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1.Inledning 
 
1.1 Introduktion 

 

 I dagens samhälle förändras modebranschen samt klädbutikernas funktion drastiskt i 

samband med digitaliseringens framfart. De fysiska butikerna ersätts till stor del av digitala 

butiker vilka skapar större transparens och förändrade kundbeteenden. Många menar att de 

fysiska butikerna har fått en ny roll då fler och fler konsumenter väljer att göra research 

online för att sedan gå till de fysiska butikerna för att köpa produkten. Dessa förändringar 

försvårar retailers beslut gällande vad som är viktigast att fokusera på för att tillfredsställa 

kunden och för att skapa en positiv varumärkesattityd.  

 

Om konsumenten har undersökt sortimentet online innan besöket i den fysiska butiken finns 

det eventuellt inte lika stort behov av hög servicekvalitet i form av kunnig butikspersonal. 

Istället kan kravet på känslan som butikskonceptet och tillhörande inredning förmedlar bli allt 

viktigare. Däremot är service och den personliga kontakten en av de huvudsakliga faktorerna 

som särskiljer de fysiska butikerna från de digitala. Båda aspekterna, servicekvaliteten och 

butikskonceptet, antas påverka både kundnöjdheten och den översiktliga 

varumärkesattityden. I och med utvecklingen inom branschen blir det dock mer diffust 

angående vilket av dessa två områden som butikerna bör fokusera på för att tillfredsställa 

kunden och skapa en långsiktig relation. 

 

1.2 Frågeställning 

 

Detta arbete ämnar att besvara frågeställningen om hur kundnöjdhet och varumärkesattityd 

påverkas av faktorerna servicekvalitet respektive butikskoncept. Vidare undersöks vilken av 

dessa faktorer som har störst påverkan på kundnöjdhet respektive varumärkesattityd. 

 

1.3 Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att redogöra för en slutsats angående vad som påverkar 

kundnöjdheten och varumärkesattityden i högst grad kopplat till butikskoncept och 

servicekvalitet. Detta för att retailers lättare ska kunna fatta välgrundade beslut i sin 

verksamhet gällande utvecklandet av fysiska butiker. 
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1.4 Bakgrund  

 

Varumärket G-star grundades år 1989 i Amsterdam med syfte att skapa ett lyxigare 

produktsegment av jeans, anpassade till ‘the street’. I Sverige etablerades den första G-star 

butiken år 2007 via retail- och talangbyrån Global Retail, nuvarande Slash.ten. Ett företag 

som arbetar med att utveckla verksamheter i form av konceptskapande, bemanning och 

rekrytering.1  

 

G-star och Slash.ten värdesätter servicekvalitet högt och anser att personalen är ett viktigt 

verktyg i verksamheten. Det är även något som Slash.tens uttrycker som sin främsta 

konkurrensfördel. För att skapa en positiv arbetsmiljö har de valt att bland annat undvika ord 

med negativa association kopplat till det arbete personalen utför. Därför kallar de sin personal 

för stjärnor och chefer för ledare. Vidare arbetar de med värderingarna glädje, engagemang, 

ärlighet och ihärdighet som genomsyrar hela företaget. Detta är för att rätt typ av personer ska 

rekryteras samt att alla anställda ska arbeta i samma riktning. För att nå en service i 

världsklass använder sig G-star och Slash.ten av en åttastegsprocess i sin service som 

säkerställer att alla anställda på golvet genomför sitt arbete på samma sätt gentemot kund. 

Processen börjar med ett välkomnande när kunden kommer in i butik och slutar med ett så 

kallat avslut vilket innebär köp från kundens sida. Fokuset är framförallt på att stjärnan ska 

uppfattas som kundens vän och hjälpa denne att själv komma fram till vad hon eller han 

behöver istället för att agera som en försäljare. 2  

 

Butiksupplevelsen i G-stars butiker ska förmedla deras slogan ‘Bring luxury to the street’ 

samtidigt som den ska vara innovativ och autentisk. För att förmedla detta via sitt 

butikskoncept arbetar de med olika sinnen genom exempelvis doft, musik och ljussättning. 

För att kommunicera deras slogan och känsla i form av musik har de valt spellistor med 

housemusik som styrs från huvudkontoret i Holland. Musiken skiftar tempo och ska anpassas 

beroende på kundflödet i butiken för att främja köpintentionen. Dock väljer de svenska 

butikerna ofta musik själva efter vad butikspersonalen anser passa, ofta RnB eller Hiphop 

som också stämmer överens med G-stars image.Vidare har G-Star en doft som är framtagen 

                                                
1 Slash.Ten, About Us, Tillgänglig: https://www.slashten.net/ 
2 Anton Granlund, VD och Partner Slash.ten. Interjuv 2017.11. 01 med Klara Wilsby och Erika Nilsson 
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för alla butiker vilken är relativt maskulin och kraftig. I Sverige har dock G-star valt en annan 

doft som enligt deras undersökningar passar de svenska konsumenterna bättre.3  

 

Ljussättningen i de olika butikerna skiljs åt beroende på hur ny butikens utformning är. De 

äldre butikerna har ett dovare och gulare ljus vilket går hand i hand med deras inredning som 

är mörkare och innehåller mycket trä. I de nyare butikskonceptet har det äldre ljussättningen 

ersatts med ledlampor och fler armaturer har installerats vilket har skapat en ljusare och vitare 

butiksmiljö. Inredningen i de nyare butikerna följer även detta tema genom att arbeta mer 

med stål och betong som ger en annan känsla i jämförelse med det träinfluerade koncepten.   

 

Butikernas utformning skiljer sig också mellan de äldre och nyare butikerna. 

Utformningsmässigt är G-stars butiker olika beroende på vilken form butikslokalen  har, 

vilket inte kan påverkas. G-star strävar efter, oavsett ursprunglig utformning av lokalen, att 

kunderna ska röra sig i ett högervarv och vill undvika att konsumenterna följer en linjär linje i 

butiken. Detta då de vill att konsumenterna ska stanna kvar i butiken så länge som möjligt. G-

star strävar efter att kunderna ska exponeras för fler produkter genom att röra sig runt i 

butiken vilket de arbetar med genom användningen av olika bord och ställ. En del i de nya 

butikskoncepten är att personalen använder ‘hubbar’ istället för traditionella kassor. Detta för 

att skapa mer rörlighet i butiken och för att personalen ska undvika att stanna bakom kassan. 

Tekniken i butikerna kan även den skilja sig åt beroende på om det är en ny eller gammal 

butik. De nyare butikerna är inredda med skärmar som sänder kampanjer direkt från 

huvudkontoret i Holland medan de äldre använder en vanlig TV-skärm som visar filmer från 

den senaste kampanjperioden. G-star arbetar idag med omnichannel då det är möjligt att 

beställa online och lämna tillbaka i butik. Inom en snar framtid kommer dock även RFID 

implementeras i butikerna för att få en ännu bättre överblick.4  

 

1.5 Källor och källkritik 

 

Källorna som har använts i arbetet är framför allt vetenskapliga artiklar. Detta för att 

undersöka vad som sagts i tidigare forskning inom området för att skapa en vetenskaplig 

grund att utgå ifrån. Valet av dessa artiklar grundar sig i att de upplevs vara relevanta för 

                                                
3Anton Granlund, VD och Partner Slash.ten. Intervju 2017.11. 01 med Klara Wilsby och Erika Nilsson 
4 Ibid 
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arbetet. Artiklarna har inriktning på olika delar av köpupplevelsen för att bilda en förståelse i 

arbetet om varför dessa delar är betydelsefulla och vad som påverkar en kund i olika 

köpsituationer. En avgränsning gällande källorna är att all litteratur inom ämnet inte har 

analyserats på grund av arbetets tidsbegränsning och omfång. 

 

Facklitteratur har även använts för att få bättre förståelse inom ämnet. Bland annat 

Söderlunds bok Kundmötet har använts för att få vetenskaplig grund för hur och varför 

konsumenter beter sig på olika sätt i butik och vad de påverkas av. Även boken Consumer 

behavior (2008) av Wayne D. Hoyer, Deborah J. MacInnis, och Rik Pieters har använts för 

att förstå faktorer och beteende hos kunden, såsom kundnöjdhet.  

