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Servicekvaliteten har under de senaste trettio åren blivit allt 
viktigare för företagen främst p.g.a. på en allt hårdare 
konkurrens. För att lyckas fånga kunders intresse måste 
företagen se till kundens behov. Med hänsyn till att kunden 
är med och producerar tjänsten krävs att han/hon är bekväm 
i köpsituationen. Att definiera och mäta servicekvalitet har 
därför blivit en allt viktigare funktion för företagen.  
 
Med utgångspunkt i tidigare studie av Brigelius och Pollack 
(2007) ämnar denna uppsats att undersöka huruvida 
servicekvaliteten är acceptabel på vissa köpcentrum inom 
koncernen Steen och Ström. Vi avser även testa och 
vidareutveckla de mätverktyg som framtagits av författarna 
i en tidigare studie. Syftet är att arbeta mot en generalisering 
av mätverktyget och göra det allmängiltigt för mätning av 
servicekvalitet på köpcentrum.   
 
Det ursprungliga mätverktyget för utvärdering av 
servicekvalitet är SERVQUAL vilket utvecklats till ett mer 
generellt verktyg för mätningar i köpcentrum av Brigelius 
och Pollack (2007). Det utvecklade verktyget ställer 
ledningens syn på företagets servicekvalitet mot 
konsumenternas verkliga uppfattning av servicekvaliteten 
och identifiera specifika brister.   
 
Vid identifiering av eventuella brister i servicekvaliteten 
krävs en noggrann förklaring av kundernas åsikter. För att 
få fram denna information kombineras en kvantitativ och 
kvalitativ metod med avsikt att den kvalitativa metoden ska 
ge förklaring och förståelse till de svar som givits i den 
kvantitativa.  
 
Enligt vår analys upplevs servicekvaliteten på 
köpcentrumen som bra och efter en smärre förbättring anser 
vi att mätverktyget är generellt användbart inom området.  

  



 

Sammanfattning 
 
I dagens samhälle blir konsumenterna allt mer effektiva i sitt shoppingbeteende. De söker sig 
till platser med hög koncentration av butiker för att genomföra sina inköp. Det är utifrån detta 
faktum som köpcentrumen kommit till och utvecklats under de senaste 50 åren. Tanken 
bakom de stora komplexen är att de genom sitt totala erbjudande ska få konsumenterna att 
uträtta alla sina ärenden på ett och samma ställe.    
 
Konkurrensen mellan dagens köpcentrum blir allt starkare och i takt med att det ständigt 
investeras i nya köpcentrumkomplex ställs högre krav på servicekvalitet. Genom att försöka 
överträffa konkurrenterna lägger centrumledningarna ner mycket energi på att tillhandahålla 
det främsta utbudet av butiker, aktiviteter, restauranger, toaletter och så vidare.  
 
Den hårda konkurrensen kräver att ledningen skapar en förståelse för hur de kan öka sitt 
företags attraktivitet. I kundens ögon ökar attraktiviteten om köpcentrumet tillhandahåller just 
de värden som kan tillfredsställa deras behov. Det uppstår ett behov hos företagen att kunna 
mäta servicekvaliteten och samla in kundernas åsikter. På grund av servicekvalitetens 
abstrakta natur och det faktum att människors åsikter konstant förändras är det mycket svårt 
att få fram stabila resultat. I 30 år har forskare försökt definiera servicekvalitetens minst sagt 
abstrakta fenomen för att kunna höja värdet i tjänsterna. 
 
Steen och Ström är en koncern som idag driver ett flertal köpcentrum i Sverige, Norge och 
Danmark. Denna koncern lägger stor vikt vid sin servicekvalitet och inom deras köpcentrum 
pågår ständigt serviceinriktade aktiviteter i form av; events för underhållning, expediter som 
servar, servering av mat för att tillfredsställa behov och så vidare. Detta är en bråkdel av de 
aktiviteter som pågår på deras köpcentrum men aktiviteterna är en del av vad som utgör 
tjänsteleveransen och som lägger grunden till servicekvaliteten.  
 
Denna uppsats ämnar undersöka servicekvaliteten på några av Steen och Ströms köpcentrum i 
Sverige samt testa och vidareutveckla ett tidigare utvecklat verktyg för mätning av 
servicekvaliteten på köpcentrum.
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Introduktion 
 

Kapitel 1 – Introduktion 
 

 
Kapitlet ”Introduktion” syftar till att klargöra uppkomsten av köpcentrum och vad detta har 
inneburit för konsumenterna. Det redogör även för de bakomliggande faktorerna kring vår 
problemformulering och syfte. Vidare presenteras undersökningsobjekten för denna uppsats. 
 

