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Sammanfattning 

Uppsatsen undersöker hur externhandeln påverkar cityhandeln i Västerås 

utifrån både ett handlarperspektiv och ett konsumentperspektiv. Detta utförs 

med grund i en övergripande teori om platsens betydelse. En lojalitetsteori 

används för att kategorisera konsumenterna utifrån fyra olika 

lojalitetsbegrepp beroende på om de anses ha hög eller låg relativ attityd och 

besöksfrekvens. Handlarnas syn på kunderna kategoriseras utifrån en stege 

med fem olika lojalitetsnivåer. Undersökningen består av en kvantitativ 

undersökning i form av en konsumentenkät samt en kvalitativ undersökning 

där intervjuer med två handlare har utförts. Enkätundersökningen visar på 

att externhandeln är mest populär hos konsumenterna och att detta beror på 

bekvämlighet samt parkeringsmöjligheter. Handlarna upplever att de 

konkurrerar om kunderna specifika dagar och arbetar på olika sätt för att få 

återkommande kunder. Resultatet av undersökningen blev i stort att 

externhandeln har en påverkan på cityhandeln genom ett förmodat bättre 

koncept, men att city också väljs som handelsplats utifrån en trevlig 

atmosfär. Alltså att kundens upplevelse kringhandelsplatsen har stor 

betydelse. 
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1 Inledning 

Sedan början av 1990-talet har uppkomsten av externa köpcentrum varit en stark trend. Detta 

inte minst i Stockholmsområdet, men även i andra svenska städer som är mellanstora till 

stora. För att förstå utvecklingen av den expanderande externhandeln utfördes en 

undersökning av HUI Research (2011), vilken utgår från både kundens och handlarens 

perspektiv. Ur kundperspektivet har faktorer som urbanisering, då allt fler söker sig från 

mindre orter till stora och mellanstora städer, bidragit till en koncentration av handeln till färre 

marknadsplatser. I det längre perspektivet spelar en ökad tillgång till bilar stor roll eftersom 

konsumenten då får möjlighet att i större utsträckning välja mellan handelsplatser. 

Möjligheten för externhandel har i och med detta också förbättrats samtidigt som stadskärnor i 

många städer genomgått trafikregleringar för att slutligen bli svåråtkomliga för bilburna 

kunder. Kundens transportkostnad bestäms inte bara av sträcka, utan även tidsåtgång spelar 

in. Ur en handlares perspektiv är externa köpcentrum också attraktiva eftersom det ofta är 

billigare hyror än i city. En annan faktor är att varuleveranser underlättas, då det både blir 

enklare och till ett lägre pris jämfört med city. Vidare är en väldigt viktig faktor att ju fler 

handlare som etablerar sig i ett extern köpcentrum, desto fler kunder hittar dit och utbudet 

passar en bredare målgrupp (HUI Research, 2011, sid 38-39). 

År 2009 gjorde Handelns Utredningsinstitut en undersökning om huruvida de externa 

köpcentrumen
1
 i Västerås utgjorde något hot mot innerstaden och dess handel, vilken visade 

att detta vid tidpunkten inte var fallet. Istället var det de närliggande kommunernas handel 

som blev lidande, där sällanköpsvaror var mest påverkade. För Västerås visade 

undersökningen dessutom att handeln ökat både externt och centralt (Hemsida VLT, ”Hälla 

och Erikslund, ett hot mot city?”). Den 22 september 2011 öppnade Erikslund Shopping 

Center i Västerås, ett externt köpcentrum som rymmer 71 butiker riktade till olika 

målgrupper. Även familjevänliga utrymmen som lekplatser har gjorts centrala. Många av 

butikerna som öppnades var helt nya i Västerås, och personalen såg ljust på framtiden i och 

med deras placering (Hemsida VLT, ”Nu fattas bara kunderna”).  

I dagsläget har emellertid konkurrenssituationen ökat mellan innerstaden och Erikslund 

Shopping Center och Västerås City har i och med detta utökat sina öppettider med en timme 

på söndagar för att bättre stämma överens med köpcentrats öppettider. Sedan Erikslund 

Shopping Center öppnade har helghandeln i innerstaden minskat. Köpcentrat har till sin fördel 

att det är lättillgängligt med gratis parkering och alla butiker finns under samma tak (Hemsida 

VLT, ”Vilken snackis, långöppet i city”). 

Ett sätt att undersöka effekterna av externhandeln är att titta på kundlojalitet från olika 

perspektiv. Lojalitetsfenomenet kan visa på huruvida konsumenter är lojala en plats eller en 

butik eller om lojalitet inte existerar. Detta är av intresse från både handlares och 

konsumenters synvinkel då de möjligen ser olika på fenomenet. Handlarnas perspektiv kring 

fenomenet kundlojalitet är intressant eftersom de kan beskriva kundfrekvens samt att de har 

statistik för sin försäljning. Konsumentens lojalitetsperspektiv kan visa på incitament för var 

                                                 
1
 Köpcentrum definieras som en koncentration av butiker, ofta med inslag av matservering och annan service 

(NE, 2012). 
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de helst handlar när det kommer till extern- och cityhandel, men även hur deras grad av 

nöjdhet påverkar lojaliteten.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Studien kommer huvudsakligen att utgå från Västerås stad, på grund av dess pågående 

etablering av nya externa köpcentrum. Syftet med studien är således att undersöka hur en 

butik i Västerås city påverkas av utvecklingen av externa köpcentrum. Detta med fokus på 

lojalitet mellan handlare och kunder. Ytterligare undersöks huruvida lojaliteten till en butik 

påverkar om kunden väljer att åka till ett externt köpcentrum eller till city. 

Frågeställningar som studien kommer att undersöka är följande: 

 Hur ser kundlojaliteten ut för butiker placerade i city respektive i köpcentrum ur ett 

handlarperspektiv?  

 Hur ställer sig konsumenter i Västerås till externhandel kontra cityhandel? 

 Vilka faktorer i handeln påverkar nöjdheten hos konsumenter? 

För exemplifiera detta kommer studien utgå från en butik som finns i köpcentrumet Erikslund 

Shopping Center i Västerås och en butik som finns i city. Vad som inkluderas i begreppen 

lojalitet och kundnöjdhet kommer att definieras i nästföljande teoristycke. 

2 Teori 

En övergripande köpcentrumteori och en teori kring platsens betydelse presenteras för att 

delvis kunna utgå från köpcentrumet som koncept, men även kunna se det som en enda stor 

”butik”. För att kunna undersöka huruvida lojalitet är en faktor som påverkar huruvida en 

kund väljer köpcentrum framför innerstadsshopping kommer en lojalitetsteori att appliceras, 

som syftar både till handlaren och till kunden. 

2.1 Köpcentrumteori 

Sättet som privatpersoner besöker och shoppar i butiker har ändrats avsevärt de senaste 

årtiondena. Utvecklingen av köpcentrum anses ha haft stor inverkan och påverkan på kunders 

konsumtionsmönster och på hur innerstadens handel ser ut idag. Flertalet olika faktorer ligger 

bakom denna utveckling (Eppli & Benjamin, 1994). 

Köpcentrumteorin har över tid ändrats i termer av konsumentens avsikt med att besöka ett 

köpcentrum. Eppli och Benjamin (1994) menar att istället för att besöka ett köpcentrum med 

endast ett ärende har detta utvecklats till att konsumenten i nutid har fler än ett syfte och mål 

när denne besöker ett köpcentrum. Något som också visade sig motivera konsumenten att åka 

till ett köpcentrum var den totala kostnaden för shoppingturen, såsom kostnader för drivmedel 

och parkering samt tidsåtgång, men även kundnöjdhet och helhetsupplevelse var väsentliga. 

Eppli och Benjamin (1994) tar även upp begreppet agglomeration, där de menar att 

konsumenter föredrar köpcentrum med likartade handlare samlade tillsammans eftersom det 

reducerar sökkostnader och underlättar för konsumenter att jämföra olika varor och tjänster. 
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2.2 Platsens betydelse 

För att fördjupa köpcentrumteorin något kan marknadsföringsteorier som Kotlers (1999, sid 

122-124) fyra P:n användas: produkt, pris, plats och påverkan. Specifikt för denna studie är 

platsen mest intressant att utgå ifrån för en fördjupning och komplettering till föregående 

köpcentrumteori och avgränsas därför från resterande tre P:n. Kunden vill ha en lättillgänglig 

produkt och detsamma gäller service kring produkten. 

Platsen är ett betydande begrepp, då det blir allt viktigare hur handlare väljer att distribuera 

sina produkter och hur dessa görs tillgängliga för konsumenten. Det finns utmaningar med att 

locka kunden till handelsplatser, bland annat genom parkeringsmöjligheter, service och 

bemötande av butikspersonal. Fenomenet har medfört att handlarna tvingas att vara kreativa 

för att kunden ska bli tillfredställd, vilket innebär att köpupplevelsen för kunden utvecklas för 

att vara positiv och därmed resultera i återkommande besök (Kotler, 1999, sid 131-133). 

Kotler (1973) diskuterar även fenomenet kring platsen som en viktig del för konsumenten i ett 

köp, att atmosfären har en stor inverkan på att ett köp äger rum och kanske till och med större 

inverkan än produkten i sig. Att den fundamentala produkten skulle vara atomsfären anser 

Kotler (1973) bero på att atmosfären är en sorts ”tyst kommunikation” med konsumenterna, 

och deras trivsel kring en handelsplats skulle alltså vara avgörande för att ett köp äger rum.  