 

Utöver detta har ett antal intervjuer genomförts för att utveckla och skapa en bättre grund för 

arbetet. De intervjuade personerna är Sara Rosengren, professor i marknadsföring och strategi 

på Handelshögskolan i Stockholm, Magnus Söderlund, professor i marknadsföring och 

strategi på Handelshögskolan i Stockholm samt Anton Granlund, VD och partner Slash.ten.  

 

1.6 Avgränsning  

 

Då arbetet har utförts under en begränsad tidsperiod har det genomförts vissa avgränsningar. 

Endast två aspekter, butikskoncept och servicekvalitet, har undersökts för att ta reda på vad 

som kan påverka varumärkesattityd och kundnöjdhet. Anledningen till att dessa två faktorer 

har valts ut är att servicekvalitet och butikskoncept är två delar i köpupplevelsen som kunden 

möter i butik samt att det är en enkelt sätt att dela upp kundupplevelsen i. En ytterligare 

avgränsning i arbetet är valet av butiker. Observationer genomfördes endast i två butiker, G-

star i Sickla och G-star i Skärholmen,  detta på grund av att de representerar två motpoler 

gällande företagets olika butikskoncept. Butiken i Skärholmen besitter det nyaste 

butikskonceptet av alla G-star butiker i Sverige medan Sickla har det äldsta. Detta skapar en 

grund för att kunna utvärdera kundens varumärkesattityd och kundnöjdhet baserat på två 

olika butiksscenarier. Ytterligare undersökningar i fler av G-stars butiker hade kunnat ge en 

mer välgrundad slutsats men är i detta fall inte möjligt då dessa butiker tilldelats av G-star 

baserats på de stora skillnaderna i butikskoncept. 
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1.7 Metod 

 

1.7.1 Djupintervjuer 

 

En kvalitativ studie inom butikskoncept respektive servicekvalitet har utförts i form av två 

djupintervjuer med forskare inom ämnet marknadsföring och strategi. Den första intervjun 

genomfördes med Sara Rosengren och innefattade hur företag kan arbeta med butikskoncept. 

Den andra intervjun genomfördes med Magnus Söderlund vilken fokuserade på hur företag 

kan arbeta med service och bemötande. Dessa intervjuer genomfördes för att utveckla en 

djupare inblick i vad som menas med det två begreppen, butikskoncept respektive 

servicekvalitet , samt deras påverkan på varumärkesattityd och kundnöjdhet. Denna del av 

metoden kombinerat med litteratur och tidigare forskning skapar en faktabaserad grund för 

analysen. 

 

1.7.2 Observationer i butik 

 

Vidare utfördes observationer av kunder samt enkätundersökningar i butik som dessa 

besvarade. Detta för att se hur varumärkesattityden och kundnöjdheten förändras beroende 

nivå av servicekvaliteten och butikskonceptet.5 Observationerna och enkätundersökningarna 

genomfördes i två butiker, G-Star Skärholmen och G-Star Sickla. Valet av dessa butiker 

grundar sig som tidigare nämnt hur respektive butiks koncept är utformat, nytt eller gammalt, 

men med likadan servicenivå. I och med undersökningen skapas en verklig bild av hur 

kunden påverkas av olika butikskoncept respektive servicekvalitet.  

 

1.7.3 Digital enkät 

 

Utöver detta grundas även arbetet i två digitala enkäter som utformats på samma sätt som den 

fysiska enkäten som delades ut i butik. Dock innehåller dessa två enkäter två olika 

beskrivningar av hypotetiska butiksscenarier. Första sidan av enkäten beskriver en kundresa 

genom butiken vilket innehåller information om respektive butiks koncept samt butikens 

service. Denna beskrivning följs av frågor som bland annat täcker områdena butiksatmosfär 

                                                
5Appendix 3 Enkät i fysisk butik  
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och utformning, servicekvalitet, kundnöjdhet, varumärkesattityd och intentioner.6 Att 

kombinera denna typ av enkät med observationerna och enkätinsamlingen i fysisk butik 

skapar en bättre grund för vidare analys av konsumenternas varumärkesuppfattning och 

attityd.  

 

Resultaten av de kvantitativa studierna analyseras sedan och kontrasteras mot resultaten som 

framkommit i tidigare forskning samt i djupintervjuerna med forskarna inom ämnet. 

Observationerna i den fysiska butiken jämförs även med dessa. Slutligen diskuteras det om 

det eventuellt finns ett svar på frågan om vilken av aspekterna, servicekvalitet och 

butikskoncept, som spelar in mest på varumärkesattityden och kundnöjdheten.   

 

  

                                                
6Appendix 2 Digital enkät 
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2. Teoretisk referensram 
 
2.1 Varumärkesattityd och kundnöjdhet 

 

Attityd definieras enligt artikeln ‘Are Product Attribute Beliefs the Only Mediator of 

Advertising Effects on Brand Attitude?’ av Mitchell och Olson som en individuell, intern 

utvärdering av en produkt. Begreppet attityd beskriver ofta ett långsiktigt intresse som anses 

vara stabilt och innebär varaktiga förutsättningar för retailern. På så sätt blir attityden en 

viktig del för företaget för att underhålla en långvarig och hållbar relation med kunden. 7  

 

Artikeln ‘Store brands and retail differentiation: the influence of store image and store brand 

attitude on store own brand perceptions’ av Collins-Dodd och Lindley tar upp definitionen 

av varumärkesvärde och hur detaljhandlare kan skapa en positiv attityd genom en ökad 

medvetenhet samt paketering, försäljning och marknadsföring. Varumärkesimage och 

butikernas image kan påverka varandra åt olika håll och det är viktigt att ha båda faktorerna i 

åtanke. Resultatet av undersökningen visade att den generella varumärkesattityden har en stor 

påverkan på utvärderingen av ett varumärke. Butikens image påverkar hur kunden utvärderar 

varumärket. Detta stärker teorin om att varumärkesattityden är en förlängning av 

butiksuppfattningen och kan därför bidra till en ökad differentiering mellan varumärken.8  

 

I artikeln ‘Brand Attachment and Brand Attitude Strength: Conceptual and Empirical 

Differentiation of Two Critical Brand Equity Drivers’ beskriver Maclnnis, Priester, B. 

Eisingerich och Iacobucci tidigare undersökningar förklaras det att varumärkesattityden 

påverkar övervägandet kring olika varumärken såväl som köpintention och val av varumärke. 

Ju starkare konsumenterna är knutna till varumärket, desto mer villiga är de att använda sina 

personliga resurser för att upprätthålla ett pågående förhållande till det varumärket. De kan 

tänka sig att lägga ner tid, pengar, energi och rykte för att behålla ett varumärkesförhållande.9 

 

                                                
7Andrew A. Mitchell and Jerry C. Olson, Are Product Attribute Beliefs the Only Mediator of Advertising Effects on Brand 
Attitude?Journal of Marketing Research Vol. 18, No. 3 (Aug., 1981) 
8 Colleen Collins, Dodd Tara Lindley Store brands and retail differentiation: the influence of store image and store brand 
attitude on store own brand perceptions Journal of Retailing and Consumer Services, Volume 10, Issue 6 ( November 2003) 
9 C. Whan Park, Deborah J. MacInnis, Joseph Priester, Andreas B. Eisingerich, & Dawn Iacobucc, Brand Attachment and 
Brand Attitude Strength: Conceptual and Empirical Differentiation ofTwo Critical Brand Equity Drivers Journal of Marketing 1 
Vol. 74 (November 2010) 
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Utöver kundens varumärkesattityd berör detta arbete även kundnöjdhet. Nöjdheten hos en 

konsument är, enligt boken Consumer behavior, känslan som uppkommer efter att 

konsumenten har förvärvat, köpt eller avyttrat något och utvärderar resultatet av valet av 

produkt och butik. Om deras utvärderingar är positiva och de anser att deras behov eller mål 

är tillfredsställda så känner sig kunden nöjd i slutändan.10         

    

 

2.2 Butikskoncept 

 

Intresset för att skapa unika kundupplevelser i butik har ökat drastiskt de senaste åren. Dock 

finns det i dagsläget lite kunskap om vad som faktiskt påverkar upplevelsedriven konsumtion. 