 
1.1 Bakgrund 
Köpcentrum har blivit allt vanligare under de senaste 50 åren. Utvecklingen har gått i takt 
med att handeln av dagligvaror har ökat. Enligt Thorsteinsen1 på Statistiska Centralbyrån 
(SCB) uppgår detaljhandeln idag till 501 119 mkr vilket är en ökning på cirka 60 procent 
jämfört med för tio år sedan. Exakt hur stor andel av detaljhandeln som utgörs av försäljning 
inom köpcentrum är svårt att beräkna med avseende på att det är svårt att avgöra exakt vilka 
affärsområden som ska klassas som just detta. Ett köpcentrum definieras på ett flertal olika 
sätt, enligt Nationalencyklopedin (2008) lyder definitionen som följer:  
 

”Köpcentrum, en koncentration av butiker, ofta med inslag av serveringar och 
olika typer av annan service. Det finns två huvudkategorier, dels centralt belägna 
köpcentra i stadskärnor eller stadsdelar, dels externt lokaliserade sådana i 
utkanten av eller utanför tätorterna. De senare förutsätter normalt bilburna 
kunder.” 

 
Ett köpcentrum erbjuder med andra ord ett stort och blandat urval av butiker under ett och 
samma tak. I kombination med ett köpcentrum tillhandahålls oftast parkeringsmöjligheter för 
besökarna. Denna här kombinationen förenklar konsumenternas shopping och kan på så vis 
anses vara anledningen till att efterfrågan av köpcentrum ökar.   
 
Privatpersonernas konsumtion har ökat under de senaste åren, på grund av detta har en rad 
nya köpcentrum etablerats i Sverige. På så vis har även konkurrensen mellan de olika 
köpcentrumen stigit och ett ökat fokus på konkurrenskraft har uppkommit. Idag strävar de 
olika köpcentrumen efter att skapa en totalupplevelse för besökarna genom att bjuda på en rad 
olika shoppingmöjligheter samt möjligheter att äta mat, parkera, vila et cetera allt i en 
tillmötesgående atmosfär.  
 
I Sverige finns ett antal bolag vilka bedriver verksamheter i form av att tillhandahålla 
shoppingmöjligheter, precis vad som avses med ett köpcentrum. Ett av dessa bolag är det 
Norska företaget Steen och Ström som under senare år har ökat sin marknadsandel på den 
svenska marknaden. Idag äger företaget totalt 54 köpcentrum varav 10 är belägna i Sverige. 
Steen och Ström satsar stort på servicekvaliteten i sina köpcentrum och anser att den är av 
stort värde för att lyckas på marknaden.  
 
1.2 Problemformulering 
När en konsument beslutar vart de ska shoppa någonstans gäller det att framstå som ett 
attraktivt alternativ för att lyckas bli konsumenternas slutliga val. Nevin och Houston (1980) 
menar att de flesta är så kallade effektiva shoppare, vilket innebär att de söker sig till områden 
med en koncentration av de butiker som attraherar dem.  
 

                                                 
1 Markus Thorsteinsen Statistiska Centralbyrån, mail den 08 april 2008  
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Enligt Meoli et al. (1991) är antalet butiker däremot inte av lika stort värde som butikernas 
enskilda utseende. Butikernas miljö och utbud är en betydande faktor för servicekvaliteten 
inom ett köpcentrum. Det går emellertid inte att bortse från Nevin och Houstons (1980) 
påstående att antalet butiker har betydelse när det gäller att locka förstagångsbesökare till ett 
köpcentrum. En effektiv shoppare dras dit koncentrationen är som högst. För att påverka en 
effektiv shoppare till att återvända till ett köpcentrum är det däremot butikernas utseende och 
utbud som är av värde. Meoli et al. (1991) hävdar att ett attraktivt köpcentrum skapas genom 
en hög servicekvalitet i samtliga butiker, men även genom en hög servicekvalitet i den totala 
upplevelsen.  
 
För att lyckas attrahera den effektiva shopparen krävs att köpcentrumet kan tillhandahålla 
möjligheter för besökaren att kunna vistas på centret under en längre tid. Därför krävs att 
köpcentret kan tillhandahålla en rad olika kringaktiviteter som är av värde för en besökares 
välbefinnande. Med detta syftar vi på aktiviteter som till exempel toalettmöjligheter, 
restauranger, viloplatser och liknande.  
 
Utifrån ovanstående stycken kan konstateras att det är besökarnas behov som är det primära i 
planeringen av ett köpcentrum. Behoven hos besökarna förändras dock konstant i takt med att 
utvecklingen går framåt, vilket medför att även köpcentret bör utvecklas för att 
fortsättningsvis vara attraktivt på marknaden. Med avseende på detta faktum grundar sig 
köpcentrumens problematik i skapandet av en attraktiv helhet. Denna helhet grundas i en rad 
olika aktiviteter som tar plats i ett köpcentrum.   
 
Utvecklingen av ett köpcentrum bör ses som en kontinuerlig företeelse, vilket effektivast 
genomförs utifrån besökarnas behov samt de mål och visioner som köpcentrets ledning har. 
Vårt praktiska problem ges av frågan; överensstämmer besökarnas uppfattning om 
köpcentrets kvaliteter, med ledningens syn på sin egen prestation angående servicekvaliteten? 
 