2.3 Lojalitet 

Ytterligare teorier kring varför konsumenter söker sig till vissa handelsplatser är kundlojalitet 

i olika skalor. Analysverktygen för denna studie kommer att utgå från en lojalitetsstege och en 

fyrfältare som båda presenteras i ”Den lojala kunden” av Magnus Söderlund (2001). Dessa 

två används för att mäta var på skalan av lojalitet en kund befinner sig och hur köpbenägen 

denna är, samt hur nöjdheten korrelerar med lojaliteten. 

2.3.1 Orsaker till kundlojalitet 

För att förklara lojala kunder är det som tidigare nämnt naturligt att utgå från begreppet 

kundnöjdhet. Det finns flera förklaringsfaktorer till vad som gör en lojal kund och för att 

förtydliga sambandet samt inkludera alla tänkbara utfallsrum används en fyrfältare, där 

axlarna beskriver lojalitet och kundnöjdhet. För att kunna använda figuren måste faktumet att 

kombinationerna låg kundnöjdhet/hög lojalitet och hög kundnöjdhet/låg lojalitet finns 

accepteras (Söderlund, 2001, sid 59). 

 

Figur 1. Fyrfältare som beskriver förhållandet mellan lojalitet och kundnöjdhet (Källa: Söderlund, 2001, sid. 59). 
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Dick och Basu (1994) har en liknande uppfattning om kundlojalitet och menar att lojaliteten 

kan delas in i en matris där sambandet visas. Om både frekvensen för återkommande besök 

och den relativa attityden till butiken är hög, menar författarna att kunden är lojal och om 

fenomenet tvärtom är lågt är kunden inte lojal. Vi kan även tala om en falsk lojalitet om 

kundens relativa attityd till butiken är låg, men besöksfrekvensen ändå är hög. Det sista 

fenomenet i matrisen är den latenta lojaliteten som är motsats till den falska lojaliteten, där 

besöksfrekvensen är låg och den relativa attityden är hög (Dick & Basu, 1994, sid 101). 

 

Figur 2. Beskriver sambanden mellan lojalitet, besöksfrekvens samt relativ attityd hos konsumenten (Källa: Dick & 

Basu, 1994, sid 101). 

Kundnöjdhet kan definieras som ett tillstånd hos kunden där kundens omdöme sammanfattas 

med hjälp av intryck av ett visst objekt. Nöjdheten kan delas in i två grupper i sammanhanget. 

 Ekonomisk, vilket innebär att kunden bedömer de ekonomiska fördelarna som är 

relaterade till en leverantör. 

 Social, vilket innebär att kunden bedömer psykosociala fördelar med en leverantör, 

exempelvis att kunden blir respektfullt bemött eller liknande. 

Detta innebär att nöjdhet kan ses på flera sätt och att den därmed påverkar lojaliteten hos 

kunderna på flera sätt. Om nöjdheten skulle vara helt låst vid lojalitet skulle detta även 

innebära att den illojala kunden är missnöjd. Detta behöver inte vara fallet då förhållandet kan 

vara förändrade behov hos kunden, men oförändrat erbjudande från leverantören och tvärtom. 

Det finns även fler faktorer, som att livssituationen för kunden förändras. Anledningen till att 

en missnöjd kund fortfarande är lojal kan bland annat bero på att det finns specifika faktorer 

som utgör en så kallad bytesbarriär, där restriktioner för kundens val är centrala. Barriärerna 

kan bland annat bero på budget, information, förändring eller avtal (Söderlund, 2001, sid 60-

74). 

2.3.2 Kundlojalitetens styrka 

För att undersöka vad som utgör en lojal kund bör de faktorer som bidrar till kundlojalitet 

identifieras. En vanlig uppfattning är att en nöjd kund också är en lojal kund, vilket dock är en 

väldigt förenklad förklaring. Faktum är att det finns många lojala kunder som är missnöjda 

och vice versa.  En generalisering av vad som gör att kunder är lojala till en leverantör leder 

fram till faktorer som tar fasta bland annat på att kunden har ett starkt intresse för att fortsätta 
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ha en relation, då den tillfredsställer ett behov eller på andra sätt gynnar kunden. Andra 

faktorer kan vara att kundens alternativ begränsas till leverantören, på grund av till exempel 

tillgänglighet och prissättning (Söderlund, 2001, sid 16). 

Ett sätt att se på förhållandet mellan olika lojalitetsbegrepp är att placera kunden på en skala 

med flera lojalitetsnivåer. Detta liknas vid en lojalitetsstege där varje steg lägger en grund för 

det nästkommande steget, i vilket det sker något nytt för lojaliteten.  Det första steget innebär 

ingen specifik lojalitet för märket eller leverantören, då kunden är likgiltig inför detta och lika 

gärna skulle kunna köpa ett annat märke. Andra steget innebär att kunden är nöjd med märket 

och köptillfällena tenderar att upprepas. Det tredje steget bygger upp en bytesbarriär, en slags 

anknytning till butiken, och kunden fäster sig vid märket. Följande steg innebär en ytterligare 

fördjupning mellan kund och märke. Kunden får starka känslor för varumärket och det får en 

specifik betydelse i kundens tillvaro. Relationen fördjupas ytterligare av det femte steget, då 

kunden får en stolthet för att använda märket och det blir svårt att vara utan det. Kundens 

förtroende för märket växer sig så starkt att denne rekommenderar märket till andra 

potentiella kunder (Söderlund, 2001, sid 50-51).  

 

Figur 3. Visar lojalitetsstegen; kunders olika lojalitetsnivåer gentemot ett varumärke (Källa: Söderlund, 2001, sid. 

51). 

Denna lojalitetsstege kan vara ett sätt för leverantören att undersöka på vilket steg kunderna 

befinner sig och hur snabbt kunder kan förflyttas till de högre stegen. Det finns fler sätt att se 

på stegen och det är ett reversibelt sätt. Kunder byter ibland leverantör eller varumärke och 

när detta sker är det intressant att veta om lojaliteten går ner stegvis eller mer dramatiskt 

(Söderlund, 2001, sid 52). 

Zeithaml (1996) har också skapat en lojalitetsstege utifrån hur konsumenter upplever kvalitet 

på service i en butik. Författarna tar upp fler aspekter av stegen än Söderlund (2001), vilket 

innebär att den negativa effekten också undersöks. Söderlund (2001) tar visserligen upp den 

negativa aspekten genom att stegen även kan ses reversibelt, men Zeithaml (1996) belyser 

detta på ett tydligare sätt. Den positiva delen av stegen är det författarna kallar för lojalitet, 

där fem steg ingår. Det lägsta steget är en ökning i köpfrekvens och vidare att butiken blir det 
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första alternativet på marknaden. Nästa steg är att kunden rekommenderar familj och vänner 

att handla i butiken och de två översta stegen är att rekommendationerna söker sig utåt i 

bekantskapskretsen och att kunden talar positivt om butiken. Denna stege är mer omfattande 

och uppdelad i fler kategorier (Zeithaml, 1996, sid 37-38) än den lojalitetsstege Söderlund 

(2001) förespråkar och för att förenkla fenomenet är den senast nämnda författarens stege att 

föredra.  

2.4 Analysmodeller  

För att kunna analysera hur lojala konsumenterna anser sig vara utgår jag från fyrfältaren, 

men föredar i detta fall inte Söderlunds (2001) modell för fenomenet. Istället anser jag att 

Dick och Basu (1994) har en enklare uppfattning om hur fenomenet kan beskrivas. Principen 

för modellen är densamma, men begreppen som används av de senare nämnda författarna 

anser jag vara enklare för läsaren att ta till sig. Dock anser jag att Söderlund (2001) har en 

användbar vinkling av kundnöjdhet: att denna kan delas in i två grupper som består av ett 

ekonomiskt och ett socialt sammanhang i termer av bytesbarriärer.  

Eftersom jag kommer att använda modellen som Dick och Basu (1994) beskriver översätts 

Söderlunds (2001) kundnöjdhets- och lojalitetsbegrepp och kundnöjdheten kommer således 

att betraktas som den relativa attityden och lojalitet kommer att betraktas som besöksfrekvens. 

Det vill säga att lojalitet enligt Dick och Basu (1994) kommer att motsvara hög lojalitet och 

kundnöjdhet och på samma sätt motsvaras ingen lojalitet av låg lojalitet och kundnöjdhet. 

Falsk lojalitet kan förklaras av hög lojalitet och låg kundnöjdhet, där lojaliteten motsvaras av 

besöksfrekvens. Det vill säga att hög besöksfrekvens ses som en hög lojalitet. Den relativa 

attityden är låg och detta motsvaras av att kundnöjdheten är låg. Slutligen kan latent lojalitet 

ses som låg lojalitet och hög kundnöjdhet genom att besöksfrekvensen är låg men den relativa 

attityden är fortfarande hög. Se figur 4 för en visuell bild av översättningen mellan 

modellerna. Utifrån detta kommer jag att analysera den empiriska studien från ett 

konsumentperspektiv genom att kategorisera konsumenterna utifrån fyrfältaren som Dick och 

Basu (1994) beskriver och sedan titta på orsakerna till vilken kategori som de placerats i. 