Bäckström och Johansson berättar i sin artikel ‘Creating and consuming experiences in retail 

store environments: Comparing retailer and consumer perspectives’ butiksmiljön kan trigga 

emotionella och beteendemässiga gensvar hos kunden. Bäckström och Johanssons 

vetenskapliga rapport undersöker varför och hur man bör arbeta med en upplevelseorienterad 

butiksmiljö. Resultatet visar att uppfattningen skiljer sig mellan företag och kunder. Medan 

företag strävar efter att hitta nya sätt för att förbättra butiksupplevelsen, värderar istället 

konsumenter traditionella värden högre som layout, pris, sortiment och personalens beteende. 

Rapporten indikerar att detaljhandelsföretag fortsatt bör fokusera på traditionella värden som 

service för att skapa kundnöjdhet. Däremot bör man inte utesluta att arbeta med 

butikskoncept och utvecklad köpupplevelse, utan det kan möjligtvis vara något som ligger i 

bakgrunden och skapar en ökad tillfredsställelse även om kunden inte är medveten om det.11 

Birtwistle, Clarke och Freathy menar i artikeln ‘Store image in the UK fashion sector: 

consumer versus retailer perception’ att butiker har en personlighet som innehåller både 

funktionella och psykologiska aspekter. Butiken är i och med detta en viktig 

kommunikationsplattform som kunden möter på plats. Artikeln nämner även att 

butikskonceptet kan påverka hur kunden upplever butikens behaglighet och om personen 

                                                
10  Hoyer et al. Consumer Behavior (2013) 6th Edition p.273 Cengage Learning 
11Bäckström Kristina Ulf Johansson Creating and consuming experiences in retail store environments: Comparing retailer and 
consumer perspectives Journal of Retailing and Consumer Services Volume 13, Issue 6, November 2006 
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väljer att återvända. Det finns även effekter på kundens uppfattning av butikens koncept 

beroende på vilken motivation kunden har gentemot köpet. 12 

Enligt Rosengren, professor på Handelshögskolan i Stockholm, kan ett butikskoncept delas 

upp i två olika delar, butiksformat och operationell verksamhet. I detta arbete berörs endast 

delen butiksformat vid analysering av butikerna. Rosengrens definition av butiksformat 

motsvarar begreppet butikskoncept och förklaras som den del som möter kunden, front-

office. Den operationella verksamheten är vidare det som sker back-office och som ligger 

bakom utformningen av butiksformatet. Det kan innebära att nå ut till geografiska marknader, 

hitta inre effektivitet eller skalfördelar. Om butiken når ett optimalt koncept där den 

operationella verksamheten stämmer överens med kundens efterfrågan och behov kan det 

leda till en konkurrensfördel, fortsätter Rosengren.13   

 

Rosengren beskriver att många verksamheter idag väljer att mäta tillväxt genom försäljning 

istället för antalet butiker, något som varit vanligt tidigare. Detta kan vara en indikation på att 

de fysiska butikerna inte är lika betydelsefulla idag till följd av uppkomsten av 

internethandeln. Trots detta anser Rosengren att den fysiska butiken är ett fortsatt viktigt 

komplement till den digitala butiken. Den fysiska butiken kan förmedla en rikare upplevelse 

av verksamheten, varumärket och ge kunden möjlighet att använda olika sinnen. Det är den 

specifika produkten och varumärkets kontext som kommer att avgöra hur viktigt ett fysiskt 

butikskoncept är menar Rosengren. Enligt Rosengren har trafiken till de fysiska butikerna 

gått ner över tid samtidigt som konverteringsgraden har ökat. Detta innebär vidare att 

uppvisningen av sortimentet samt varornas tillgänglighet blir allt viktigare delar av 

butikskonceptet. De fysiska butikernas roller förändras konstant. Detta leder till förändringar 

i hur företag bör arbeta med uppbyggnad av sortimentet och att exponera få produkter i butik 

samtidigt som lagret täcker efterfrågan.  

 

 

 

 

                                                
12 Grete Birtwistle , Ian Clarke & Paul Freathy (1999) Store image in the UK fashion sector: consumer versus retailer 
perceptions, The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 9:1, 1-16 
13 Sara Rosengren, proffesor i marknadsförring och stretagi på Handelshögskolan i Stockholm. Intervju 2017.11.13  med Klara 
Wilsby och Therese Lundborg 
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2.3 Service  

 

Söderlunds bok Kundmötet menar att service i butik är en del av företagets promotion och att 

det personliga mötet kan vara en avgörande faktor för att skapa en god relation till kunden. 

Vidare beskrivs att kunderna värdesätter den personliga interaktionen när ett köp ska 

genomföras vilket baseras på att ju mindre avstånd det är mellan en säljare och en kund, desto 

lättare är det att skapa ett mer skräddarsytt erbjudande.14 

 

Det finns många teorier om service, dess kvalite och hur den kan påverka kundernas beteende 

i butik. Brady, Cronin och Brand förklarar i artikeln ‘Performance-only measurement of 

service quality: a replication and extension’ att servicekvalitet är en bidragande faktor till att 

kunden känner sig nöjd med besöket och beskriver det parallella fokus som uppkommer 

mellan nöjdhet och service. Vidare beskriver även artikeln att kundnöjdheten i sin tur leder 

till en ökad köpintention hos kunden. Undersökningen bygger på vad kunden har för 

förväntningar och vad de slutliga upplevelserna blir av den service som erbjuds, detta är den 

så kallade servicekvaliteten. Artikeln beskriver vidare att en verksamhet bör fokusera på 

servicekvaliteten för att köpintentionen ska öka. Dock är de tydliga med att det finns 

betydligt många andra faktorer i miljön och kundens beteende som påverkar hur nöjd kunden 

blir. Det finns olika fysiska aspekter som kan ha olika hög grad av påverkan på kundens 

uppfattning av service och miljö. 15För att kunna analysera och ta fram servicekvaliteten är 

det tre dimensioner som är avgörande. Dessa förklarar interaktionskvaliteten som beskriver 

interaktionen mellan säljpersonal och kund, serviceatmosfärskvalite som förklarar den 

översiktliga servicemiljön samt outcomekvalitet som innefattar kundens uppfattning av den 

service som erbjuds i en specifik butik. Detta benämns i artikeln ‘The effect of store image 

and service quality and purchase intention for private label brands’ skriven av C.S Wu, 

Yeong-Yuh Yeh och Hsiao. 16 

 

Söderlund beskriver i djupintervun att det finns två olika sidor av service. Den ena sidan 

förklarar vad kunden får och innefattar vad servicen i grund och botten innebär för kunden, 

                                                
14 Söderlund, Magnus Kundmötet (2012) Liber 
15 Michael K Bradya J Joseph CroninJr.b Richard RBrandc, Performance-only measurement of service quality: a replication 
and extension Journal of Business Research Volume 55, Issue 1, January 2002 
16 Paul C.S.WuaGary Yeong-YuhYeha Chieh-RuHsiaob The effect of store image and service quality on brand image and 
purchase intention for private label brands Australasian Marketing Journal (AMJ)Volume 19, Issue 1, February 2011 
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exempelvis väntetid och valuta för pengarna. Den andra sidan beskriver hur servicen 

levereras till kunden av medarbetaren i butik. Detta arbete innefattar båda dessa delar vilket 

definieras som servicekvalitet. Många teorier menar att en medarbetare i butik har en stor 

påverkan på kunden vilket inte endast handlar om huruvida medarbetaren kan svara på frågor 

eller inte. Vare sig det sker en interaktion mellan medarbetaren och kunden eller inte, pekar 

tidigare forskning på att en kund påverkas negativt om en medarbetare inte finns närvarande. 

Detta kan kopplas till sentimentala värden som trygghet och säkerhet. 