Önskvärt resultat utifrån ovanstående problematisering är att besökarnas uppfattningar 
stämmer överens med ledningens syn. Om detta föreligger är ledningen för köpcentret 
medvetna om sin egen insats och kan utifrån detta utveckla centrets servicekvalitet till det 
bättre om så behövs.    
 
1.3 Syfte 
Uppsatsens praktiska företagsrelaterade syfte är att undersöka om respektive köpcentrums 
arbete med servicekvalitet ligger i nivå med besökarnas uppfattning samt om denna nivå är 
acceptabel.  
 
Det teoretiska syftet är att testa huruvida verktyget framtaget av Brigelius och Pollack (2007) 
är generellt användbart vid utvärdering av servicekvaliteten på ett köpcentrum. Vi ämnar även 
undersöka om verktyget är användbart vid identifiering av gap mellan ledningens uppfattning 
om deras egen prestation jämfört med besökarnas uppfattning om köpcentret.    
 
Det metodmässiga syftet är att ytterligare granska huruvida det är möjligt att kombinera 
verktyget av Brigelius och Pollack (2007) med enklare djupintervjuer.   
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1.4 Avgränsningar 
Vi har valt att basera vår undersökning på fem köpcentrum, varav information om ett av 
centren hämtas från Brigelius och Pollack (2007). De valda centrumen anses av 
koncernledningen vara så pass olika varandra som möjligt, allt för att stärka bredden i vår 
studie. Vidare har vi valt att begränsa oss till att intervjua ett spann om 30-50 respondenter 
från varje köpcentrum. Ytterligare en begränsning är det frågeformulär som används vilket 
endast ger svar på de förtryckta frågorna och inget annat. Dock avhjälps denna begränsning 
med en enklare intervjudel, men faktumet går ändock inte att bortse från. Den huvudsakliga 
anledningen till ovan nämnda avgränsningar är den tidsram som vi tilldelats att genomföra 
undersökningen inom.      
 
1.5 Företagsbeskrivning 
Steen och Ström är ett norskt bolag vilket i dagsläget driver 54 köpcentrum belägna i Norge, 
Sverige och Danmark. Grundarna till bolaget är Samuel Ström och Emil Steen som under år 
1874 invigde sitt första köpcentrum i Norge, vilket kom att bli Norges första moderna 
varuhus. Idag är Steen och Ström en Skandinavisk koncern inom marknaden för köpcentrum. 
Enligt dem själva har de ett tydligt fokus på utveckling, drift och ägande av centrumkomplex, 
vilket givit dem en stark position på marknaden. Koncernens vision är att berika modern 
shopping genom att tillföra mervärden till ägarna, hyresgästerna (butikerna) samt de som 
besöker deras köpcentrum. Steen och Ströms definition på modern shopping inom 
köpcentrum är allt från att se och möta målgruppernas behov av snabb och effektiv handel till 
en upplevelse och mötesplats. (Steen & Ström Sverige 2006a) 
 
För att Steen och Ström ska tillfredsställa sina kunders behov och leva upp till de 
förväntningar som företaget skapar hos sina kunder är det viktigt att kontinuerligt utveckla 
och förbättra servicekvaliteten. För att lyckas på marknaden krävs det även att företaget 
skiljer sig gentemot de konkurrerande köpcentrumen. Steen och Ström utvecklat en egen 
modell med fyra beståndsdelar: butiksmix, format, kommunikation och service, vilka 
behandlar alla kontaktpunkter i mötet mellan respektive köpcentrum och kunden. (Steen & 
Ström Sverige 2006a) 
 
Butiksmix 
Butikssammansättningen ska innehålla kundernas önskemål och på så vis uppfylla det löfte 
Steen och Ström ger sina kunder. Samtliga butiker som etableras i köpcentrumen ska ha en 
ledande marknadsposition eller vara på väg att bli ledande inom sin nisch. Köpcentren ska 
även skapa möjligheterna för dessa hyresgäster att prestera sitt bästa gentemot sina kunder.  
 
Format 
Med ”format” syftar företaget på allt det fysiska som berör den miljön köpcentren erbjuder 
besökarna. Vardera köpcentrum ska tilltala sin målgrupp för att lyckas förverkliga och 
överträffa de förväntningar som byggts upp hos besökarna. Ett köpcentrum ska vara utformat 
för att underlätta besökarnas shopping. Till exempel ska det finnas bra 
kommunikationsmöjligheter mellan våningsplanen och skyltar för att underlätta navigeringen. 
 