 

Figur 4. Beskriver översättnigen från Söderlunds (20019 modell till modellen Dick och Basu (1994) beskriver kring 

kundlojalitet. 

Lojalitetsteorin som jag presenterat i föregående stycken innehåller huvudsakligen två 

begrepp som kommer att användas som analysmodeller. Dels är det Söderlunds (2001)  
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lojalitetsstege som är till stöd för att kunna analysera fenomenet från handlarnas perspektiv 

och sedan fyrfältaren som är ett analysverktyg från konsumenternas perspektiv. 

Köpcentrumteorin kommer även användas som en övergripande teori för att analysera 

fenomenet köpcentrum och incitament för att välja detta som handelsplats. Som stöd används 

även Kotlers (1999) teori kring platsen som betydelse för konsumenten samt Kotlers (1973) 

diskussion om huruvida atmosfären är avgörande för att konsumenten väljer att utföra ett köp 

på en handelsplats. Ytterligare kommer teorierna kring platsens betydelse finnas som stöd i 

diskussion kring incitament för att välja en specifik handelsplats. 

Lojalitetsstegen som Söderlund (2001) beskriver kommer alltså att användas som 

analysmodell för hur handlarna ser på sina kunder. Resultatet av den empiriska studien av 

handlarna kommer att analyseras efter stegen och handlarnas kunder kommer att kategoriseras 

efter de fem stegen på lojalitetsskalan. Detta kommer att återspegla hur lojala kunder 

handlarna anser sig ha. 

3 Metod 

Både en kvantitativ och en kvalitativ undersökning används för att svara på studiens 

frågeställningar. Dessa undersökningar utgår från både kunder och handlare för att få en så 

bred syn som möjligt. Sedan görs en jämförelse mellan resultaten från den kvantitativa och 

den kvalitativa undersökningen, för att se huruvida resultaten skiljer sig åt med avseende på 

handlares och kunders uppfattning.  

3.1 Kvantitativ undersökning 

Den kvantitativa undersökningen består av en enkätundersökning som delats ut till personer i 

Västerås där respondenterna svarade på ett antal frågor kring lojalitet och kundnöjdhet.
2
 

Frågorna i enkäten har utgångspunkt i den teoretiska fyrfältaren som behandlar låg eller hög 

kundnöjdhet kontra låg eller hög lojalitet, vilket är intressant för att se hur konsumenter 

upplever fenomenet utifrån sig själva. Enkätfrågorna består av både ett svar per fråga, men 

även flera svar per fråga. Detta gör att respondenten ges fler möjligheter att svara på frågan 

och svaren blir inte lika begränsande som bara ett svarsalternativ. Dessutom tvingas 

respondenten att ta ställning genom svarsalternativen, vilket ger en mer talande svarsbild 

(Trost, 2012, sid 79-81). 

3.1.1 Urval 

För att få en tillförlitlig enkätundersökning bör man utgå från ett representativt urval, ett 

stickprov som anses kunna representera en population i stort. För att hitta ett representativt 

urval för den valda studien måste stickprovet förhålla sig till populationen på ett bra sätt, det 

vill säga att det motsvarar personer som passar in på det vi vill undersöka och en urvalsram 

behövs. Urvalsramen innehåller alla premisser angående de personer som söks för studien och 

varför de skulle passa som ett stickprov (Eliasson, 2006, sid 45). Urvalsramen för denna 

undersökning består av personer över 18 år i Västerås. Min urvalsram är väldigt bred eftersom 

                                                 
2
 För enkät, se bilaga 1. 
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jag är intresserad av alla typer av grupper och åldrar oavsett inkomst eller utbildningsnivå, 

men avgränsar mig ändå till personer över 18 år då jag vill rikta mig till myndiga personer. 

Jag gör här ett antagande om att personer över 18 år har någon typ av egen inkomst och är 

berättigade till körkort och därför är dessa personer intressanta som konsumenter i denna 

undersökning.  

3.1.2 Operationalisering av enkätfrågor 

Enkätfrågorna är främst utformade efter Söderlunds (2009) teoretiska fyrfältare som beskriver 

lojalitet och kundnöjdhet. Frågorna om konsumenten tenderar att besöka och handla i en butik 

igen om denne är nöjd kontra missnöjd med tidigare köp har utgångspunkt i tidigare nämnda 

fyrfältare. Om konsumenten är nöjd med ett köp och tenderar att handla i butiken igen efter 

detta köp kan det antas vara en lojal kund enligt vald teori. Om konsumenten tvärtom inte 

tenderar att handla i butiken igen trots nöjdhet med köpet kan detta betraktas som låg lojalitet, 

men hög kundnöjdhet. Frågan om missnöjdhet kan användas för att avgöra om kunden har 

hög eller låg lojalitet, men låg kundnöjdhet. Det vill säga om konsumenten säger sig vara 

missnöjd med ett köp och trots detta fortsätter att handla i butiken eller inte kommer tillbaka 

alls. Sedan är flervalsfrågorna med olika faktorer som påverkar dessa fenomen en hjälp för att 

avgöra vad som skapar en lojal kund eller om det finns fler faktorer än vad handlarna själva 

kan påverka. 

Frågan om var konsumenten helst handlar, Erikslund Shopping Center eller Västerås city, är 

menad som en övergripande fråga för att se hur konkurrensen i handeln ser ut från ett 

konsumentperspektiv. De följande flervalsfrågorna hjälper till för att se vilka dragningskrafter 

som finns till de två handelsplatserna. 

3.1.3 Analys av data 

Enkätsvaren har satts upp i en tabell för att kunna analyseras närmre. Detta är en metod som 

Trost (2012) nämner för enkätundersökningar. Datainsamlingen sker kvantitativt genom en 

enkät, men detta analyseras sedan kvalitativt för att kunna tolka hur personer förhåller sig till 

syftet med enkäten. Det vill säga att enkätsvaren analyseras utifrån kombinationer av svar och 

slutsatser dras från dessa kombinationer. Kvalitativt analyserad data kan även presenteras 

kvantitativt genom att ange exempelvis hur många procent av respondenterna som samtyckte i 

en ställd fråga (Trost, 2012, sid 21-22).  

Tabell 1. Beskriver processen kring kvantitativa och kvalitativa studier (Källa: Trost, 2012, sid. 21). 

Datainsamling Kvantitativ 

Analys/bearbetning Kvalitativ 

Tolkning Kvalitativ Kvantitativ 

 

Båda dessa metoder har använts för att dels kunna dra slutsatser om enkätresultatet samt för 

att kunna visa på en tydlig bild över hur svaren är fördelade. Enkätsvaren har alltså 

analyserats kvalitativt för att se om det finns samband med den tidigare nämnda teoretiska 

fyrfältaren och vilka incitament som finns för att konsumenten ska handla på en plats. 

Tolkningen av detta presenteras både kvalitativt och kvantitativt eftersom det är av intresse att 
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undersöka både hur många av konsumenterna som tycker likadant och vad som är avgörande 

faktorer för deras konsumtion.  

Eftersom jag delvis även gör en kvalitativ undersökning och inte har resurser nog att göra en 

stor enkätundersökning har jag skapat en webbaserad enkät som jag spridit via sociala medier. 

Jag har från början gjort ett bekvämlighetsurval eftersom det var enkelt att kontrollera den 

första delen av urvalet i både ålder och kön. Efter det första urvalet på 75 personer har 

enkäten gjorts tillgänglig för det slutgiltiga antalet 316 personer, vilket jag tycker är ett rimligt 

antal i förhållande till vad jag vill undersöka. Det slutgiltiga antalet uppnåddes genom att 

personerna i det första urvalet skickat vidare enkäten så den blivit tillgänglig för fler.  

3.1.4 Analys av svarsfrekvens 

Den totala svarsfrekvensen på enkäten blev 89 personer. De personer som valt att inte delta i 

enkäten har troligen inte intresse för undersökningen, men det kan även bero på 

tekniksvårigheter. Med detta menar jag att det kan finnas risk för att tekniken står i vägen 

jämfört med en traditionell pappersenkät. Det finns även risk för att alla inte sett enkäten. 

Dock finns det inte anledning att tro att resultatet av enkäten skulle få ett helt annat utfall än 

det nuvarande eftersom frågorna är enkelt utformade och det finns en tydlig gräns mellan det 

respondenterna värderade som viktigt och inte. Det vill säga att det är i nuläget ett tydligt 

fördelat resultat. Fler respondenter är alltid att föredra då det speglar populationen samt 

urvalsgruppen på ett mer verklighetstroget sätt, men fenomenet som denna studie undersöker 

är relativ generellt och antalet respondenter anses därför tillräckligt.  

