en faktoranalys är homogen. (Wu & Wong 2003) 

 

Med hjälp av kommunaliteterna går det att utläsa hur mycket av variansen i varje 

attribut som förklarar faktorn, alltså hur mycket varje attribut bidrar med. Detta värde 

ska helst ligga över 0,5 men frågor med en kommunalitet på 0,4 godtas också. Det 

kan vara av värde att plocka bort attribut med låga värden eftersom dessa inte passar 

in i det generella mönstret. (Djurfeldt & Barmark 2009 s.93) 
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3.4.3 Att utföra en faktoranalys 

För att bestämma antalet faktorer i datamaterialet användes en extraktionsmetod och 

det är viktigt att utifrån extraktionsmetoden hitta få faktorer som förklarar så mycket 

som möjligt av variansen. Detta kan göras genom en rad olika metoder men den 

vanligaste är Kaisers’ kriterium, även kallat egenvärdes-metoden. (Pallant 2005 

s.175) 

 

Egenvärdets storlek visar förklaringsgradens relation inom en faktor, alltså hur stor 

del av spridningen som respektive faktor förklarar av den totala variansen. Egenvärdet 

bör överstiga 1 för att förklaringsgraden ska vara relevant och faktorn ska kunna tas 

med i faktoranalysen, (Pallant 2005 s.175) detta eftersom faktorer med ett egenvärde 

under ett endast förklarar en relativt liten del av den totala variansen och därmed inte 

bidrar till förklara datamaterialet. Det är önskvärt att det kumulerade egenvärdet är 

minst 60 % eftersom detta visar på hur mycket av den totala variansen som faktorerna 

tillsammans förklarar. (Djurfeldt & Barmark 2009 s.95) 

 

När antalet faktorer har fastslagits används en roterad faktorlösning för att tolka 

resultatet. Detta innebär att ett mönster kan urskiljas för att lättare kunna hitta 

samband, förklara och analysera resultatet. Det mest optimala resultatet är att varje 

variabels laddning är hög på endast en faktor och att varje faktor innehåller en rad 

variabler med hög laddning. (Djurfeldt & Barmark 2009 s.95) 

 

För att säkerhetsställa att faktorladdningarna inte är för låga så har vi satt en gräns på 

0,32, under detta värde är laddningarna oväsentliga och därför inte av vikt att ta med i 

faktoranalysen (Comrey & Lee 1992 s.43) 
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4. EMPIRI 

4.1 Respondenterna i enkätundersökningen  
Nedan redovisas en sammanställning av samtliga respondenters kön och intention. 

Detta är hämtat från fråga 4 samt fråga 10 a.  

 
Tabellen visar att männen som besvarat frågan med tre eller högre representerar 

86,9% av det totala antalet män. Respektive siffra för kvinnorna var 93,7%. Totalt 

angav 158(91,8%) av respondenterna en intention på tre eller högre. 

 

Tabell nedan visar ålder och kön hos de respondenter som uppsatsen ämnar 

undersöka, alltså respondenter med en relativt hög intention, intention 3-5.  

 
Av de 158 respondenter med en intention mellan 3-5 var 40 respondenter män och 

118 respondenter kvinnor. Flest respondenter var i åldern 21år till och med 26år och 

dessa representerar 78.5% av respondentgruppen.  
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4.2 Resultatet av fråga 5-9 samt fråga 10 b 
Tabell 3 redovisar en sammanställning av det kvalitativa datamaterialet från fråga 5 

där respondenten spontant fick ange vika tre faktorer som denne ansåg vara viktigast 

vid besök av ett cupcakekafé. I tabellen nedan redovisas hur frekvent attributen 

framtagna av fokusgrupperna nämndes.  

 

(Läsaren bör dock beakta att ordet faktorer som används i frågan är för att förtydliga 

för respondenten men i avsnittet används istället ordet attribut.) 