 

Trots att servicekvalitet i många fall har en positiv inverkan på kunden visar ny forskning att 

butiker utan medarbetare även de kan driva kundnöjdhet, även om de påverkar kunden på ett 

annat sätt. Det behöver nödvändigtvis inte endast vara negativt att ha butiker utan något som 

helst personligt bemötande. Allt handlar om subjektiva preferenser och vad man som kund 

förväntar sig vid besök av en butik. Enligt Söderlund kan företag i framtiden tjäna på att dela 

upp sitt erbjudande efter vad olika kundgrupper har för behov. 17 

 

2.4  Samband mellan service, butikskoncept, kundnöjdhet och varumärkesattityd  

 

Artikeln ‘Brand Experience: What Is It? How Is It Measured? Does It Affect Loyalty?’  av 

Brakus et al. beskriver att en varumärkesupplevelse är något som inte endast uppkommer 

efter konsumtion av en produkt. Istället påverkas upplevelsen direkt och indirekt när kunden 

interagerar med varumärket. Varumärkesupplevelsen förklaras som en konceptualisering av 

sinnen, känslor, kognitivitet och beteende. Servicen beskrivs som en del av upplevelsen, ofta 

benämnt som köpupplevelsen, då kunderna interagerar med miljön och personalen. Dessa 

framkallas av varumärkesdesign, identitet, förpackning, kommunikation och miljön.  

 

Olika varumärkesupplevelser varierar olika i styrka och intensitet, några påverkar kortsiktigt 

och andra långsiktigt. I detta fall är det de långsiktiga upplevelserna, det som stannar i 

kundens minne, verksamheten vill komma åt eftersom dessa skapar kundnöjdhet och lojalitet. 

Upplevelsen påverkar i sin tur kundens nöjdhet och lojalitet direkt samt indirekt genom 

varumärkets personliga associationer. Brakus et al beskriver, baserat på undersökningen, att 

varumärkesupplevelsen har en direkt effekt på lojalitet och nöjdhet.18   

                                                
17 Magnus Söderlund, proffesor i marknadsförring och konsumentbeteende på Handelshögskolan i Stockholm. Intervju 
2017.11.20  med Klara Wilsby, Therese Lundborg och Erika Nilsson 
18 Brakus et al, Brand Experience: What Is It? How Is It Measured? Does It Affect Loyalty? (2009) Journal of Marketing 
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3. Empiri 
 

3.1 Resultat av observationer i butik 

 

Observationer utfördes i G-stars butiker i Skärholmen och Sickla. Skärholmen är G-Stars 

nyrenoverade butik med ett nytt butikskoncept medan Sickla inte har bytt butikskoncept på 

länge. I butikerna gjordes egna observationer samt insamling av enkäter som kunderna 

besvarade. Samtliga respondenter har bemötts av samma frågor vilka har besvarats på en 

sjugradig skala, vänligen se Appendix 3 Enkät i fysisk butik för detaljer. I Skärholmen 

samlades 14 enkäter in och i Sickla 16 stycken. En anledning till det var så få var svårigheten 

att nå tillräckligt många kunder då kundflödet i respektive butik var relativt lågt. Antalet 

respondenter kan inte ett statistiskt säkerställt resultat men observationerna och enkätsvaren 

har trots det tagits hänsyn till i analysavsnittet för att ge intressanta insikter. 

 

3.1.1 Skärholmen 

 

Känslan hos kunderna när de lämnade butiken i Skärholmen var relativt hög på den 

sjugradiga skalan (6,5) men majoriteten av kunderna genomförde inte ett köp. Frågorna 

gällande butikens atmosfär och utformning fick bra omdömen av kunderna (5,4 respektive 

5,7 )vilka är sammanvägda värden av frågorna om atmosfär samt utformning. 

Respondenternas känsla var att butiken var modern (6,9) och det sammanvägda värdet av 

servicekvaliteten i butik var på en hög nivå (6,8). Den upplevda servicenivå hamnade även 

den på en förhållandevis hög nivå( 6,7) Butiksbesöket resulterade i en relativt hög 

kundnöjdhet (6,1) och även attityden gentemot varumärket visade höga siffror (6,6). Enligt 

kunderna i Skärholmens butik är chansen stor att de kommer besöka butiken igen (6,7).  I 

Skärholmen var det fyra anställda som arbetade på butiksgolvet under observationstiden. 

 

3.1.2 Sickla 

 

Även i Sickla lämnade kunderna butiken med en relativt bra känsla (6,1) och tyckte om både 

atmosfären i form av ljussättning, musik och doft (5,7) samt utformningen av butiken (5,8). 

Servicenivån upplevdes som hög (6,7) och butiken i sig uppfattas som relativt modern (6,3). 

Respondenterna ansåg att den upplevda servicenivån var hög(6,8). G-star i Sickla visade 
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lägre siffror än butiken i Skärholmen gällande sammanvägt värde av kundnöjdhet( 5,9) och 

varumärkesattityden (5)på den sjugradiga skalan. Det var även en mindre chans att besökarna 

i denna butik skulle besöka samma butik igen (5,9). I Sickla var det två anställda som 

arbetade på butiksgolvet under observationstiden. 

 

3.1.3 Sammanställning 

Resultatet visar att butiken med nyare koncept, G-star i Skärholmen, gav kunderna en bättre 

känsla när de lämnade butiken (6,5 mot 6,1). Samtidigt fick butiken med något äldre 

butikskoncept, G-star i Sickla, bättre resultat gällande atmosfär och utformning (5,7 och 5,8 

mot 5,4 och 5,7). Servicenivån ansågs vara högre i Skärholmen (6,8 mot 6,7) dock så var den 

upplevda servicenivån högre i Sickla (6,8 mot strax över 6,7). I Skärholmen ansåg butiken 

även vara mer modern (6,9 mot 6,3). Både kundnöjdheten och varumärkesattityden var högre 

i Skärholmen än i Sickla (6,1 och 6,6 mot 5,9 och 5) vidare var de kunderna även mer 

benägna att återkomma till butiken (6,7 mot 5,9). 

 

Observationerna tydde även på att det var olika kundsegment och kundbeteenden i butikerna. 

Detta då kunderna i Sickla uppfattades ha en tydligare bild av vad de var ute efter när de kom 

till butiken, medan de i Skärholmen inte verkade ha ett bestämt mål med besöket. Detta 

gjorde även att atmosfären i köpcentrumet i Sickla var lugnare än vad den var i Skärholmen 

där många kunder passerade genom butiken utan att titta på produkterna eller låta sig hjälpas 

av butikspersonal. Vidare verkade det även svårare för de anställda i Skärholmens butik att nå 

fram till kunderna i och med alla de installationer som finns i butiken vilka skapade fysiska 

barriärer.  

 

3.2 Resultat digitala enkäter 

 

De två enkäterna som skickades ut digitalt bestod av två olika butiksscenarier. Den första 

köpupplevelsen beskrev G-starbutiken i Skärholmen med ett nyare butikskoncept medan det 

andra scenariot beskrev butiken i Sickla med ett äldre koncept. Servicekvaliteten beskrevs 

likadant i båda enkäterna då alla G-stars butiker bör arbeta på samma sätt utefter 

åttastegsprocessen. Eftersom att scenarierna är påhittade kan resultaten i de digitala enkäterna 

skilja sig från resultatet som framkom  ur observationerna i de fysiska butikerna. Nedan 

benämns scenariot utifrån butiken i Skärholmen som Butik A och det som inspirerats av 



 15 

Sickla som Butik B. Enkäterna hade 53 respektive 51 respondenter, vilket gör resultaten 

statistiskt säkerhetsställda. 

 

3.2.1 Medelvärden 

 

För att få en överblick av resultaten undersöktes frågornas medelvärden. Frågorna gällande 

butikens atmosfär resulterade på ett sammanvägt medelvärde (4,5) för Butik A och Butik B 

(4,2). Butikens utformning, vilket innehåller frågorna om layout, överblick av sortiment samt 

rymlighet, ansågs högre i Butik A (4,) vilket är något högre än Butik B (4,3). 