3.2 Kvalitativ undersökning 

Den kvalitativa undersökningen består av intervjuer med två handlare, där en handlare finns i 

Erikslund Shopping Center och den andra finns i Västerås city. Enligt Repstad (1999) bör 

intervjupersonerna väljas inom en urvalsram och vara relevanta för undersökningen vad gäller 

kunskap eller erfarenheter och detta kan väljas godtyckligt (Repstad, 1999, sid 67). Därför 

utgörs de valda handlarna av klädbutiker: GANT respektive United Colors of Benetton. Dessa 

är valda på grund av att de kan antas ha en kundkrets av liknande karaktär och säljer varor av 

vad som kan anses liknande kvalitet och utformning. GANT-butiken finns endast i city och 

har valt att stanna kvar där efter etableringen av Erikslund Shopping Center och United 

Colors of Benetton har öppnat en butik i köpcentrumet. Det är intressant att intervjua dessa 

två butiker eftersom de kan ge en bild av kundkretsen både i köpcentrumet och i city. En 

jämförelse av resultaten från intervjuerna har gjorts för att se om det finns likheter eller 

skillnader mellan butikernas kundkretsar i termer av lojalitet. Bilden av kundkretsarna kan 

dock bli snedvriden eftersom alla butiker i city eller Erikslund Shopping Center finns 

representerade i studien. 

Intervjupersonen på GANT är butikschef och intervjupersonen på United Colors of Benetton 

är vice butikschef. Frågorna är inriktade på hur butikens kundkrets ser ut, med utgångspunkt i 

lojalitetstegens olika nivåer. Detta ger alltså en riktat öppen intervju eftersom jag vill veta hur 

båda butikernas uppfattning ser ut om samma fenomen och begrepp för att kunna jämföra. 

Intervjupersonerna får svara fritt på frågorna utan att något svarsalternativ läggs fram. Denna 

metod presenteras av Lantz (2007) som menar att den öppna intervjun ger möjlighet att få en 
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bild av hur intervjupersonen ser på ett fenomen och vad som är betydelsefullt i sammanhanget 

(Lantz, 2007, sid 33). Detta kan vara bra för att få veta hur intervjupersonen förhåller sig till 

fenomen som lojalitet, men svaren kan bli väldigt olika i de två fallen. Om fallet är att svaren 

från respondenterna skiljer sig väldigt mycket kan det bli svårt att jämföra dem i termer av 

kvantitet eftersom det kan finnas olika sätt att uppfatta både frågan och svaret. Det vill säga 

att svaren från intervjupersonerna kan ge olika definitioner på fenomen och begrepp beroende 

på att vi uppfattar saker olika, vilket försvårar eller omöjliggör en jämförelse om kvantiteter 

och istället öppnar för en kvalitativ analys.  

3.2.1 Operationalisering av intervjufrågor 

Intervjufrågorna
3
 utgår främst från lojalitetsstegen som Söderlund (2009) beskriver, det vill 

säga att undersöka hur lojala kunderna är till respektive butik och om det skiljer sig beroende 

på butikens läge. Ytterligare undersöker frågorna vilka incitament det finns för kunden att 

vara lojal, exempelvis bonussystem eller liknande, men även om det under månaden skiljer 

sig när kunderna handlar som mest.  

3.2.2 Analys av intervjuer 

En lämplig analysform av den riktat öppna intervjun är enligt Lantz (2007) en kvalitativ 

analys eftersom möjligheten finns att på olika sätt beskriva fenomen och dra slutsatser om 

kvaliteter. Analysformen ger även möjlighet att belysa hur intervjupersonerna relaterar till 

frågorna och hur fenomenen uppfattas av olika personer. Det är också möjligt att utifrån 

enskilda fall kunna beskriva fenomen och bygga nya modeller kring dessa. Komplexa fall och 

sammanhang blir genom detta möjliga att beskriva och förstå (Lantz, 2007, sid 34). Då 

studien undersöker hur fenomenet kundlojalitet ser ut från två perspektiv anser jag att en 

kvalitativ analys är att föredra för den kvalitativa undersökningen. Det ger en djupare 

förståelse kring fenomenet ur handlarnas perspektiv.  

Dock finns det felkällor med både intervju och analys, där intervjun kan kritiseras för att styra 

åt ett specifikt håll. Eftersom jag valt att göra en riktat öppen intervju kan det finnas fler 

vinklingar och uppfattningar om fenomenet som inte tas upp i denna studie. Den störta 

felkällan är också då intervjumaterialet ska analyseras då den mänskliga faktorn kommer in i 

bilden. Det finns många sätt att uppfatta vad en person säger, vilket gör det lätt att något i 

intervjuerna kan ha missuppfattats i min analys. Jag har försökt undvika detta genom att låta 

intervjupersonerna läsa igenom materialet från intervjutillfällena för att kunna korrigera 

felaktigheter. 

3.3 Studiens trovärdighet 

Trovärdigheten för denna studie får anses vara relativt hög eftersom flera sidor av fenomenet 

kundlojalitet undersöks, både från handlares och från konsumenters synvinkel. Dock kan 

studien vara vinklad efter de intervjupersonerna jag valt samt att jag endast har intervjuat två 

handlare. Fler intervjuer med handlare hade gjort studien mer välrepresenterad.  

                                                 
3
 För intervjufrågor, se bilaga 2 och bilaga 3. 
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Risken är stor att enkätundersökningen inte är helt tillförlitlig eftersom det är ett relativt litet 

urval och spridningen i både ålder och kön är ojämn. Trots detta anses enkätsvaren vara 

trovärdiga eftersom urvalsramen är personer över 18 år i Västerås, vilket stämmer väl överens 

med respondenterna. En annan felkälla är analysen av enkätsvaren, där dessa kan feltolkas i 

den kvalitativa analysen. Dock används inte enkätundersökningen som en statistisk 

undersökning, utan mer som en bakgrund om hur konsumenter i Västerås kan tänkas se på 

fenomenet kring lojalitet och val av handelsplats. Att enkäten spridits via sociala medier är 

ytterligare bidragande till att tillförlitligheten för enkätsvaren minskar eftersom alla 

åldergrupper inte finns lika väl representerade. Men här hänvisar jag ännu en gång till min 

urvalsgrupp då åldersfördelningen inte är det intressanta i sammanhanget. 

4 Empiri 

I början av 2012 delade några av handlarna som valt att etablera sina butiker i köpcentrat med 

sig av sina erfarenheter, där några av handlarna har butiker både i innerstaden och i 

köpcentrumet. Deras åsikter är av blandad mening, där en av handlarna upplever att de fått en 

ny kundgrupp i och med öppnandet i Erikslund Shopping Center jämfört med i innerstaden. 

Handlaren syftar i första hand till barnfamiljer som hittat till butiken i köpcentrumet. 

Ytterligare en handlare som också har en butik i innerstaden och en i köpcentrumet kan 

eventuellt komma att endast satsa på butiken i innerstaden och sälja den andra. I ett fall har en 

handlare tre butiker runt om i Västerås och upplever att alla butiker går lika bra, men att det 

krävs tålamod eftersom det tar tid för nya kunder att hitta till en nyöppnad butik. Alla 

handlare i köpcentrumet är dock överens om att handeln är mest koncentrerad till helgerna 

och att det är väldigt tomt under veckodagarna, vilket innebär att alla butiker bara har tre bra 

försäljningsdagar i veckan (Hemsida VLT, ”Både nöjda och besvikna”). 

4.1 Resultat från kvantitativ studie 

Nedan presenteras resultatet av enkätundersökningen som en bakgrund till fenomenet, det vill 

säga hur konsumenterna ser på sig själva utifrån ett lojalitetsperspektiv. Det vill säga vilka 

incitament som leder dem till att bli lojala kunder samt vad som avgör vilken handelsplats de 

väljer. Sedan presenteras en mer djup bild av fenomenet bestående av intervjuer med handlare 

i stycke 4.2. 

4.1.1 Köns- och åldersfördelning 

För att få en bakgrund till fenomenet köpcentrum kontra cityhandel i Västerås har jag tagit 

hjälp av en enkätundersökning där 89 personer svarat på olika frågor kring lojalitet och 

kundnöjdhet samt incitament för vart de väljer att handla. Målgruppen var personer över 18 år 

som bor i Västerås med omnejd. Köns- och åldersfördelningen har relativt god spridning, där 

43 procent är män och 57 procent är kvinnor. Åldersfördelningens spridning presenteras i 

figur 5.  
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Figur 5. Beskriver åldersfördelningen för enkätrespondenterna. 

Från tabell 1 avläses att den största åldersgruppen för enkätrespondenterna är 25-34 år, följt 

av 18-24 år. Dessa följs sedan av åldersgrupperna 45-54 år och 35-44 år. Åldersgrupperna 55-

64 år samt 65+ år är inte alls välrepresenterade, men finns dock representerade med enstaka 

svar.  

4.1.2 Nöjd eller missnöjd 

Enkäten behandlar frågor om huruvida konsumenten tenderar att handla i en butik igen om 

denne är nöjd eller missnöjd med köpet. Alla enkätrespondenter svarade att de tenderar att 

återkomma till en butik om de varit nöjda tidigare besök och köp. Däremot svarade drygt 25 

procent av respondenterna att de tenderar att handla i en butik igen, trots att de varit missnöjda 

med tidigare köp i butiken. Resterande 75 procent av respondenterna svarade att de inte 

tenderar att handla i en butik igen om de varit missnöjda med ett köp.  

Nöjdheten hos konsumenterna beror på olika faktorer där de relativt lika fördelade svaren 

kvalitet med 68 procent, bemötande med 67 procent samt pris med 62 procent utgör de högsta 

svarsfrekvenserna. Dessa faktorer får alltså antas påverka konsumentens återkommande besök 

i en butik om denna är nöjd med ett köp. Ytterligare faktorer som påverkar är butiksmiljön, 

butikspersonalen, personlig budget och märke. Enkätfrågan är ställd som en flervalsfråga och 

svarens fördelning presenteras tydligare i figur 6. 