 
Från tabellen ovan kan utläsas att respektive attribut nämnt minst en gång förutom 

”kötid” och ”råvarornas kvalitet” som inte nämndes av någon respondent. De tre mest 

frekvent nämnda attributen var smak(79), sortimentets bredd(60) och inredning(45), 

följt av ”cupcakens utseende” och ”personalens bemötande” som båda nämndes av 24 

personer. Inom kategorin ”smaken” var det nästan uteslutande att cupcaken skulle 

vara god. Under sortimentets bredd nämndes främst att kunden vill ha en variation av 

olika typer av cupcakes och mycket att välja mellan för att kunna testa olika sorter. 

Inom kategorin för inredning nämndes främst ”inredningen” utan några beskrivande 

ord men det var främst ”mysig inredning” som var återkommande. Dessutom 

nämndes färgsättning och stolarnas utformning. Cupcakens utseende beskrevs främst 

av olika färger, former, storlekar och dekor som respondenterna vill att cupcaken 
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skulle ha. Gällande ”personalens bemötande” nämndes främst att det var viktigt att 

personalen skulle vara trevlig men också att de skulle bidra till att kunden kände ett 

varmt och välkomnande bemötande.   

 

Utöver de attribut som redovisas i tabellen angav många av respondenterna allmänna 

svar för vad som var viktigt för dem så som bra service, härlig atmosfär, bra produkter 

med mera. 57 av respondenterna angav allmänna svar gällande kontexten, 11 gällande 

servicen och 7 gällande produkten. Gott kaffe, hembakat, fler alternativ än cupcakes, 

nyttigare alternativ, temperatur, pluggvänligt och öppettider var övriga svar som 

nämndes tre eller fler gånger av respondenterna men som inte har placerats in i någon 

kategori.  

 

Utöver de specifika attributen var adjektiven ”mysigt” och ”fräscht” återkommande i 

en stor del av respondenternas svar gällande kaféets kontext.  

 

Utöver de tre faktorerna produktkvalitet, servicekvalitet och kontextkvalitet kunde två 

ytterligare kategorier urskiljas då 62 respektive 11 respondenter nämnde pris och plats 

som viktiga faktorer.  
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Tabell 4 redovisar en sammanställning av resultatet av fråga 5, vars syfte var att 

kontrollera att attributen framtagna av fokusgrupperna reflekterade vad 

respondentgruppen tyckte var viktigt vid besök av ett cupcakekafé. I tabellen nedan 

redovisas hur många respondenter som valt respektive attribut.  

 

 
De fyra mest frekvent valda attributen var smaken(140), personalens bemötande(128), 

inredning(100) och sortimentets bredd(90).  

 

Tabellerna nedan redovisar medelvärde och varians av svaren på fråga 5,6 och 7 

gällande de olika attributen 
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Från ovanstående diagram 1 och 2 kan utläsas att ”personalens bemötande” samt 

”smaken” var de två attribut med de högsta medelvärdena med 4,7 respektive 4,8.  

Dessa två hade båda låg varians, vilket tyder på att spridningen på svaren var liten.  
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Fråga 10 b), Om ett cupcakekafé öppnade i Uppsala idag skulle jag bli en trogen 

kund.  

Fritextsvaren till följande fråga där respondenten ombads motivera fråga 10a och 

fråga 10b visade att en stor del av respondenterna tyckte att innebörden av frågan att 

vara en trogen kund inte kunde besvaras eftersom de ville besöka kaféet innan de 

kunde ta ställning till frågan. Informationen från fråga 10b, där både typvärde, 

medianen och medelvärdet låg kring 3 stärker ytterligare det faktum att frågan inte 

fyller sitt syfte i enkäten. Av denna anledning ansågs svaren på frågan har för stor 

osäkerhet och redovisas därför inte som en del av intentionen utan finns i bilaga 2.  
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5. ANALYS 

5.1 Analys av kontrollfrågorna 
Fråga 5 användes som kontrollfråga för att kontrollera att de attribut framtagna av 

fokusgrupperna även var av vikt för respondenterna i ett större stickprov. I frågan 

nämndes 10 utav de 12 attributen som var framtagna av fokusgrupperna. De attribut 

som respondenterna inte nämnde var ”kötid” och ”råvarornas kvalitet”. Vid spontana 

svar ansågs smak, sortimentets bredd och inredning vara viktigast för flest 

respondenter. Denna fråga grundades på respondentens spontana uppfattning men i 

kontrollfråga 6, där respondenten tvingades ange de 5 viktigast attributen av de 12 

möjliga skiljde sig resultatet.  