Servicekvaliteten fick något högre värden än butikens atmosfär och utformning för båda 

butikerna. Det sammanlagda medelvärdet för service för Butik A (5,5) var något högre än 

Butik B (5,2). Respondenterna i den digitala enkäten gav relativt höga värden när det gällde 

känslan man hade när man lämnade butiken, Butik A (4,87) och Butik B (4,49). Kundnöjdhet 

visade ett högre medelvärde för Butik A (4,698) än Butik B (4,372). Butik A fick även ett 

högre medelvärde (3,9057) gällande varumärkesattityd än Butik B (3,569).  

 

 Medelvärde kundnöjdhet Medelvärde varumärkesattityd 

Enkät i butik, Skärholmen 6,1 6,6 

Enkät i butik, Sickla 5,9 5,0 

Digitalenkät, Butik A 4,698 4,372 

Digitalenkät, Butik B 3,9057 3,569 

 

 

3.2.2 Index 

(Appendix 1) 

 

Då syftet med arbetet är att ta fram vad som påverkar kundnöjdhet och varumärkesattityd 

mest skapades två index, kundnöjdhet och varumärkesattityd, som utgör de beroende 

variablerna. Indexet för kundnöjdhet skapades av frågorna “Hur pass nöjd är du totalt sett 

med butiken?”, “I vilken mån uppfyller butiken dina förväntningar?” och “Föreställ dig det 

ideala varumärket. Hur väl anser du att detta varumärke stämmer överens med denna butik?”. 
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Indexet varumärkesattityd formades vidare utifrån variablerna “Vad är ditt intryck överlag av 

varumärket?”,”Detta specifika varumärke är mitt förstahandsval” samt “Jag föredrar detta 

varumärke framför andra klädbutiker” . 

 

3.2.3 Faktoranalys 

(Appendix 1) 

 

För att kunna se vad som påverkade de beroende variablerna togs ett antal oberoende 

variabler fram genom en faktoranalys. Vid genomförandet av faktoranalysen användes de 

variabler som utgör de tänkta oberoende variablerna. Dessa omfattar frågorna om 

butiksatmosfär, butiksutformning, servicekvalitet samt vad kunden hade för känsla när 

personen lämnade butiken. 

 

Faktoranalysen för Butik A resulterade i att två faktorer skapades. Det första innehöll 

variablerna för service samt den känsla kunden hade efter att ha lämnat butiken, denna döptes 

till servicekvalitet,  medan den andra faktorn innehöll variablerna för atmosfär och 

utformning. Variablerna atmosfär och utformning utgör tillsammans variabeln som döptes till 

butikskoncept. Faktoranalysen för Butik B visade å andra sidan tre skilda faktorer på grund av 

att variablerna för butikens atmosfär och utformning skildes åt. Då rapporten ämnar att 

förklara vilken av variablerna servicekvalitet och butikskoncept som har störst påverkan på de 

beroende variablerna kundnöjdhet respektive varumärkesattityd, togs beslutet att dela in 

frågorna på samma sätt som för Butik A. Därför skapades två index, ett för servicekvalitet 

respektive butikskoncept, som innehöll samma variabler som faktorerna under Butik A. 

 

3.2.4 Regressionsanalys  

(Appendix 1) 

 

För att kunna svara på frågeställningen kring vilken påverkan servicekvalitet respektive 

butikskoncept har på kundnöjdhet och varumärkesattityd genomfördes regressionsanalyser. 

För att få ett jämförbart resultat användes faktorerna från faktoranalysen för Butik A samt de 

manuellt skapade indexen för Butik B som oberoende variabler.  

 

Regressionsanalysen innehållandes kundnöjdhet för Butik A gav ett Adjusted R² på 0,795. Då 

detta värde är relativt högt innebär det att en stor variation förklaras av de oberoende 
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variablerna. I regressionsmodellen konstaterades att faktorn servicekvalitet drev kundnöjdhet 

mest då den oberoende variabeln hade en standardiserad betakoefficient på 0,594, medan 

variabeln butikskoncept hade ett värde på 0,453. Båda värdena var signifikanta och är därför 

statistiskt säkerställda. Regressionsanalysen med kundnöjdhet för Butik B gav ett Adjusted R² 

på 0,712. Regressionsmodellen gav butikskoncept högst standardiserat beta värde med en 

siffra på 0,605 medan servicekvalitet låg på 0,387 vilket innebär att butikskoncept driver 

kundnöjdhet mest.  

 

Regressionsanalysen med varumärkesattityd för Butik A hade ett Adjusted R² på 0,511 vilket 

är lägre än kundnöjdhet vilket betyder att faktorerna förklarar kundnöjdhet mer än 

varumärkesattityd för denna butik. I regressionsmodellen var servicekvalitet det som drev 

varumärkesattityd mest med en standardiserad betakoefficient på 0,461 medan 

butikskonceptet hade ett värde på 0,391. Regressionsanalysen med varumärkesattityd för 

Butik B visade vidare ett Adjusted R² på 0,514 vilket betyder att även i denna datainsamling 

hade indexet kundnöjdhet ett större förklaringsvärde än varumärkesattityd, även om den har 

en relativt stor betydelse. Faktorn som drev varumärkesattityd mest av de två oberoende 

variablerna var servicekvaliteten med en standardiserad betakoefficient på 0,506 då samma 

värde för butikskonceptet var 0,348. 

 

Sammanfattningsvis visade regressionsmodellerna att de oberoende variablerna 

servicekvalitet och butikskoncept förklarar kundnöjdhet mer än vad de förklarar 

varumärkesattityd i respektive butiksscenario. Variabeln kundnöjdhet drivs mest av 

servicekvalitet i Butik A medan den påverkades mer av butikskoncept i Butik B. Samtidigt 

som varumärkesattityd drivs mest av servicekvalitet i båda scenarierna. Dock var det inga 

stora skillnader mellan servicekvalitet och butikskoncept i någon av regressionsmodellerna då 

dess betavärden var relativt nära varandra. 

 

3.2.5 Vidare resultat 

(Appendix 1) 

 

Frågorna “Hur stor är sannolikheten att du skulle ha köpt något från butiken?”, “Hur stor är 

sannolikheten att du kommer besöka butiken igen?” samt “Hur stor är sannolikheten att du 

skulle rekommendera det här varumärket?” valdes att undersökas i vidare analys för att se hur 

butikskoncept och servicekvalitet påverkar intentioner. Dessa valdes att ses som beroende 
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variabler då varumärkesattityden i tidigare forskning visats påverkar kundens köpintention 

och val av varumärke, enligt Maclnnis, Priester, B. Eisingerich och Iacobucci . Därför 

genomfördes en regressionsanalys med respektive fråga som beroende variabel för vardera 

butik. Nedan benämns den första frågan som köpintention, den andra som återkommande 

kund och den tredje som rekommendation.  

 

Regressionsanalysen med köpintention som beroende variabel för Butik A gav ett Adjusted 

R² på 0,382, vilket är relativt lågt. Denna regressionsanalys visar att servicekvalitet har en 

större påverkan på köpintention än butikskoncept, med standardiserat betavärde på 0,469 

respektive 0,271. Regressionsmodellen för Butik B visade ett liknande resultat där det 

standardiserade betavärdet för servicekvalitet var 0,496 och för butikskoncept 0,341. Vid 

genomförandet av regressionsanalyser med återkommande kund för vardera butik, visade 

siffrorna även att servicekvalitet har större påverkan på den beroende variabeln än 

butikskoncept. Detta gäller båda butikerna. Butik A hade en standardiserat betakoefficient på 

0,549 för servicekvalitet och 0,428 för butikskoncept i regressionsmodellen med 

återkommande kund som beroende variabel. Butik B visade en stor skillnad mellan påverkan 

av servicekvalitet och butikskoncept där det standardiserade betavärdet låg på 0,615 

respektive 0,353. Slutligen visade regressionsmodellen för rekommendation Butik A ett 

standardiserade betavärde för servicekvalitet på 0,491 och för butikskoncept 0,393 medan 

Butik B visade värdena 0,459 och 0,444. Detta innebär att servicekvalitet har störst påverkan 

på hur sannolikt det är att kunden kommer rekommendera butiken eller ej, även om 

skillnaden var marginell.  
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4. Analys 
 

4.1 Observationer i butik 

 

Vid observation i butik fick G-star i Sickla högre poäng för butikskoncept än Skärholmen, 

detta trots att Sickla anses vara den butiken med äldst koncept och butiken i Skärholmen 

ansågs mer modern av respondenterna. Anledningen till detta resultat kan vara att 

konsumenterna påverkas av situationsspecifika faktorer vid utvärdering av butikskoncept då 

kundsegmenten såg olika ut i de olika butikerna och köpsituationerna skilde sig åt. Kunderna 

i respektive butik uppfattades ha olika mål med sitt besök vilket kan ha skapat olika 

preferenser vid bedömning.  