 

Figur 6. Beskriver faktorerna för återkommande kunder vid nöjdhet. 
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Svarsfördelningen ser något annorlunda ut för frågan om missnöjdhet. Här är den 

dominerande faktorn bemötandet med 62 procent följt av kvalitet med 50 procent samt 

butikspersonal med 47 procent. Priset påverkar denna kategori med endast 32 procent. 

Butiksmiljö, personlig budget och märke har även dessa en mindre betydelse. Enkätfrågan är 

ställd som en flervalsfråga och fördelningen för svaren i kategorin missnöjdhet presenteras i 

figur 7. 

 

Figur 7. Beskriver faktorerna för återkommande kunder vid missnöjdhet. 

Närmare visar det sig att de respondenter som inte tenderar att handla i en butik igen om de 

blivit missnöjda speglar den generella bilden i frågan relativt bra. Svaren har ungefär samma 

fördelning där 81 procent anser att bemötande är den viktigaste faktorn följt av butikspersonal 

med 69 procent samt kvalitet med 63 procent. Detta skiljer sig från de enkätrespondenter som 

svarat att de trots missnöjdhet tenderar att göra ytterligare köp i en butik. Här är priset det 

största incitamentet för återkommande köp med 68 procent. Kvalitet och bemötande 

resulterade i 36 procent vardera följt av personlig budget eller ekonomi och butiksmiljö som 

svarar för 27 procent av respondenterna som svarade ja på frågan. Enkätfrågan är liksom de 

föregående frågorna ställd som en flervalsfråga och resultatet presenteras vidare i figur 8. 

 

Figur 8. Beskriver fördelningen av respondensen för missnöjda konsumenter. 
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4.1.3 Västerås city kontra Erikslund Shopping Center 

På frågan om var enkätrespondenterna föredrar att shoppa svarade 55 procent Erikslund 

Shopping Center och 45 procent Västerås city. Följdfrågan var varför de som konsumenter 

väljer att handla antingen i Västerås city eller i Erikslund Shopping Center. Resultatet för 

faktorerna presenteras i figur 9, där enkätfrågorna är ställda som flervalsfrågor gällande både 

city och Erikslund Shopping Center.  

 

Figur 9. Beskriver vilka faktorer som påverkar om konsumenten handlar i Västerås city eller i Erikslund Shopping 

Center. 

4.1.3.1 Västerås city  

Enkätrespondenterna har angivit faktorer som att de bor i närheten och bekvämlighet som 

viktigast för att besöka Västerås city. Dessa två faktorer har nästan lika många respondenter 

och utgörs av 64 procent respektive 62 procent. Västerås city anses även ha en trevligare 

atmosfär, vilket 43 procent av respondenterna som föredrar city svarar för. Även faktorn 

bättre fika- och matalternativ är av betydelse då den utgörs av 38 procent av svaren. De till 

antal minst viktiga faktorerna är bättre utbud samt att butiken som konsumenten vill besöka 

finns endast i Västerås city. Dessa faktorer utgörs av 33 procent respektive 31 procent. Ingen 

av respondenterna har valt kategorin annat som incitament för att besöka city.  

4.1.3.2 Erikslund Shopping Center  

Enkäten erbjuder i denna fråga ytterligare två svarsalternativ som utgörs av parkeringsavgift 

samt IKEA, vilka konsumenterna angivit till 57 procent respektive 34 procent. Den största 

faktorn varför konsumenterna föredrar Erikslund Shopping Center är bekvämligheten som 

utgörs av nära 70 procent. Att respondenten bor i närheten utgörs av 30 procent, 21 procent av 

respondenterna anser att det är ett bättre utbud och 18 procent tycker att Erikslund Shopping 

Center har en trevligare atmosfär. Näst minst till antalet, vilket motsvarar 18 procent väljer 
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köpcentrumet för att butiken de vill besöka endast finns där. Kategorin annat utgörs i detta fall 

av 9 procent. Respondenterna i kategorin har valt att beskriva vilka faktorer de tycker är 

viktiga. Svaren består av att Erikslund Shopping center är mer barnanpassat med lekplatser 

och liknande, att det är nära till alla butiker och det finns billiga restauranter och en 

respondent arbetar i köpcentrumet och tycker att det är enkelt att stanna kvar efter arbetstid. 

Ytterligare svar är att det är mer omständigt att besöka city med avseende på transport samt 

att det är enkelt att besöka Erikslund Shopping center med närhet till parkering och liknande.  

4.2 Resultat från kvalitativ studie 

För att se hur handlarna ser på sina kunder ur ett lojalitetsperspektiv presenteras 

intervjuresultaten från United Colors of Benetton och GANT i följande avsnitt. 

Intervjupersonerna består av en butikschef samt en vice butikschef. 

4.2.1 United Colors of Benetton 

United Colors of Benetton säljer kläder för män, kvinnor och barn i en stor del av världen. I 

Sverige finns fem centralägda butiker, där en utav dem finns i Västerås i Erikslund Shopping 

Center sedan maj 2012. Jag har gjort en intervju med Amanda Braw som är vice butikschef 

och är även ansvarig för butiken i Västerås. Positionen har hon haft sedan butiken öppnades. I 

Västeråsbutiken säljs kläder för både kvinnor och barn (Amanda Braw, april 2013).  

4.2.1.1 Butiken och kundkretsen 

United Colors of Benetton i Västerås endast säljer kläder för kvinnor och barn. Säljarna i 

butiken upplever att majoriteten av kundkretsen är medelålders kvinnor med en medelinkomst 

och ungdomar är inte så vanligt förekommande kunder i butiken. Barnkläderna är dock de 

som säljer bäst i butiken. Förutom nämnd kundkrets upplever säljarna att det är det 

förekommer en blandnig av olika kundtyper. Det vill säga kundkretsen är i övrigt väldigt 

blandad. Kundfrekvensen är även den väldigt blandad, men den största koncentrationen är 

uteslutande på lördagar ungefär mellan klockan 13-16. Generellt är det fler kunder som 

besöker butiken under helgerna än under veckodagarna. Intervjupersonen upplever dock inte 

någon ökning i försäljning under lönehelger, utan snarare helgen innan löneutbetalningar. 

Detta tror Amanda Braw kan bero på att kunderna vet hur mycket pengar de har att röra sig 

med innan de får lön och kan spendera det (Amanda Braw, april 2013).   

Amanda Braw tror inte att kunder åker till Erikslund Shopping Center för att enbart handla på 

United Colors of Benetton, utan de flesta har andra ärenden i köpcentrumet också. Butiken är 

placerad fördelaktigt så att kunder inte behöver gå genom hela köpcentrumet för att hitta den. 

Detta skulle kunna göra det möjligt att vissa kunder besöker köpcentrumet för att handla 

endast på United Colors of Benetton, och om så var fallet har butikspersonalen en sådan 

relation till kunderna att de skulle kunna berätta det (Amanda Braw, april 2013). 

United Colors of Benetton har i dagsläget inget bonussystem för sina kunder och därför kan 

det vara svårt för butikerna att avgöra hur ofta en specifik kund handlar, men även hur många 

kunder som tenderar att komma tillbaka till butiken för att göra ytterligare köp. 

Butikspersonalen hos United Colors of Benetton i Västerås har en uppfattning om att väldigt 

många av deras kunder kommer tillbaka till butiken för ytterligare köp. Dagligen är det enligt 
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intervjupersonen minst 3-4 kunder som brukar handla i butiken som besöker den, men kanske 

inte alltid köper något. Personalen i butiken upplever att de kunder som besöker butiken igen 

ofta redan är bekanta med märket United Colors of Benetton. Många av dessa kunder är från 

Sydeuropa, där märket redan är väletablerat och mycket populärt. Stamkunderna till butiken 

upplevs vara nöjda med den hjälp de får av butikspersonalen och handlar oftast när de besöker 

butiken. Personalen i Västeråsbutiken får ofta positiv respons från sina kunder, vilket de 

uppfattar som att kunderna är nöjda med sitt besök i butiken (Amanda Braw, april 2013).  

4.2.1.2 Återkommande kunder 

För att nya och gamla kunder ska känna sig väl omhändertagna och vilja komma tillbaka till 

United Colors of Benetton arbetar butikspersonalen efter olika säljtekniker. Det minsta målet 

med säljteknikerna är att butikspersonalen ska hälsa på alla kunder som kommer in i butiken. 

Hela målbilden hos United Colors of Benetton är att kunden ska få en shoppingupplevelse och 

lämna butiken med en positiv känsla. Amanda Braw beskriver att många kunder inte är 

mottagliga för detta och vill mest vara för sig själva och det gäller för butikspersonalen att 

känna av huruvida en kund vill ha hjälp eller inte. De allra mest lojala kunderna till butiken 

tar dock gärna emot hjälp och om de returnerar något vill de gärna hitta något annat att köpa 

istället. Personalen i butiken vill vara något försiktiga med att inte sälja på kunderna för 

mycket eftersom det kan leda till dåliga rykten. Detta är Amanda Braw noga med och nämner 

att det är en väldigt fin gräns mellan att sälja för mycket och en nöjd kund (Amanda Braw, 

april 2013).  