I fråga 6 angavs samtliga av de 12 attributen som viktiga, varje attribut nämnde som 

viktiga av 13 personer eller fler. I frågan nämndes alltså kötid och råvarornas kvalitet, 

vilket kan tyda på att dessa inte är attribut som respondenten direkt associerar med 

objektet eftersom de inte angavs i fritextsvaren i fråga 5. En möjlig förklaring till 

detta kan enligt teorin vara att de framträdande uppfattningarna som bygger en attityd 

är ofta de som en respondent nämner rent spontant. I fråga 6 var attributen smak, 

personalens bemötande, inredning och sortimentets bredd de som angavs mest 

frekvent.  

 

Utöver attributen som nämndes gällande faktorerna: servicekvalitet, produktkvalitet 

och kontextkvalitet kunde två ytterligare faktorer urskiljas. Dessa var pris som 

nämndes av 62 respondenter och plats som nämndes av 11 respondenter. Eftersom 

kundnöjdhet uppkommer när kunden värderar objektet mot dess pris indikerar detta 

på att pris är en relevant faktor.   
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5.2 Faktoranalys 

Tabell 8 visar resultatet från den första faktoranalysen där samtliga 12 attribut 

inkluderades.  

 

 
Utifrån den första faktoranalysen kunde inga tydliga faktorer urskiljas då många 

attribut laddade på flera faktorer. På grund av detta gjordes valet att exkludera ”kötid” 

och ”råvarornas kvalitet” eftersom dessa attribut inte nämndes av någon i svaren från 

fråga 5. Detta gjordes för att undersöka hur dessa två attribut påverkade den roterade 

faktoranalysen. 

 

Tabell 9 visar resultatet av den andra faktoranalysen där ”kötid” och ”råvarornas 

kvalitet” exkluderades.  
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Tabell 9 visar att när ”kötid” och ”råvarornas kvalitet” exkluderats laddade ”städning” 

fortfarande på två faktorer. ”Städning” laddade med 0,414 på faktor 2 tillsammans 

med attributen för kontext men laddade dessutom med 0,439 på faktor 3 tillsammans 

med två av serviceattributen. Dessa laddningar var jämlika och bidrog till 

förklaringen av faktor 2 och 3. Dessutom var kommunaliteten låg(0,421) i jämförelse 

med de andra attributens kommunaliteter och var nära gränsvärdet för att inkluderas i 

faktoranalysen. Mot denna bakgrund valdes ”städning” att exkluderas i den fortsatta 

analysen.  

 

I denna faktoranalys laddade smaken ensam i en fjärde faktor med ett värde av 0,913. 

Faktor 4 hade ett egenvärde på 1, 006 och förklarade 10, 056 % av variansen, 

dessutom angavs smaken som ett viktigt attribut av hälften av respondenterna på fråga 

5. Mot denna bakgrund valdes att behålla attributet smaken i vidare analys.  
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I den tredje faktoranalysen kunde fyra relativt klara faktorer utläsas, det enda attribut 

som nu laddade på två faktorer var skräddarsydda produkter. Detta attribut laddade 

med 0,638 på faktor 1 och 0,349 på faktor 3. Eftersom attributet laddar starkare i 

faktor 1 än 3, samt att laddningen i faktor 3 var nära gränsvärdet för inkluderas i 

faktoranalysen gjordes valet att behålla detta attribut.  

 
Utifrån faktoranalysen kunde fyra bakomliggande faktorer till attributen urskiljas, 

detta skiljde sig alltså från den arbetsspecifika modellen som utgick ifrån tre faktorer. 

Tre av faktorerna överensstämmer med Gilmore och Pines teori om att 
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produktkvalitet, servicekvalitet samt kontextkvalitet är det som mäter kundens 

uppfattade värde. Den fjärde faktorn inkluderar bara attributet ”smak” vilket rent 

logiskt är ett produktattribut men att attributet laddar själv i en fjärde faktor. I 

fokusgrupperna nämnde deltagarna att smak var något som var viktigt för dem 

gällande produktkvalitet och även i enkätundersökningen framgick att ”smak” var 

viktigt för respondenterna.  