 

Däremot var upplevelsen, baserat på observationerna, av butiken i Skärholmen att nya och för 

innovativa butikskoncept kan motarbeta uppfattningen av servicekvaliteten. Detta kan 

exemplifieras genom fysiska hinder i butiken, vilka kan försvåra den personliga kontakten. 

Butikerna bör ta till vara på den ökade konverteringsgrad i de fysiska butikerna som 

Rosengren beskriver, då en minskad personlig kontakt kan leda till att konverteringsgraden 

istället minskar. Det är viktigt att butikerna har ett koncept som inte tar fokus från övriga 

faktorer i butiken som just servicekvaliteten. Företag bör sträva efter att utveckla 

butikskoncept som skapar en rikare upplevelse av varumärket, som Rosengren nämner, 

samtidigt som de traditionella värdena bör behållas, som Bäckström och Johansson förklarar. 

Traditionella värden i detta fallet kan vara att fokusera på att skapa en klassiskt utformad 

butik med ett lättförståeligt koncept där kunden har klara förväntningar av upplevelsen. 

Observationerna i Skärholmen visade tendenser till att de inte har arbetat med det 

traditionella värdet layout på rätt sätt vilket försvårade kundservicen något.  

 

Butiken i Skärholmen, med nyare butikskoncept, fick högre medelvärden inom kundnöjdhet 

och varumärkesattityd. Detta tyder på att det lönar sig att arbeta med utvecklandet av 

butikskoncept för att skapa kundnöjdhet och långsiktig lojalitet till varumärket. Detta 

bekräftar även Collins-Dodd och Lindley antagande om att butiksimagen skapar en positiv 

varumärkesattityd från kundens perspektiv. Butikobservationernas resultat tyder även på att 

Skärholmen hade ett högre resultat inom servicekvalitet än butiken i Sickla. Detta kan bero 

på att butikspersonalen i Skärholmen anpassar sin service bättre till butikens kundsegment 
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trots de observationer angående butikskoncept och dess inverkan på den personliga kontakten 

som tidigare togs upp. Att Skärholmen fick något högre resultat gällande servicenivån 

samtidigt som de hade fler medarbetare i butik kan även stärka Söderlunds argument att 

antalet medarbetare i butik kan ha en påverkan på kunden mot det positiva. 

 

4.2 Digitala enkäter 

 

De digitala enkäterna visade att Butik A, med nyare butikskoncept, fick högre värden än 

Butik B inom butikskoncept och även högre medelvärden för kundnöjdhet och 

varumärkesattityd. Att Butik A fick något högre medelvärden kan tyda på att ett nyare 

butikskoncept skapar en miljö som aktiverar större emotionella och beteendemässiga gensvar 

hos kunden vilket är påverkansfaktorer som nämns i artikeln av Bäckström och Johansson. 

Vidare visade den digitala enkäten att medelvärde för servicekvalitet i Butik A var högre än i 

Butik B. Dock var skillnaden mellan medelvärdena minimala vilket var förväntat då 

servicekvaliteten beskrevs exakt likadant i båda scenarierna samt att G-stars personal genom 

sin åttastegsprocess bör erbjuda liknande servicenivå, oavsett butik. Söderlund menar att 

blotta närvaron av personal på golvet kan påverka kunden positivt vid besök av butik. Detta 

stärker resultatet att service i butikerna är en viktig och en avgörande faktor.  

 

Regressionsmodellen för Butik A visade att servicekvalitet påverkar kundnöjdhet mer än vad 

butikskoncept gör. Servicekvalitet påverkar också varumärkesattityd mer än vad 

butikskoncept gör för Butik A. Samma gällde för Butik B där varumärkesattityd påverkades 

mer av servicekvalitet då förklaringsvärdet var högre än för butikskoncept. I båda butikerna 

påverkade servicekvaliteten varumärkesattityden mer än vad butikskoncept gjorde, vilket 

implicerar att det är viktigt att arbeta vidare med servicekvaliteten då den har en stor inverkan 

på köpupplevelsen överlag men framförallt på attityden. Enligt Mitchell och Olson är en 

positiv attityd något som kan ge goda förutsättningar långsiktigt sett och något som lägger 

grunden för att skapa en lång och hållbar kundrelation. Servicekvalitet blir därför något att 

fokusera på för att få långsiktiga relationer med konsumenterna genom attityd som så 

småningom kan leda till lojalitet.  

 

Resultatet påvisar även det boken Kundmötet, av Magnus Söderlund, nämner gällande att den 

personliga interaktionen mellan kund och säljare är av stor betydelse för att kunna tillgodose 

kundens behov och skapa kundnöjdhet. Som Söderlund även nämnde under intervjun är en 
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förståelse av kundens behov och förväntningar en fördel för att en verksamhet ska nå kunden 

ännu bättre. Kundens behov och förväntningar skiljer sig åt och butiker bör sträva efter att 

tillfredsställa samtliga kunder. Detta bör tas hänsyn till i butiken vid fortsatt utveckling av 

servicekvalitet då respondenterna i den digitala enkäten visade att kundnöjdheten och 

varumärkesattityd till stor del drivs av servicekvalitet.  

 

Regressionsanalysen för Butik B visade dock att butikskoncept har större effekt än 

servicekvalitet på kundnöjdhet. Detta var den enda av samtliga regressionsanalyser som 

syftade på att butikskoncept har störst påverkan på en beroende variabel. Att butikskonceptet 

påverkar kundnöjdheten mest för kunderna i Butik B kan kopplas till butiksobservationerna 

där medelvärdena var högre för butikskoncept i Sickla. Grunden till detta kan vara att Butik B 

,som tidigare nämnt, har fokuserat mer på traditionella värden vilket enligt Bäckström och 

Johansson har stor betydelse för kunden och att butikskonceptet i sig då gjorde med för 

kundnöjdheten än vad servicen gjorde.  

 

4.3 Analys av vidare resultat 

Artikeln skriven av Grete Birtwistle, Ian Clarke & Paul Freathy tar upp betydelsen av 

butikskonceptet och att det är en faktor i huruvida en kund kommer att återvända till butiken 

eller inte. Regressionsmodellen med återkommande kund som beroende variabel, som 

genomfördes för båda butikerna, bekräftar detta resonemang då butikskonceptet har en stor 

påverkan på sannolikheten att en kund kommer att återvända till butiken. Vidare har 

butikskoncept även en påverkan på köpintentionen och huruvida kunden är benägen att 

rekommendera butiken till andra, vilket visades genom regressionsmodellerna med 

köpintention och rekommendation.  

Samtidigt som butikskoncept har stor påverkan på dessa variabler visar regressionsmodellerna 

att servicekvaliteten påverkar ännu mer. Detta resultat stämmer väl in på artikeln av Brady, 

Cronin och Brand som förklarar att en verksamhet bör fokusera på servicekvaliteten då den 

resulterar i en större köpintention hos kunderna. Detta innebär att verksamheten bör fokusera 

på hur medarbetarna arbetar och möter kunderna vilket stärker G-stars idé om deras 

åttastegsmodell, från välkomnande till avslut.  

Servicekvaliteten har vidare påverkan på återkommande kund samt rekommendation av 

butiken vilket stärker att servicekvaliteten är viktigt för att behålla sina kunder och även 
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kunna fånga in andra kunder genom så kallad word-of-mouth. Vidare beskriver Brakus et al. i 

sin artikel att varumärkesupplevelsen består av efterköpsprocessen samt direkt och indirekt i 

interaktion med varumärket. Hur personalen agerar i butik och hur servicenivån upplevs 

kommer ge effekter på huruvida en kund kommer värdera varumärket högt eller lågt. 