United Colors of Benetton har sedan öppnandet av butiken i Erikslund Shopping Center 

förändrat utbudet för att kläderna ska passa alla och de flesta av kunderna hittar något de 

tycker om och vill köpa. Detta är ett resultat av att kedjan har lyssnat på vad kunderna vill ha 

och förändrat sortimentet efter det. Amanda Braw anser dock att butiken behöver 

marknadsföras i Västerås för att fler kunder ska hitta dit. I dagsläget är marknadsföringen i 

princip obefintlig och butiken skulle med fördel behöva ingå i olika kampanjer som Erikslund 

Shopping Center erbjuder. De som ändå hittat United Colors of Benetton i Västerås besöker 

butiken för att de är tidigare bekanta med märket och har nu närmre till en butik. De kanske 

tidigare har handlat i butiken i Stockholm och dessa kunder kan antas vara lojala mot märket. 

Många av de nya kunderna som hittat till Västeråsbutiken tror Amanda Braw är lojala till just 

den butiken, medan vissa endast tycker om märkeskläder i allmänhet. Det är väldigt blandat i 

kundkretsen, men det största dragplåstret är IKEA som är anslutet till Erikslund Shopping 

Center (Amanda Braw, april 2013). 

4.2.2 GANT 

GANT är ett märke som säljer kläder för både män och kvinnor, men även för barn samt 

heminredning och accessoarer. Butikerna är både centralägda och franchisebutiker, där 

GANT-butiken i Västerås är en franchisebutik. Den finns i city och säljer både dam- och 

herrkläder. Erik Barklund är sedan 2009 butikschef för GANT i Västerås. Deras kundkrets 

består av ungefär 60 procent män och 40 procent kvinnor, med en stor variation på åldrar. 

Kunderna är allt mellan 18 och 75 år gamla, men den största kundgruppen är mellan 35 och 

45 år. De senaste tre åren har GANT i Västerås dock fått en betydligt större andel yngre 
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kunder. Säljarna i butiken upplever att kunderna har lite högre än medelinkomst, men att det 

varierar (Erik Barklund, april 2013).  

4.2.2.1 Försäljningsutveckling och kundfrekvens 

Sedan Erikslund Shopping Center öppnade i september 2011 har GANT inte märkt av någon 

förändring i varken kundkrets eller total försäljning. Erik Barklund tror dock att det kan ha 

uppstått en hämmad försäljningsutveckling på grund av att köpcentrumet på Erikslund 

öppnades. Inte att försäljningen har minskat sedan dess, utan snarare att 

försäljningsutvecklingen har stannat av. Innan öppnandet av Erikslund Shopping Center 

märkte butiken av en positiv utveckling i försäljning och att den var stadigt ökande, till att i 

nuläget vara relativt stillastående. Dock upplever Erik Barklund att det börjar på att öka något 

i försäljningen igen och att det generellt är fler människor som rör sig i Västerås city och att 

fler kanske har återgått till sina gamla mönster istället för att besöka Erikslund Shopping 

Center (Erik Barklund, april 2013). 

Kundfrekvensen i butiken är högst på fredagseftermiddagar samt lördagar. Under 

veckodagarna är kundfrekvensen som högs vid lunchtid och på eftermiddagarna. Erik 

Barklund tror att kunderna besöker butiken när de har ledig tid helt enkelt, passar på under 

lunchen om de ska äta lunch i city eller liknande. Försäljningen tenderar att vara bäst under 

lönehelger, men emellanåt toppas försäljningen på helt andra dagar. Säljarna i GANT-butiken 

upplever även att en del av försäljningen har flyttats från lördagar till veckodagarna istället 

och att det generellt är mindre människor i city på lördagarna (Erik Barklund, april 2013).   

Kunder som besöker GANT-butiken tenderar att göra ett köp och personalen upplever att de 

senaste åren fått en större andel kunder som besöker city endast för att handla hos dem, men 

att det är väldigt varierande. Intervjupersonen beskriver det som att de kunder som i syfte att 

besöka GANT när de åker till city tenderar att berätta det för säljarna. Dock kan de ha andra 

ärenden i city, men passar på att göra dessa när de ändå skulle besöka GANT-butiken (Erik 

Barklund, april 2013).  

4.2.2.2 Bonussystem och stamkunder 

Det finns i nuläget inget bonussystem, men det förekommer ett kundregister med utskick i 

form av bland annat e-post, erbjudanden och katalog. En typ av bonussystem kommer dock 

att införas i samband med byte av datasystem. Som det ser ut i dagläget är det väldigt få som 

besöker butiken på grund av erbjudanden via e-post. Det kan bero på att det inte når fram till 

så många kunder eftersom det är lätt att ett mejl sållas bort i mängden. Däremot är det många 

kunders intresse när GANT-katalogen skickas ut två gånger per år. Det händer att kunder 

efterfrågar specifika varor i butiken som de sett i katalogen. Intervjupersonen tror att det nya 

bonussystemet kommer att gynna butiken eftersom kunden då gör ett aktivt val att vara med i 

en kundklubb och att denna är så förmånligt utformad att kunden verkligen vill vara med i 

den. Kunden ska känna att de får ett större mervärde ju mer de handlar i butiken och att 

mervärdet och förmånerna gör kunden mer uppmärksam på information om erbjudanden (Erik 

Barklund, april 2013).  

Butikens stamkunder handlar med varierande frekvens, då det finns allt ifrån de stamkunder 

som handlar i butiken ett par gånger i månaden till de som gör två rejäla inköp om året.  En 
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stor andel av kunderna till GANT-butiken i Västerås är lojala och återkommande enligt 

säljarna. Butiken har stamkunder som både handlar för att de tycker om märket GANT och är 

lojala av den anledningen, men också för att de tycker om butiken i Västerås specifikt. Erik 

Barklund berättar att det exempelvis kan märkas genom att kunden sett ett plagg i någon 

annan GANT-butik i Sverige, men väntat med att köpa det eftersom de vill köpa det i butiken 

i Västerås. En del av kunderna har till och med en säljare i butiken som de föredrar framför 

någon annan säljare och handlar helst av denne. I händelse av att den specifika säljaren som 

kunden efterfrågar inte jobbar vid tillfället har det hänt att kunden valt att komma tillbaka när 

säljaren befinner sig i butiken igen. Detta tycker Barklund pekar på mycket lojala kunder 

specifikt till GANT-butiken i Västerås. Kanske är detta ett resultat av ett trevligt bemötande 

av säljarna, vilket Erik Barklund anser att kunderna kan förvänta sig i en butik som GANT 

(Erik Barklund, april 2013).  

5 Analys 

Analysen presenteras i samma ordning som empirin och utgår från analysmodellerna som 

finns beskrivna i teoriavsnittet 2.4.  

5.1 Nöjd eller missnöjd 

Enkätrespondenterna har uteslutande svarat att de tenderar att handla i en butik igen om de är 

nöjda med tidigare köp. Detta kan jämföras med att konsumenterna enligt Dick och Basus 

(1994) modell anses lojala och därmed har en hög relativ attityd till butiken samt en hög 

besöksfrekvens. Incitamenten för att besöka butiken igen är varierande men består främst av 

bemötande, pris och kvalitet. Dessa faktorer tolkar jag som de viktigaste för ett återbesök i 

butiken och att dessa faktorer ses som positiva. Konsumenterna betonar både produkten de 

köper, men även hur butikspersonalen bemöter dem och enligt enkätsvaren tyder det på att 

dessa är lika viktiga. Konsumenten vill ha en prisvärd produkt med kvalitet samt ett trevligt 

bemötande för att återkomma till en butik och för att slutligen övergå till att vara en lojal 

kund. Bemötandet kan även kopplas till vad Kotler (1999) beskriver om platsen betydelse, där 

ett positivt bemötande kan vara avgörande för om köpet äger rum eller inte. Fenomenet verkar 

stämma överens med vad konsumenterna värderar. De resterande faktorerna är mindre 

betydande, men ändå viktiga för att förstå fenomenet eftersom ett specifikt märke på 

produkten exempelvis kan få en kund att återkomma till en butik oberoende de andra 

faktorerna. Om kunden är nöjd med märket på produkten kan det vara incitament nog att 

återkomma, exempelvis trots pris eller bemötande. Detta kan tyda på vad Söderlund (2001) 

beskriver kring bytesbarriärer, att kunden upplever någon form av ekonomiska eller sociala 

fördelar med att handla i butiken, 

Enkätundersökningen visar dock på att ingen av respondenterna är vad Dick och Basu (1994) 

skulle kalla latent lojala, vilket innebär att de inte handlar i en butik igen trots att de är nöjda 

med köpet och alltså har en hög relativ attityd och en låg besöksfrekvens. Detta känns rimligt 

så länge det handlar om butiker som finns i bostadsorten, men risken finns att 

enkätrespondenterna är för få för att omfamna hela lojalitetsfenomenet i detta fall. Rimligen 
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borde fenomenet med latent lojalitet existera, men möjligen under andra förhållanden än 

handel i bostadsort.   