 

Ett av attributen i den slutliga faktoranalysen förklarar andra bakomliggande faktorer 

än vad fokusgrupperna antydde. Att produkterna skulle vara ”skräddarsydda” ansåg 

fokusgrupperna vara viktigt inom servicekvalitet medan faktoranalysen visade att 

detta var något som främst var förknippat med produktkvalitet men till en liten del 

även var viktigt för servicekvalitén.  

 

Den kumulerade variansen visar att de fyra faktorerna tillsammans förklarar 65,054 % 

av variansen, vilket uppfyller den rekommenderade gränsen på 60 %.  

Faktor 1 har det största egenvärdet eftersom den förklarar 23,338% av variansen. 

Faktor 2 förklarar något mindre med 17,452% och faktor 3 ytterligare något mindre 

med 13,105%. Faktor 4 som endast innehåller attributet smak förklarar själv 11,153% 

av den totala variansen. Faktor 1, produktkvalitet, var den faktor som hade högst 

egenvärde och förklarar 23,338% av variansen. Detta kan ses som en indikation på att 

produktkvalitet är den faktor som är av störst vikt för att mäta attityden gentemot 

kundnöjdheten till ett cupcakekafé. Detta är som sagt endast en indikation och inget 

som är statistiskt säkerhetsställt. 
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6. DISKUSSION 

Att den ursprungliga arbetsmodellen behövde modifieras utifrån resultatet från 

faktoranalysen är inget som vi anser vara ologiskt. De attribut som användes i den 

ursprungliga modellen var framtagna av ett mindre antal respondenter i 

fokusgrupperna och hade som syfte att ge en anvisning av populationens attityder, 

medan enkätundersökningen mer visar populationens attityd. Trots detta kan vi inte 

generalisera och säga att detta är populationens attityd, men det går att se som en 

indikation. 

 

Av deltagarna i urvalsgruppen som hade en medel eller hög intention till att besöka ett 

eventuellt cupcakekafé deltog var 118 kvinnor och 40 män, det fanns alltså en klar 

snedvridning. Då enkäten distribuerades elektroniskt hade vi förväntat oss att det till 

största del skulle vara potentiella kunder som skulle delta. På grund av att dessa 

respondenter troligtvis skulle känna sig mer motiverade till att delta. Detta indikerar 

alltså att kvinnor kan anses vara ett cupcakekaféets största potentiella kundgrupp. 
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7. SLUTSATS 

Utifrån de tolv attribut som framtogs av fokusgrupperna framkom i faktoranalysen att 

endast nio av dessa var lämpliga attribut för att mäta attityden till de faktorer som 

bygger kundnöjdhet. De attribut som var kopplade till faktorn servicekvalitet var: 

Personalens bemötande och personalens kunskap. De attribut som var kopplade till 

faktorn kontextkvalitét var bordens utplacering, ljudnivån och inredningen. De 

attribut som var kopplade till faktorn produktkvalitet var sortimentets bredd, 

cupcakens utseende samt skräddarsydda produkter. Enligt ett logiskt resonemang 

så förknippas attributet smak med faktorn produktkvalitet detta var dock inget som 

faktoranalysen kunde bekräfta, då attributet smak laddade själv i en fjärde faktor. 

Vi fann även att priset och platsen var faktorer som var av stor vikt för respondenterna 

men som låg utanför vårt teoretiska ramverk. 

Analysen indikerade att smaken, sortimentets bredd och inredningen samt personalens 

bemötande var de attribut som var allra viktigast för respondenterna. Respondenterna 

nämnde att det var viktigt att smaken på cupcaken var god. Gällande sortimentets 

bredd angavs främst att respondenten ville kunna testa olika sorter av cupcakes samt 

att nyttigare och allergi anpassade alternativ skulle finnas. Det som nämndes som 

viktigt för inredningen var att den skulle vara mysig. Gällande personalens bemötande 

nämndes det var viktigt med trevlig personal samt att de skulle bidra till att kunderna 

kände ett varmt välkomnande. 
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Bilagor 

Bilaga 1-Enkäten 
 

Ett cupcakekafé i Uppsala 

Vi heter Annie Wiklund och Ida Näslund och skriver vår c-uppsats med syfte att 

undersöka unga personers attityder till ett potentiellt cupcakekafé i Uppsala. 