Kommunikation 
Kommunikationen ska spegla det Steen och Ström vill förmedla med respektive köpcentrum. 
Syftet är att kommunicera ut respektive köpcentrums budskap på effektivaste sätt för att nå ut 
till så många potentiella besökare som möjligt. Marknadsföringen ska även förmedla ett 
korrekt budskap om köpcentret för att inte skapa förhoppningar hos de presumtiva besökarna, 
vilka köpcentret inte har möjlighet att leva upp till.  
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Service 
Köpcentrummodellens sista del, service, bygger på två olika delar, en fysisk del och en 
personlig del. Den service köpcentret vill förmedla besökarna genom de två delarna är allt 
från byggtekniska installationer till det personliga mötet mellan personal och kund. Med andra 
ord innebär service att köpcentrumen ska upprätta en attraktiv miljö för besökarna att shoppa 
och umgås i.  
 
Ägarintresse  
Steen och Ström Sverige AB ställer krav på en tillämpning av modellen hos alla deras 
köpcentrum. Genom modellen ges en klar bild över de viktiga aspekterna för ett köpcentrums 
framgång. Dessa aspekter formar tillsammans den miljö som besökarna möts av i ett 
köpcentrum. Varje aspekt är lika viktig för en fungerande och trivsam miljö, vilket leder till 
att ingen av dem kan uteslutas i arbetet. Köpcentermodellen verkar på så vis att köpcentret 
utger löften till sina konsumenter beträffande de olika aspekterna och tillämpar därefter 
modellen för att hålla dessa löften. Löftens infriande kan studeras med hjälp av till exempel 
SERVQUAL enligt Parasuraman et al. (1988, 1990). Det är av stort intresse från Steen och 
Ström att vår undersökning granskar om köpcentrums servicekvalitet uppfyller 
konsumenternas förväntningar på servicekvaliteten.        
 
1.6 Våra val av köpcentrum 
De köpcentrum inom Steen och Ström koncernen i Sverige, vilka vi avser att undersöka är 
Allum i Partille, Torp i Uddevalla, Etage i Trollhättan, samt Familia i Hyllinge. Denna 
uppsats bygger även på tidigare servicekvalitetsstudier av Brigelius och Pollack (2007) där 
författarna granskade köpcentret Mitt i City i Karlstad. Resultatet från den tidigare 
undersökningen ligger även till grund för slutresultatet i denna uppsats, därav ingår även 
köpcentret Mitt i City i beskrivningen av köpcentrumen nedan.  
 
Allum 
I samråd med Partille kommun tog Steen och Ström beslutet om att upprätta ett köpcentrum 
för att utveckla Partille centrum. Köpcentret Allum är beläget 7 kilometer från Göteborg 
centrum och den unika designen binder samman kommunen genom en gångbro över E20. 
Köpcentret stod klart år 2006 och tillhandahåller ett 80 tal butiker samt 1900 parkeringsplatser 
på en yta om 50000 kvadratmeter. (Steen & Ström Sverige 2006b) 
 
Torp 
Köpcentret Torp invigdes år 1991 och är beläget sju kilometer nordväst om Uddevalla. 
Köpcentret byggdes som ett utomhuscentrum men efter kundernas önskemål om ett större 
antal butiker samt möjligheten att shoppa skyddat från vädret genomfördes en ombyggnation 
år 1998. Ett par år senare kompletterades köpcentret ytterligare och idag tillhandahåller Torp 
ett utbud av drygt 80 butiker. Köpcentret erbjuder shoppingmöjligheter på en 77000 
kvadratmeter stor yta i kombination med 3700 parkeringsplatser.  (Steen & Ström Sverige 
2006c) 
 
Etage  
Etage är beläget på Överby handelsområde cirka fem kilometer norr om Trollhättan. Till en 
början bestod Överby köpcentrum av ett antal fackhandelshus innan Steen och Ström  
tillsammans med Trollhättans kommun beslutade om att utveckla handelsområdet. År 2004 
invigdes köpcentret Etage som består av sammanlagt 43 butiker och 3200 parkeringsplatser 
på en yta om 63 650 kvadratmeter. (Steen & Ström Sverige 2006d) 
 

10 
 

 



Introduktion 
 

Familia 
Köpcentret Familia är tänkt att vara familjernas köpcentrum och erbjuder därmed en 
upplevelse för hela familjen. Familia är beläget i Hyllinge öster om Helsingborg och är ett 
relativt nytt köpcentrum som invigdes 2006. På en yta om 74000 kvadratmeter tillhandahåller 
Steen och Ström 58 butiker och 1700 parkeringsplatser till sina besökare. (Steen & Ström 
Sverige 2006e) 
 
Mitt i City 
Mitt i City öppnades för allmänheten år 2006 och är beläget mitt i centrala Karlstad. Genom 
sitt läge är köpcentret en attraktiv mötesplats för shopping åt Karlstadborna och den 
omgivande regionen. Samlat på 16000 kvadratmeter finns 49 butiker samt ett parkeringshus 
med 385 platser beläget under butikerna. Från parkeringshuset kan besökarna ta sig rakt upp i 
köpcentrets kärna via ett trapphus och två hissar. (Steen & Ström Sverige 2006f) 
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Kapitel 2 – Teori 
 

 
I teorikapitlet kommer vi att i detalj försöka förklara de teoretiska ansatserna för 
undersökningen samt klargöra och definiera betydelsen av tjänstekvalitetsarbete. 
 