Servicekvaliteten är en del av den varumärkesupplevelsen och därför är det viktigt för 

butiken att fokusera på detta. Eftersom upplevelsen påverkar kunden långsiktiga upplevelse 

av varumärket,  som i sin tur skapar nöjdhet och lojalitet, är det servicekvaliteten en viktig 

faktor.   

 

4.4 Sammanfattning 

 

Sammanfattningsvis är det viktigt att poängtera att ett nyare och uppdaterat butikskoncept ger 

en högre kundnöjdhet och varumärkesattityd baserat på både observationerna och den digitala 

enkäten. Detta indikerar att man bör arbeta vidare med butikskoncept då denna faktor har stor 

påverkan på kundnöjdheten, varumärkesattityden, köpintentionen, viljan att komma tillbaka 

och rekommendera butiken. Däremot visar observationerna att nya butikskonceptet både kan 

stjälpa och hjälpa ett företag. Detta betyder att butikerna därmed bör ha de traditionella 

värdena i åtanke vid utformning av ett nytt koncept.  

 

Majoriteten av regressionsmodellerna visar på att servicekvalitet har störst påverkan på 

kundnöjdhet, varumärkesattityd, köpintention, återkommande kund och rekommendation 

även om skillnaden mot butikskonceptet är marginell. Den service som erbjuds och den 

personliga kontakten har enligt denna analys ett större inflytande på kundens köpprocess som 

innefattar val av butik, dess köpintention och utvärdering efter besöket. Detta innebär att 

företag inte bör bortse från personlig service i utvecklandet av nya butiken, trots att den 

digitala utvecklingen gör att möjligheterna för butikskoncept är oändliga. Däremot finns det 

möjlighet att arbeta med olika typer av butikskoncept med anpassad service för att möta olika 

kundsegment, vilket Söderlund menar kan förekomma mer i framtiden. 
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5. Slutsats 
 

Slutligen kan det konstateras att både butikskoncept och servicekvalitet är något som 

påverkar kundnöjdheten och varumärkesattityden men generellt sett är servicekvaliteten det 

som har störst påverkan. Trots att många anser att digitaliseringen kommer att leda till att den 

mänskliga kontakten försvinner är detta något som fortfarande har stor inverkan på 

konsumenten. Detta gör att retailers bör fokusera på båda faktorer och inte låta den ena överta 

det andra. 

Vid arbete av butikskoncept är det viktigt att inte komplicera köpupplevelsen för 

konsumenterna eller motarbeta servicekvaliteten i butik. Resultatet visade på att ett för 

modernt och innovativt butikskoncept kan göra att servicenivån upplevs som sämre och att 

vissa kunder föredrar ett äldre koncept som tagit tillvara på traditionella värden. Företag bör 

dock fortsätta att arbeta med utveckling av butikskoncept då kunderna visar högre nöjdhet 

och en mer positiv attityd till en butik med ett nyare koncept. Nyckeln är att arbeta med 

butikskonceptet på rätt sätt. 

Slutligen bör retailers fortsätta att fokusera på servicekvalitet och kombinera det med ett nytt 

och välbalanserat butikskoncept där traditionella värden ej glöms bort. Även om det sker en 

digitalisering och möjligheterna kring utveckling av butikskoncept blir allt fler visar 

undersökningen att det personliga bemötandet är avgörande för att skapa en positiv 

varumärkesattityd och kundnöjdhet. Kundernas förväntningar kan dock skilja sig åt från 

person till person och alla är inte lika mottagliga för förändringar. Därför bör företag 

undersöka möjligheten att dela upp sitt erbjudande för att kunna bemöta olika typer av 

kundsegment.  

Att dela upp erbjudandet i exempelvis ett nytt butikskoncept där det digitala ersätter personlig 

service och ett annat butikskoncept som behåller samtliga traditionella värden kan göra att 

man når en större mängd kunder. Detta kan i sin tur leda till att företag lyckas tillfredsställa 

olika kundsegment med olika behov under samma ett och samma tillfälle. På så sätt anpassas 

både butikskonceptet och servicekvaliteten efter kundens behov samtidigt som kundnöjdhet 

och varumärkesattityd ökar. Vidare skapas en lojal och långsiktig relation mellan kunden och 

verksamheten.  
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Appendix 
Appendix 1 Detaljerade SPSS förklaringar 

 
Index 

 

Ingen av databaserna saknade svar på frågor och har därmed inga ‘missing cases’. För att 

säkerställa intern konsistens mellan variablerna i indexet för kundnöjdhet genomfördes testet 

Cronbach’s Alpha (Butik A 0,884 och Butik B 0,849). Testet Cronbach’s Alpha genomfördes 

även för indexet varumärkesattityd (Butik A 0,915 och Butik B 0,88). 

 

Faktoranalys 

 

Samtliga variabler för Butik A hade starka förklaringsvärden förutom frågan om hur pass 

modernt utformad butiken som hade ett lågt värde i Communalities (0,4). Därför uteslöts den 

frågan ur faktoranalysen för båda butikerna för att få ett jämförbart resultat. Den nya 

faktoranalysen för Butik A visade bra siffror för KMO (0,853) samt signifikans (0) vilket 

innebär att faktoranalysen var statistiskt säkerställd.  

 

Två index för samma variabler, servicekvalitet och butikskoncept, skapades för Butik B. 

Testet Cronbach’s Alpha genomfördes (servicekvalitet 0,773 och butikskoncept 0,878) och 

och det togs även hänsyn till signifikans (servicekvalitet 0 och butikskoncept 0). Dessa två 

index ersatte faktoranalysen för Butik B och gjorde att butikerna hade samma variabler, de 

beroende variablerna kundnöjdhet och varumärkesattityd samt de oberoende variablerna 

servicekvalitet och butikskoncept. 

 

Regressionsanalys 

 

För samtliga regressionsanalyser undersöktes förekomsten av heteroskedasticitet och 

utbölingar som kan göra resultatet mindre pålitligt, och samtliga regressionsmodeller saknade 

dessa. Vidare genomfördes testet Durbin Watson för regressionsmodellen för kundnöjdhet 

(Butik A 2,384 och Butik B 1,682) och för varumärkesattityd (Butik A 2,375 och Butik B 

1,824). Detta innebär att samtliga modeller ligger inom gränsen för att eliminera förekomsten 

av autokorrelation. Regressionsmodellerna för Butik B, kundnöjdhet och varumärkesattityd, 

visade låga värden på Condition Index (<20). Detta innebär att modellerna inte har drabbats 
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av multikollinearitet vilket är viktigt att ta hänsyn till då regressionen baseras på två index 

och inte faktorer från faktoranalysen. 

 

Vidare resultat 

 

Regressionsmodellerna för köpintention, återkommande kund och rekommendation visade 

alla värden som inte påvisade någon autokorrelation enligt Durbin Watson. De hade även ett 

låga värden på Condition Index och multikollinearitet kunde därmed uteslutas. Samtliga 

regressionsmodeller visade relativt höga förklaringsvärden genom Adjusted R2 och var 

signifikanta vilket innebär att de är statistiskt säkerställda. 
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Appendix 2 Digital enkät 
 
Sida 1 

Vi är tre studenter från Handelshögskolan i Stockholm som för närvarande utför ett projekt i 

samarbete med ett välkänt klädvarumärke. Detta projekt kommer delvis att grunda sig i 

följande enkät och vi önskar därför att du svarar så sanningsenligt som möjligt. Du som 

respondent är självklart anonym. 

 

Vi uppskattar att du tar dig tid att svara. Tack på förhand! 

 

Sida 2  

Butik A Skärholmen  

 

Föreställ dig följande situation: 

 

Du passerar ett skyltfönster med digitala skärmar och går in i butiken genom en av två stora 

entréer. Ljuset är kallt, i högtalarna spelas hip hop- och Rn’b-musik och doften i butiken är 

neutral. Takhöjden är hög och i mitten av butiken ser du en hög installation av stål. Du tittar 

runt och inser att det genomgående temat i butiken är stål och betong då både bord och 

väggar är av dessa material. Sortimentet, som består av jeansplagg och diverse andra plagg, 

är välorganiserat i högar på bord och hyllor som är byggda på höjden. Vissa kläder hänger 

även på golvställ. 