På frågan om enkätrespondenterna tenderar att handla i en butik igen efter att de varit 

missnöjda med ett köp menade 75 procent att de inte gör det. Detta kan alltså ses som ingen 

lojalitet hos respondenterna enligt Dick och Basus (1994) modell, eftersom de anser sig ha 

både låg besöksfrekvens samt låg relativ attityd. Anledningen till denna inställning är att 

enkätrespondenterna har en negativ bild av främst bemötande, butikspersonal och produktens 

kvalitet. För de respondenter som ändå tenderar att handla i en butik fler gånger trots 

missnöjdhet värderar främst priset och sedan kvalitet och bemötande som de viktigaste 

faktorerna. Dessa respondenter kategoriseras som falskt lojala eftersom de har en hög 

besöksfrekvens, men en låg relativ attityd. Sambanden indikerar att ett positivt bemötande och 

trevlig butikspersonal kan vara avgörande för återkommande kunder och att det finns 

incitament för missnöjda kunder att göra ytterligare köp. Om en produkt är prisvärd och håller 

en bra kvalitet räcker detta för en viss del återkommande kunder, men här måste även faktorer 

som personlig budget och ekonomi vägas in.  

Av de respondenter som var positivt inställda till frågan svarade 27 procent att detta berodde 

på personlig budget, vilket tyder på att kunden väger de ekonomiska fördelarna med köpet 

som tyngst, vilket Söderlund (2001) menar är en bytesbarriär som uppväger de negativa 

aspekterna i sammanhanget. Även bemötandet är en viktig faktor för besöksfrekvensen för 

den falskt lojala kunden enligt enkätrespondenterna. Detta är också ett fenomen som 

Söderlund (2001) tar upp som en bytesbarriär, att kunden bedömer de sociala fördelarna med 

köpet som viktiga, som exempelvis att de blir respektfullt bemötta eller liknande. Här kan 

även Kotlers (1999) teorier om plats återigen användas. Bemötandet är ett incitament för att 

välja att handla i en butik. Dock är det mer troligt i detta fall att bytesbarriärerna som 

Söderlund (2001) beskriver är mer applicerbara, då även personlig ekonomi finns uppräknad 

som en viktig faktor och stämmer bättre in på denna teori. Det kan tänkas att de respondenter 

som inte tenderar att handla i en butik igen vid missnöje inte ser någon fördel i 

bytesbarriärerna och därför söker dessa någon annanstans. 

5.2 Extern- kontra cityhandel 

När det kommer till externhandel kontra cityhandel angav 55 procent av enkätrespondenterna 

att de föredrar externhandel i Västerås och således 45 procent föredrar cityhandeln. De 

viktigaste faktorerna för att söka sig till externhandeln anses vara parkeringsavgift, 

bekvämlighet samt närheten till IKEA. Detta indikerar att dragningskraften för externhandeln 

i Västerås är att det är bekvämt, vilket tolkas som närhet till alla butiker som dessutom finns 

under samma tak och att parkeringsmöjligheterna är kostnadsfria för kunderna. Här syns 

tydlig anknytning till Kotlers (1999) teorier kring platsens betydelse, där exempelvis 

parkeringsmöjligheter anges som ett typiskt incitament för att välja en specifik handelsplats. 

Ytterligare finns IKEA som en dragningskraft som kan tänkas fungera på två sätt. Antingen 

söker sig kunderna till externhandeln och Erikslund Shopping Center för att som huvudsyfte 

besöka IKEA eller tvärtom har andra ärenden i köpcentrumet och passar på att samtidigt 

besöka IKEA. För att återkoppla till den övergripande köpcentrumteorin kan detta fenomen 
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jämföras med vad Eppli och Benjamin (1994) anser om att konsumenter har fler ärenden och 

syften med att besöka köpcentrum samt att det finns ekonomiska incitament som exempelvis 

totala transportkostnader och tidsåtgång för att besöka externhandeln.  

Samma fenomen återspeglas egentligen i incitamenten för cityhandeln eftersom de viktigaste 

faktorerna enligt enkätrespondenterna är att de bor i närheten och bekvämligheten. Dessa 

faktorer verkar ha samma tyngd vilket kan tolkas som sambandet om kunden bor i närheten är 

det mest bekvämt att handla inom det närmsta avståndet. Fika- och matalternativen anses även 

bättre i city liksom en trevligare atmosfär. Kotler (1973) diskuterar kring huruvida atmosfären 

får konsumenter att välja en specifik handelsplats, vilket kan ses tydligt i detta fall. De som 

helst shoppar i city värderar en trevlig atmosfär, vilket enligt Kotler (1973) skulle vara det 

primära incitamentet för att handla någonstans. Här kan även Söderlunds (2001) aspekter om 

bytesbarriärer användas ytterligare, där jag väljer att tolka city som en social aspekt inom 

teorin. Respondenternas behov motsvaras av sociala bytesbarriärer där de har andra syften 

med att besöka city än shopping.  

Ett bättre utbud och att butiken som respondenten vill besöka finns antingen bara i city eller 

bara i Erikslund Shopping Center har liknande respondens i båda fallen. De båda faktorerna 

tolkas som att de har ett samband genom att respondenterna anser att handelsplatsen har ett 

bättre utbud om butiken de vill besöka finns där. Även i detta fall kan Söderlunds (2001) 

bytesbarriärer appliceras på fenomenet då kunden inte ser ett värde i en plats som inte 

motsvarar förväntningarna. Detta återspeglas även i kategorin ”annat” som respondenter som 

föredar Erikslund Shopping Center står för. Någon kommenterar att det är mer barnanpassat i 

köpcentrumet, vilket kan tolkas som att respondenten väljer den handelsplatsen då denna är 

bättre anpassad enligt behov.  

5.3 United Colors of Benetton 

Enligt resultatet från intervjun med Amanda Braw verkar det som butiken i Västerås har 

kunder från de flesta nivåerna i Söderlunds (2001) lojalitetsstege. United Colors of Benetton 

har som tidigare nämnt inget bonussystem, vilket gör kunderna relativt svårdefinierade i 

termer av köpfrekvens eller liknande. Braw beskriver kunder som ofta besöker butiken, men 

inte alltid handlar, vilket kan tolkas som att kunden befinner sig kring det andra steget på 

lojalitetsskalan. Alltså att kunden är nöjd med märket och köptillfällena tenderar att upprepas. 

Dock skulle dessa kunder även kunna tillhöra den första nivån på lojalitetsstegen eftersom det 

inte verkar självklart för kunden att göra ett köp. Det känns inte helt självklart att kunder som 

besöker butiken relativt ofta, men inte köper något skulle kategoriseras till en högre 

lojalitetsnivå än de två första nivåerna. Kunden skulle lika gärna kunna välja en annan butik 

för sina inköp. 

Dock verkar det som att United Colors of Benetton i Västerås har en del kunder från de övre 

nivåerna i lojalitetsstegen, då butikschefen beskriver kunder som kommer till butiken för att 

specifikt handla där. De handlar väldigt ofta när de besöker butiken, vilket tyder på att kunden 

har en relativt stark relation till antingen butiken eller märket. Det är svårt att säga vilket utav 

de högre nivåerna kunderna befinner sig på, men ett rimligt antagande är ändå att någon typ 

av bytesbarriär har byggts upp. Amanda Braw nämner att de har kunder som tidigare är 



   

25 

 

bekanta med märket United Colors of Benetton, vilka skulle kunna befinna sig på den fjärde 

lojalitetsnivån eftersom de verkar söka sig till märket. Detta indikerar enligt Söderlund (2001) 

starka känslor som inte riktigt passar in på det tredje steget där kunden endast fäster sig vid 

märket eller butiken.  

Butiken i Västerås har inte så mycket som tyder på kunder från den högsta nivån i 

lojalitetsstegen eftersom intervjupersonen nämner att butiken skulle behöva marknadsföras i 

större utsträckning än i dagsläget. Kunder från den högsta lojalitetsnivån blir automatiskt 

marknadsförare av butiken och i detta fall verkar det finnas en tröghet av fenomenet. Butiken 

är dock relativt nyöppnad och har kanske inte hunnit knyta an till denna typ av kunder ännu. 

Säljarna arbetar mot detta mål genom att bygga upp en relation till kunden för att denne ska 

känna sig betydelsefull och vilja komma tillbaka. Kunderna som verkar befinna sig på de 

högre lojalitetsnivåerna är till synes mer lojala till märket än butiken i sig, vilket även 

Amanda Braw antyder. 

5.4 GANT 

GANT verkar jämförelsevis ha mer uttalade kunder som kan kategoriseras till de högre 

lojalitetsnivåerna, med tanke på kunderna som har favoritsäljare eller de som väntar med att 

handla plagg tills de besöker butiken i Västerås. Med tanke på att Erik Barklund upplever att 

kunderna ofta handlar något kan detta ses som minst en bytesbarriär har byggts upp och att 

kunden är fäst vid märket eller butiken eller både och. Faktorn att säljarna upplever att 

kunderna besöker city för att handla i GANT-butiken tyder på en hög lojalitetsnivå och att 

butiken har stark betydelse för kunden. Att butikens försäljningsutveckling stannat av och nu 

är mer konstant anser jag innebär att GANT-butiken i Västerås har lojala kunder som besöker 

den, men att nya kunder inte hittar butiken. Detta eftersom vissa kunder, enligt butikschefen, 

beskriver att de besöker city för att handla hos GANT som huvudsyfte.  