 
2.1 Begreppsförklaring  
Först ges en förklaring av relevanta begrepp inom området: 
  

• Service/tjänst: en kedja av händelser eller aktiviteter i vilken en kund interagerar med ett 
tjänsteföretags medarbetare i syfte att tillgodose vissa behov (Nationalencyklopedin, 2007 citerad i 
Brigelius & Pollack, 2007 s. 5.) De är till skillnad från varor opåtagliga och abstrakta. 

 
• Service/tjänstekvalitet: svårdefinierat och abstrakt begrepp, som syftar till en individs subjektiva 

bedömning om dennes erfarenheter av konsumerad tjänst (Brigelius & Pollack 2007). 
 
• Tjänsteleverans: själva genomförandet av en tjänst. Motsvarigheten till en varas produktion, där det 

största särdraget är att konsumenten i regel är medproducent när en vara ”produceras” (Brigelius & 
Pollack 2007). 

 
• Service-gap: negativ differens av skillnaden mellan upplevd servicekvalitet gentemot förväntad kvalitet 

(Brigelius & Pollack 2007). 
 

• Producent: leverantören av tjänsten, den personal från tjänsteföretaget som producerat tjänsten i 
fråga, exempelvis en frisör. 

 
• Medproducent: kunden som under tjänsteprocessen hjälper producenten att genomföra den önskade 

tjänsten genom att ge denne inputs. Exempel på detta kan vara kunden till en frisör. 
 

• Tjänstefabrik: lokalen där tjänsten utförs/tillverkas. 
 

• Kvalitetsstandard: inom tillverkningsbranschen används speciellt mått för att säkerställa en viss 
standard på en given produkt. Detta kan exempelvis vara att en viss reservdel endast får avvika med 
1mm i sin omkrets. Håller inte produkten denna specifikation kasseras eller så görs produkten om, den 
når alltså aldrig fram till kunden i ett felaktigt format. Inom tjänstesektorn är sagda metodik näst intill 
en omöjlighet eftersom resultatet i stor utsträckning beror på medproducenten. Försök till att sätta 
kvalitetsstandarder inom tjänsteproduktionen har gjorts. Snabbmatsställen är ett exempel på detta, då 
väldigt lite utrymme för kunders egna önskemål ges, då till exempel en hamburgare på McDonald’s 
levereras enligt en färdig ”specifikation”. 

 
• Marketing mix: ett ramverk för taktisk styrning av kundrelationen, sker utifrån tanken om en bra 

kombination mellan produkt, plats, pris och påverkan. (Jobber 2004)  
 

• Tjänstemöte: mötet mellan kunden och tjänsteproducenten, sanningens ögonblick, där alla intryck och 
uppfattningar ställs på sin spets. (Echeverri & Edvardsson 2002) 

 
 
2.2 Introduktion tjänstekvalitet  
Inledningsvis bör förklaring ges till varför service - och därigenom servicekvalitet - blivit så 
viktigt i företagens vardag. Konkurrensen hårdnar om de kunder som finns på marknaden och 
kraven på felfria tjänster ställs från kunderna. Från företagens sida innebär detta en enda sak; 
gör inte vi det bra, gör någon annan det och då förlorar vi pengar. Tjänstekvalitetsarbete blir 
att skapa lojala kunder som stannar inom företaget och därmed ger en ökad lönsamhet. 
(Heskett et al. 1994)  
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Servicekvalitet är ett svårdefinierat, abstrakt begrepp som medför svårigheter för objektiv 
utvärdering. När bedömning av en erhållen tjänst utförs tenderar denna att bli subjektiv och 
individspecifik. Detta mot bakgrund av att alla människor har olika preferenser, interagerar på 
olika sätt och har skiljande förkunskaper gällande tjänsten de konsumerat. Många tjänster 
kräver kundens närvaro på annat ställe än i dennes hem. Detta innebär att fler kunder kan 
befinna sig inom utförandefaciliteterna och dessa personer kommer att påverka varandra, i 
positiv såväl som negativ riktning. Skulle köbildning exempelvis uppstå kan detta bidra till att 
skapa en negativ stämning hos en eller flera av de väntande kunderna, vilken sedan kan sprida 
sig i ledet. Kvaliteten påverkas ofta även av kundens eget agerande, då denne är 
medproducent vid tjänstegenomförandet. Det som hittills nämnts är endast ett axplock av 
anledningarna till varför tjänstekvaliteten uppfattas olika av olika individer. (Lovelock & 
Wirtz 2004) 
 