 

Tidigt efter att du stigit in i butiken möts du av en person som jobbar i butiken. Personen lutar 

sig avslappnat över ett jeansbord och frågar hur du mår idag. Personen skakar hand och 

presenterar sig som Kim. Konversationen flödar på och Kim kommer med följdfrågor som 

tillslut leder in på att du faktiskt skulle behöva ett par nya jeans. Du beskriver att du 

möjligtvis skulle kunna tänka dig ett par lite coolare jeans, varpå Kim plockar på sig tre par 

olika byxor. Påväg till provrummet ser du ett högre, fyrkantigt bord som liknar en ‘box’ med 

en betongskiva. På ‘boxen’ står en dator och det verkar därför vara en form av kassadisk. 

 

Du och Kim går mot ett öppet, spegeltäckt provrum där tyg i en militärgrön färg skapar 

provhytter. Allt eftersom att du provar jeans kommer Kim in med andra plagg som kan tänkas 

passa ihop med de jeans du provat och tipsar om olika tillställningar du skulle kunna använda 
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dessa kombinationer av plagg på. Kim varvar råd och tips om plaggen med att glatt prata om 

helgen som kommer. 

 

Se bild på butik nedan. 

 

 
 

 

Sida 2 

Butik B Sickla 

 

Föreställ dig följande situation: 

 

Du går in i en klädbutik genom entrén. Ljuset är varmt, i högtalarna spelas hip hop- och 

Rn’b-musik och doften i butiken är neutral. Takhöjden är i normal höjd med lågt hängande 

lampor och i mitten av butiken ser du ett bord med exponerade plagg. Du ätittar runt och 

inser att det genomgående temat i butiken är stål och gulaktigt trä då både bord och väggar är 
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av dessa material. Sortimentet, som består av jeansplagg och diverse andra plagg, är 

välorganiserat i högar på bord och hyllor. Vissa kläder hänger även på golvställ. 

 

Tidigt efter att du stigit in i butiken möts du av en person som jobbar i butiken. Personen lutar 

sig avslappnat över ett jeansbord och frågar hur du mår idag. Personen skakar hand och 

presenterar sig som Kim. Konversationen flödar på och Kim kommer med följdfrågor som 

tillslut leder in på att du faktiskt skulle behöva ett par nya jeans. Du beskriver att du 

möjligtvis skulle kunna tänka dig ett par lite coolare jeans, varpå Kim plockar på sig tre par 

olika byxor. Påväg till provrummet ser du en klassisk kassadisk i en gråaktig färg. 

 

Du och Kim går mot ett svart provrum i hörnet av butiken med svarta skynken. Allt eftersom 

att du provar jeans kommer Kim in med andra plagg som kan tänkas passa ihop med de jeans 

du provat och tipsar om olika tillställningar du skulle kunna använda dessa kombinationer av 

plagg på. Kim varvar råd och tips om plaggen med att prata om helgen som kommer. 

 

Se bild på butik nedan. 

 
 



 31 

Sida 3 

 

1. Med vilken känsla lämnar du butiken? 

Negativ - Positiv (1-7) 

 

2. Hur upplever du butikens atmosfär? (1-7) 

Ljussättning  

Mycket dåligt - Mycket bra 

 

Musik 

Mycket dåligt - Mycket bra 

 

Doft  

Mycket dåligt - Mycket bra 

 

3. Hur upplever du butikens utformning? (1-7) 

 

Butikens layout  

Mycket dåligt - Mycket bra 

 

Överblick av sortiment 

Mycket dåligt - Mycket bra 

 

Rymlighet 

Mycket dåligt - Mycket bra 

 

4. Hur modernt utformad anser du att denna butik är? (1-7) 

Mycket omodern - Mycket modern 

 

5. Hur upplever du servicenivån i denna butik? (1-7) 

Mycket dålig - Mycket bra 
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6. Hur upplever du den personliga kontakten med säljaren? (1-7) 

Mycket dålig - Mycket bra 

 

7. Är nöjd med den service som erbjöds? (1-7) 

Mycket missnöjd - Mycket nöjd 

 

8. Hur pass nöjd är du totalt sett med butiken? (1-7) 

Mycket missnöjd - Mycket nöjd 

 

9. I vilken mån uppfyller butiken dina förväntningar? (1-7) 

Stämmer inte alls - Stämmer helt 

 

10. Föreställ dig det ideala varumärket. Hur väl anser du att detta varumärke 

stämmer överens med detta? (1-7) 

Stämmer inte alls - Stämmer helt 

 

11. Vad är ditt intryck överlag av varumärket? (1-7) 

 

12. Detta specifika varumärke är mitt förstahandsval (1-7) 

 

13. Jag föredrar detta varumärke framför andra klädbutiker (1-7) 

 

14. Hur stor är sannolikheten att du skulle ha köpt något från butiken? (1-7) 

Osannolikt - Högst sannolikt 

 

15. Hur stor är sannolikheten att du kommer att besöka butiken igen? (1-7) 

Osannolikt - Högst sannolikt 

 

16. Hur stor är sannolikheten att du skulle rekommendera det här varumärket? (1-

7) 

Osannolikt - Högst sannolikt 

 

17. Kön 

kvinna 
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man  

annat 

 

18. Födelseår 

1900-2017 

 

19. Huvudsaklig sysselsättning 

Arbetande 

Studerande 

Pensionär  

Arbetssökande 

Annat 

 

20. Månadsinkomst före skatt 

Mindre än 10 000 

10 000 - 20 000 

20 001 - 30 000 

30 001 - 40 000 

40 001 - 50 000 

mer än 50 000 
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Appendix 3 Enkät fysisk butik 

 

1. Med vilken känsla lämnar du butiken? 

Negativ - Positiv (1-7) 

 

2. Hur upplever du butikens atmosfär? (1-7) 

 

Ljussättning  

Mycket dåligt - Mycket bra 

 

Musik  

Mycket dåligt - Mycket bra 

 

Doft 

Mycket dåligt - Mycket bra 

 

3. Hur upplever du butikens utformning? (1-7) 

 

Butikens layout  

Mycket dåligt - Mycket bra 

 

Överblick av sortiment 

Mycket dåligt - Mycket bra 

 

Rymlighet 

Mycket dåligt - Mycket bra 

 

4. Hur modernt utformad anser du att denna butik är? (1-7) 

Mycket omodern - Mycket modern 

 

5. Hur upplever du servicenivån i denna butik? (1-7) 

Mycket dålig - Mycket bra 
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6. Hur upplever du den personliga kontakten med säljaren? (1-7) 

Mycket dålig - Mycket bra 

 

7. Är nöjd med den service som erbjöds? (1-7) 

Mycket missnöjd - Mycket nöjd 

 

8. Hur pass nöjd är du totalt sett med butiken? (1-7) 

Mycket missnöjd - Mycket nöjd 

 

9. I vilken mån uppfyller butiken dina förväntningar? (1-7) 

Stämmer inte alls - Stämmer helt 

10. Föreställ dig det ideala varumärket. Hur väl anser du att detta varumärke 

stämmer överens med detta? (1-7) 

Stämmer inte alls - Stämmer helt 

 

11. Vad är ditt intryck överlag av varumärket? (1-7) 

Mycket dåligt - Mycket bra 

 

12. Detta specifika varumärke är mitt förstahandsval (1-7) 

Stämmer inte alls - Stämmer helt 

 

13. Jag föredrar detta varumärke framför andra klädbutiker (1-7) 

Stämmer inte alls - Stämmer helt 

 

14. Hur stor är sannolikheten att du skulle ha köpt något från butiken? (1-7) 

Osannolikt - Högst sannolikt 

 

15. Hur stor är sannolikheten att du kommer att besöka butiken igen? (1-7) 

Osannolikt - Högst sannolikt 

 

16. Hur stor är sannolikheten att du skulle rekommendera det här varumärket? (1-

7) 

Osannolikt - Högst sannolikt 
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17. Kön 

kvinna 

man  

annat 

 

18. Födelseår 

1930-2017 

 
 
 
 