 

Bor du i Uppsala? Vet du vad en cupcake är? Är du under 35 år?  

Då kan du delta i undersökningen! 

 

Det tar cirka 2 minuter att svara på enkätens frågor och vi lottar ut ett cupcakeset till 

en av deltagarna i undersökningen!  

Det enda Du behöver göra är att fylla i din mejladress i slutet av enkäten. 

(Du kan givetvis besvara enkäten utan att ange din mejladress och delta i tävlingen.) 

 

Om du har några frågor eller synpunkter på enkäten är du välkommen att mejla oss på 

cupcakeuppsala@gmail.com 

 

 

Tack för Din hjälp! 

 

 

Hälsningar, 

Annie & Ida 

 

 

 

1. Bor du i Uppsala?  

JA  NEJ 

 

2. Vilket år är du född?  

Ifylles som ÅÅÅÅ Exempelvis; 1986 
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3. Vet du vad en cupcake är?  

JA   NEJ 

 

4. Kön  

Man Kvinna 

 

5. Vad är viktigt för Dig vid besök av ett cupcakekafé?  

Nämn tre faktorer 

 

 

6. Välj de 5 faktorer som är viktigast för Dig vid besök av ett cupcakekafé.  

 

1. ljudnivån i kaféet 

2. bemötandet från personalen 

3. städningen 

4. cupcakens smak 

5. bordens utplacering i kaféet 

6. råvarornas kvalitet 

7. ett brett sortiment av cupcakes 

8. kötiden 

9. möjligheten till att få skräddarsydda produkter 

10. cupcakens utseende 

11. personalens kunskap gällande produkten 

  12. kaféets inredning 
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7. När jag besöker ett cupcakekafé är...  

      Instämmer    Instämmer  

inte alls   helt  

a)…bemötandet från personalen viktigt 1 2 3 4 5 

b)…personalens kunskap gällande   1 2 3 4 5 

      produkten viktig  

c)…möjligheten till att få skräddarsydda  1 2 3 4 5 

      produkter viktig  

d)…kötiden viktig    1 2 3 4 5 

 

 

8. När jag besöker ett cupcakekafé är...  

      Instämmer    Instämmer  

inte alls   helt 

a)…kvalitén på råvarorna viktig  1 2 3 4 5 

b)…smaken på cupcaken viktig  1 2 3 4 5 

c)…utseendet på cupcaken viktig  1 2 3 4 5 

d)…sortimentets bredd viktigt  1 2 3 4 5 

 

 

9. 

När jag besöker ett cupcakekafé är kaféets…  

       

      Instämmer    Instämmer  

inte alls   helt 

a)…utplaceringen av bord viktig  1 2 3 4 5 

b)…ljudnivån viktig    1 2 3 4 5 

c)…städningen viktig    1 2 3 4 5 

d)…inredningen viktig   1 2 3 4 5 
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10. Om ett cupcakekafé öppnade i Uppsala idag skulle jag...  

      Instämmer    Instämmer  

inte alls   helt  

a)…definitivt besöka det   1 2 3 4 5 

b)…bli en trogen kund   1 2 3 4 5 

 

 

Motivera dina svar för frågorna ovan 

 

 

Tack för ditt deltagande!   
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Bilaga 2 – Fråga 10 b, Trogen kund 
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Bilaga 3 – Krav för att kunna utföra en faktoranalys 
Den tredje och slutgiltiga faktoranalysen uppfyller samtliga krav på inbördes 

korrelation med ett KMO värde över 0, 6, ett Bertlett’s test of sphericity värde på 

0,000 samt at ett antal attribut har en korrelation över 0,3. 

Samtliga kommunaliteter överstiger gränsvärdet på 0,4 med värden som varierar från 

0,575 till 0,881. Detta visar att varje attribut förklarar en stor del av variansen i sin 

respektive faktor. (se tabeller nedan) 
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