En tjänst är av sin natur abstrakt och opåtaglig, mycket eftersom fysiska attribut saknas. Detta 
innebär att företag måste eftersträva en konkretisering av de abstrakta dragen i dess externa 
kommunikation av deras tjänster. Utgångspunkten kan tas i de fysiska varornas2 
kvalitetsbedömning. Dessa varor innehåller inslag som vi människor har lättare att ta till oss 
när vi ska bedöma kvalitet och prestanda. Några av dessa egenskaper och karaktäristika är 
estetik, livslängd, miljövänlighet, prestanda och pris. För en vara är det relativt lätt att 
identifiera och bedöma sådana beskaffenheter. Det är till exempel alltid lätt att applicera 
förklaranderesonemanget på en bil då de flesta har någon sorts relation till den. En bils 
livslängd är ganska lättidentifierad, den ska hålla i många år. Vidare är det även lätt att 
bedöma prestanda, till exempel i form av acceleration, bekvämlighet och motorljud inne i 
kupén. Den estetiska aspekten är i regel det första intrycket som ges av ett fordon, design och 
utformning måste stämma överrens med en konsuments preferenser, tycke och smak. Allt 
detta och mer därtill är som sagt väldigt lättidentifierat för varor.  Industrin har även framtagit 
en mängd kvalitetsstandarder för att minimera avvikelser inom produktionen. De 
kvalitetsnormer som framarbetats kan vara branschspecifika, koncernspecifika eller till och 
med företagsspecifika, en av de mest igenkända standarderna är ISO. (Grönroos 1998) 
 
Utifrån vad som nämnts ovan börjar förståelse för svårigheterna kring 
tjänstekvalitetskonceptet att klarna. En bil kan provköras innan köp genomförs, vad händer då 
när en hårklippning ska genomföras? Hur införskaffas kunskap gällande exempelvis vilken 
frisörsalong som ska väljas när provkörning av en hårklippning inte är möjligt? En konsument 
kan självklart åka mellan salongerna och kolla hur det ser ut, studera den invändiga miljön, 
hur de som jobbar där beter sig och ser ut, dock är detta väldigt tidskrävande och kanske lite 
integritetsinkräktande. Vidare går det heller inte att provköra eller testa en hårklippning, är 
den utförd är den konsumerad, ingen garanti finns att kunden blir nöjd. Om missnöje uppstår 
går det inte att reparera skadan. Sedvanan är att någon som vill veta huruvida en salong är bra 
frågar han/hon sin umgängeskrets, familj, vänner och bekanta. Tänkas kan även att den 
aspirerande tar till sig information från tidningar, reklam och liknande. Detta betyder med 
andra ord att det är området omkring tjänsten som måste synliggöras och redogöras för, inte 
nödvändigtvis tjänsten i sig. Om en tjänst utförs av ett företag med ryktet om sig att vara 
dåliga och de utför tjänsten på ett godkänt sätt kommer den att upplevas bättre än vad den 
faktiskt är. På samma sätt som om ett företag med väldigt gott rykte utför samma tjänst, även 
dem på ett godkänt sätt, kommer den uppfattas som sämre än vad den egentligen är. Här 
förstås att om kunderna påverkas för att ges en speciell bild av ett företag kan detta bidra till 
att tjänsten upplevs bättre (eller sämre) än vad den egentligen är.
                                                 
2 Varor och tjänster ingår i det överställda begreppet ”produkt”. En produkt kan därför bestå av en tjänst, en 
fysiks vara eller kombinationer av båda. 
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Alltså, servicekvalitet har i allra högsta grad med uppfattningar och information att göra. 
Detta ställer med andra ord krav på företagets anställda. Att ha rätt person för rätt uppdrag är 
A och O i ett tjänsteföretag, det resonemanget kommer att utvecklas senare. Ett sätt att få 
detta att fungera är att jobba med kommunikation i flera led enligt Grönroos (2000): 
 

• Ledningen och kunderna kommunicerar och förmedlar budskap med varandra. 
- Exempel; reklam från ledningens håll och försäljningssiffror från kunderna. 

• Ledningen och de anställda kommunicerar med varandra. 
- Exempel; ledningen förklarar budskapen de givit kunderna för de anställda så 

de vet vad som förväntas av dem. Ledningen måste tillhandahålla nödvändiga 
verktyg så de anställda kan utföra tjänsten. De anställda rapporterar sånt som 
fungerar bra eller dåligt, kommer med förbättringsförslag eftersom det är de 
som har den yttersta kunskapen om detta (då det är de som har den närmsta 
kundkontakten). 

• Kunden och personalen interagerar med varandra. 
- Tjänster producerar och konsumeras, moment of truth. 

 
Ovanstående arbetssätt är en beskrivning av Grönroos (2000) marknadsföringstriangel. 
Denna modell påvisar hur viktigt det är att se helheten i ett företag, att kunna planera och 
kontinuerligt förändra och förbättra samspelet mellan de tre parterna. Den hjälper till att 
understryka betydelsen av rätt personal på rätt plats och vikten av human resource 
management framträder väldigt starkt när modellen studeras.  
 