De lägre lojalitetsnivåerna finns också beskrivna av Erik Barklund eftersom 

försäljningsutvecklingen innan Erikslund Shopping Center öppnade var ökande och sedan 

stannade av. Detta tolkar jag som att det förekommer potentiella kunder från det första 

lojalitetssteget som innebär likgiltighet inför märket eller butiken och kunden kan eventuellt 

välja en annan butik att handla i, vilket verkar stämma in i detta scenario.  

GANT-butiken liksom United Colors of Benetton arbetar med säljtekniker, men skillnaden 

verkar vara kundregistret som finns hos GANT, där e-post samt en katalog skickas till 

registrerade kunder. Detta ger enligt Erik Barklund ett resultat med stor efterfrågan på varor 

från katalogen framförallt. Kanske är det genom katalogen eller annan visuell exponering av 

märket som bidrar till att en bytesbarriär uppstår och kunden fäster sig vid märket. Att det 

krävs en exponering av konceptet kring märket eller butiken för att göra kunden intresserad 

och genom intresset växer nöjdheten fram. 
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6 Diskussion och slutsatser 

Utefter analysen av både den kvantitativa undersökningen och den kvalitativa undersökningen 

kan konstateras att handlare och konsumenters syn på fenomenet kring kundlojlalitet är 

relativt lika. Handlarna upplever att nöjda kunder är mer eller mindre lojala och återkommer, 

vilket även konsumenterna anser om sig själva. Dock verkar lojaliteten skilja sig något mellan 

butiken i city och butiken i köpcentrumet. Från intervjuerna framkommer en något starkare 

lojalitet hos kunderna till GANT-butiken, vilket märks genom Erik Barklunds beskrivning. 

Kunderna har favoritsäljare och upplevs välja city som handelsplats endast för att besöka 

GANT-butiken. Denna slags lojalitet är inte riktigt beskriven av Amanda Braw och det kan 

bero på att United Colors of Benetton inte är lika etablerade som GANT ännu. Alltså, utifrån 

intervjuerna finns det en skillnad ur ett lojalitetsperspektiv hos kunderna för butiker i city 

respektive köpcentrum eftersom GANT-butikens kunder förefaller ha en starkare lojalitet. 

Dock får denna slutsats antas vara en svaghet i studien, då den kan vara missvisande eftersom 

endast två handlare intervjuats. Det behöver alltså inte spegla verkligheten, men för dessa 

specifika butiker är slutsatsen att kundlojaliteten ser olika ut för de två butikerna.  

Något som är en särskilt tydlig faktor för att välja externhandeln är parkeringsavgifter och 

bekvämlighet. Detta är även något som HUI Research (2011) tar upp i sin rapport, vilket 

syftar till att valet av handelsplats avgörs utifrån tillgängligheten med bil. Det kan även 

konstateras att konsumenterna helst väljer externhandeln i Västerås med knapp marginal, 

vilket kopplas specifikt till parkeringsmöjligheterna. Att externhandeln i Västerås är något 

mer populär än cityhandeln har inte så många kopplingar till lojalitet, utan snarare till platsens 

betydelse. Enligt Kotler (1999) har, som tidigare nämnt och som HUI Research (2011) 

kommit fram till, parkeringsmöjligheterna en avgörande roll för val av handelsplats. Om 

externhandeln då är ett mer lättillgängligt alternativ för bilburna kunder kan det bli det 

självklara valet. Utifrån Erik Barklunds beskrivning verkar externhandeln inte påverka 

GANT-butiken i större utsträckning än en dämpad försäljningsutveckling. Detta kan antas 

bero på att butiken har en stor andel lojala kunder som återkommer som resultat av duktiga 

säljare i butiken. Även här verkar platsens betydelse återkomma, då bemötandet av kunden 

enligt Kotler (1999) är en viktig faktor för kundens val av handelsplats.  

Båda intervjupersonerna nämner att de uteslutande har flest kunder på lördagar, vilket tyder 

på en konkurrens om kunderna. HUI Research (2011) kommer i sin rapprot fram till att det 

krävs ett tydligt koncept kring en handelsplats och det som tilltalar kunden mest är den plats 

som lockar flest kunder. Detta kan alltså även vara fallet för handelsplatserna i Västerås. 

Utifrån konsumenternas perspektiv verkar det som att externhandeln har ett vinnande koncept 

och skapar en lojalitet utifrån det, medan cityhandeln snarare innefattar en trevlig atmosfär 

med bra mat- och fikaalternativ än butiker som intresserar konsumenten. Kotler (1973) har 

även här teorier kring platsen och främst atmosfärens betydelse för konsumenten. Han menar 

som tidigare nämnt att atmosfären är den avgörande faktorn för att välja en handelsplats och 

att det är atmosfären som är den primära produkten som kunden köper. Detta skulle innebära 

att Erikslund Shopping Center föredras av flest enkätrespondenter på grund av 

parkeringsmöjligheterna, som var av betydande svarsfrekvens, men att cityhandeln föredras 
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på grund av atmosfären som finns i Västerås city. Närheten till handelsplatsen samt 

bekvämlighet var också betydande faktorer för att välja city som handelsplats utifrån 

enkätresultatet. Dessa skulle också kunna kopplas till platsens betydelse. Sammantaget väljer 

marginellt fler konsumenter externhandeln än cityhandeln i Västerås, vilket till synes beror på 

parkeringsmöjligheterna. Men båda handelsplatserna verkar ha dragningskrafter utifrån 

platsens betydelse snarare än lojalitet till enskilda butiker. 

Faktorerna som är av störst vikt för nöjdhet hos kunden verkar uteslutande vara bemötande, 

pris och kvalitet och alla i positiv bemärkelse. Om detta är nog för att skapa en lojalitet hos 

kunden är denna undersökning för kort för att avgöra, men faktorerna har enligt 

enkätrespondenterna en påverkande effekt som möjligen leder till lojalitet. En mer omfattande 

enkätundersökning hade varit av intresse för att kunna studera mer ingående vilka faktorer 

som är avgörande för att kunder övergår till att vara lojala, men tiden och resurserna fanns 

inte för denna studie. En framtida studie vore att skala upp denna undersökning för att få en 

mer omfattande studie. Eftersom denna studie är av liten skala vore det intressant att se om 

resultaten skulle likna varandra eller om de skulle skilja sig åt helt.  
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Bilaga 1 – Enkätfrågor  

Ringa in det alternativ som stämmer bäst in på dig 

Kvinna   /    Man 

 

Åldersgrupp 

18-24   /   25-34   /   35-44   /   45-54   /   55-64   /   65+ 

 

Tenderar du att besöka och handla i en butik igen om du är nöjd med ett köp? 

Ja   /   Nej 

Beror det på (ett eller fler alternativ):  

Pris   /   Butikspersonal   /   Märke   /   Kvalitet   /   Personlig budget eller ekonomi   /   

Bemötande   /   Butiksmiljö   /   Annat 

 

Tenderar du att besöka och handla i en butik igen om du är missnöjd med ett köp? 

Ja   /   Nej 

Beror det på (ett eller fler alternativ):  

Pris   /   Butikspersonal   /   Märke   /   Kvalitet   /   Personlig budget eller ekonomi   /   

Bemötande   /   Butiksmiljö   /   Annat 

 

Åker du helst till city eller Erikslund Shopping Center för att shoppa? 

City   /   Erikslund    

Beror det på (ett eller fler alternativ):  

Parkeringsavgift   /   Bättre utbud   /   Trevligare atmosfär   /   Bekvämlighet   /    

Butiken jag vill besöka finns bara där   /   Bättre fika- eller matalternativ   /   IKEA   /   Bor i 

närheten   /   Annat 

 

 

 



   

31 

 

Bilaga 2 – Intervjufrågor GANT 

 Namn, position och tid i butiken. 

 Hur ser butikens kundkrets ut? 

 När har ni flest kunder, under veckodagarna eller helgerna? Förmiddag eller 

eftermiddag? Lönehelger? 

 Sedan Erikslund Shopping Center öppnade, har ni märkt någon förändring i kundkrets 

eller kundfrekvens? Hur märks det? 

 Hur ofta handlar era stamkunder om sådana finns? 

 Finns det något bonussystem? Om ja, hur används det för att få kunderna att komma 

tillbaka? 

 Upplever ni att kunderna åker till city för att handla hos er eller har kunderna fler 

ärenden i city? Hur märks det i så fall? 

 Tenderar personer som besöker buktiken att köpa något? 

 Upplever ni lojalitet hos kunder och är den förknippad med märket eller butiken i sig? 
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Bilaga 3 – Intervjufrågor United Colors of Benetton 

 Namn, position och tid i butiken. 

 Hur ser butikens kundkrets ut? 

 När har ni flest kunder, under veckodagarna eller helgerna? Förmiddag eller 

eftermiddag? Lönehelger? 

 Hur ofta handlar era stamkunder om sådana finns? 

 Finns det något bonussystem? Om ja, hur används det för att få kunderna att komma 

tillbaka? 

 Upplever ni att kunderna åker till Erikslund Shopping Center för att handla hos er eller 

har kunderna fler ärenden i köpcentrumet? Hur märks det i så fall? 

 Tenderar personer som besöker buktiken att köpa något? 

 Upplever ni lojalitet hos kunder och är den förknippad med märket eller butiken i sig? 

 Benetton fanns tidigare i city, men stängde. Går det bättre för butiken i köpcentrumet? 

 