2.3 Perceived service quality model 
I Grönroos (1998) beskrivs en omarbetning av hans perceived service quality model. 
Modellen tar sin utgångspunkt i uppdelningen av tjänstekvalitet i två dimensioner, vad och 
hur. Med detta menas vad kunden erhåller och hur detta erhålls, eller som Grönroos själv 
beskriver det, teknisk- (vad) och funktionell- (hur) kvalitet. Han går vidare och förklarar att 
eftersom en produkt (vara) redan är producerad innan konsumtionen inleds, och en tjänst 
konsumeras när den produceras, är en tjänst ”… en process som leder till ett resultat under 
delvis simultana produktions- och konsumtionsprocesser”, (Grönroos 2001). Med detta som 
bas måste ett tjänstekoncept formas, istället för en traditionell marketing mix. Konceptet som 
måste formuleras utgår från två saker, hur kvalitetsgenererande resurser ska fungera och vilket 
resultat de ska ge kunden. 
 

14 
 

 



Teori 
 

 
 

Figur 1 Modell ur Grönroos, C (1998). Perceived Service Quality Model. Journal of Business and Industrial 
Marketing, Vol. 13, No. 4, pp. 322-338 

Översatt av Brigelius & Pollack 
 

Eftersom kunder tar med sig sina preferenser och erfarenheter från tidigare tjänstemöten är det 
viktigt att jobba med image, någonting som framgår av modellen ovan. När Grönroos 
utvecklade denna modell var tanken aldrig att den skulle användas som ett direkt verktyg, 
utan mer som en konceptuell mall. Allt detta i syftet att forskare och professionella utövare 
skulle förstå vilka kundbehov som måste tillfredsställas inom ramen för en 
marknadsföringsmodell i en tjänstekontext. Vidare var syftet att likställa varor med tjänster 
eftersom implikationerna för att marknadsföra varor är betydligt mer lättidentifierade, utifrån 
vad som beskrivits tidigare i detta avsnitt. Den berörda modellen är en omarbetning från en av 
Grönroos tidigare modeller och innefattar efter modifieringen ett stort kommunikationsfokus. 
Här ställs företaget in på att hålla de givna löften som ges till kunderna via den externa 
kommunikationen, alltså blir modellen nu mer marknadsföringsinriktad än tidigare, baserat på 
vad som sagts tidigare om marknadsföringstriangeln.  
 
På grund av tjänsternas abstrakthet är det inom tjänstesektorn viktigt att kunder får en positiv 
uppfattning om företaget, på detta sätt kan kunderna agera som ”marknadsförare på deltid”. 
Detta genom att sprida positivt word-of-mouth, alltså berätta för sin omgivning hur bra de 
upplevde att företaget levererade tjänsten, exempelvis hur bra och nöjd någon blivit med sin 
frisyr efter en hårklippning. Detta är en anledning till att modellen utvidgades för att även 
innefatta denna viktiga del. Uppmärksammas företag på att kunder kan sprida positiv word-
of-mouth måste någon sorts plan tas fram för att detta ska bli möjligt, är tjänsten dålig 
kommer kunderna att klaga istället. Det är även allmänt känt att missnöjda kunder delger sin 
omgivning sitt missnöje, snarare än att en nöjd kund gör det samma. (Echeverri & Edvardsson 
2002) 
 
Utifrån resonemangen tidigare kan en snabb förklaring ges av modellens funktion om 
utgångspunkt tas i den vänstra rutan med de fyra punkterna gällande att ge löften till sina 
kunder. Dessa fyra punkter är de viktigaste komponenterna att fokusera på i strävan att 
konkretisera en tjänst för sina kunder. Identifiering måste göras av kundbehoven, utan denna 
fallerar hela tjänsten.
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När detta är gjort kan arbete med de tre andra punkterna börjas, här är det viktigt att i 
marknadskommunikationen vara så klar och tydlig som möjligt för att kunna konkretisera 
tjänsten i så stor utsträckning som möjligt. Görs detta på ett bra sätt är det lättare att hålla sina 
löften – vilka bidrar till den upplevda tjänstekvaliteten. Om dessa fyra komponenter arbetats 
med på ett bra sätt har ur företagets synvinkel riktiga förväntningar byggts upp hos kunden, 
dessa läggs sedan ihop till de totala förväntningarna på tjänsten som framgår av modellen. 
När förväntningarna byggts upp och kunden ska ta del av tjänsten sätts fokus på de tekniska 
och funktionella kvalitetsdimensionerna. Här kommer imagedimensionen att fungera som ett 
sorts filter på lokal- eller företagsnivå, och påverka kvaliteten på tre sätt, förmånligt, neutralt 
eller oförmånligt. I takt med att imagen förändras över tiden fungerar den här dimensionen 
alltså som en dynamisk komponent i den totala bedömningen, då modellen annars i stort är 
statisk. Imagen påverkas självfallet av förmågan att hålla de löften som företaget utger till 
kunderna (det är därför det är så viktigt att utställa relevanta och genomförbara löften) vilket 
leder fram till den uppfattade/upplevda tjänsten. När processen är slut kvarstår endast 
bedömningen. Här reflekterar och väger kunden de olika delarna i tjänsteprocessen mot 
varandra; vad utlovades, vad ville jag ha och vad fick jag? (Grönroos 1998). 
 
Föregångaren till denna modell gav upphov till ett stort intresse för tjänstekvalitetsmätningar 
och några forskare använde sig av Grönroos modell för att lägga grunden till deras egna 
tjänstekvalitetsmodeller.  
 
2.4 SERVQUAL 
År 1988 presenterade ett forskarlag, bestående av tre forskare; Parasuraman, Berry och 
Zeithaml, en ny praktiskt tillämpbar modell för att bedöma och förbättra tjänstekvalitet. Just 
att den inte var av det konceptuella slaget innebar ett omedelbart genomslag inom service 
science-världen. Modellen utvecklades som en konsekvens av att Parasuraman et al. 
identifierat svårigheten med att konkretisera abstrakta drag hos tjänster.   
 
Modellens huvudsakliga användningsområde är att identifiera brister i tjänsteleveransen. Den 
gör detta genom att söka efter s.k. service gap -vilka kommer beskrivas senare- inom olika 
områden. En av SERVQUAL:ens största styrkor är tidsseriebaserade studier, dels utifrån 
synsättet att människors tyckte och smak varierar inom olika områden med tiden. Vidare är 
även tidsseriebaserade studier mycket användbara för att se om kvalitetsarbetet rör sig framåt, 
eller om samma problem fortfarande återstår efter insatta resurser. (Parasuraman et al. 1988) 
 
2.4.1 Modellens konstruktion 
När det gäller tjänstekvalitet har vi beskrivit att kvalitet kan ses som en differens mellan 
kunders förväntningar respektive upplevelse av en tjänst. Detta är även vad Parasuraman et 
als. verktyg syftade till att ta fasta på. Genom omfattande fältstudier och fokusgrupper 
framarbetades ett redskap kallat, SERVQUAL från engelskans service quality. Verktyget är 
ett tvådimensionellt formulär som identifierar, och mäter skillnaderna mellan kunders 
uppfattningar om vad en tjänst kommer att medföra, mot den reella tjänsteleveransen. I 
SERVQUAL görs bedömningen med hjälp av fem olika dimensioner som vardera innefattar 
ett antal påståenden vilka kunder får betygsätta. (Parasuraman et al. 1988) 
 

• Tangibles – Fysiska attribut. Utseende på lokaler, utrustning, personal och 
kommunikationsmaterial. 

• Reliability – Förmågan att utföra den lovade tjänsten. Tillförlitlighet och korrekt 
utförande. 

• Responsiveness – Villigheten att hjälpa kunder och att ge snabb service.  
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• Assurance – Kompetens, hövlighet och förmågan att ingiva förtroende och tillit. 
Trovärdighet och hänsynstagande. 

• Empathy – Omsorg och personlig uppmärksamhet. Förmågan att förstå kunden och 
ha bra lättförståelig reklam. 

 
Modellen innehåller totalt 22 påståenden där reliability och empathy karaktäriseras med hjälp 
av fem påståenden vardera medan de övriga använder fyra. En del i SERVQUAL ställer 22 
påstående utifrån hur kunden vill ha det (förväntningarna) vid en tjänsteleverans, och en del 
där samma 22 påståenden ställs utifrån hur kunden faktiskt upplevde tjänsteleveransen. 
Bedömningen av påståendena görs sedan på en sjugradig skala där betyget ett är ”håller inte 
alls med” och sju är ”håller starkt med”. När dessa två delar sedan är genomförda beräknas en  
SERVQUAL-poäng ut genom formeln 
  
S = P – E  (SERVQUAL-point = Perceived – Expected).  
 
SERVQUAL-poängen ska vara antingen positivt eller gå jämnt ut, det vill säga den upplevda 
kvalitén ska vara bättre än, eller minst lika bra som den förväntade. (Parasuraman et al. 1988)  
 
När kunderna sedan gjort den första delen i SERVQUAL:en avslutas enkäten med ett 
poängfördelningsavsnitt där kunden får fördela 100 poäng (kallat point-allocation) över de 
fem dimensionerna. Detta görs för att få en uppfattning om vilken av dimensionerna som 
kunderna anser vara av störst betydelse. Ju större andel av poängen som tilldelas en 
dimension, desto viktigare anses denna vara. (Denna del kommer senare att benämnas som 
viktning i verktyget utvecklat av Brigelius och Pollack (2007)).  
 
Att SERVQUAL-poängen ska ge positiva tal eller gå jämnt ut har med kundtillfredsställelse 
att göra. Lovelock & Wirtz (2004) redogör för svårigheten vid överträffande av 
tjänstekvaliteten när de hävdar att om kundens förväntningar överträffas en gång vid ett 
tjänstemöte, höjs dennes krav till nästa gång. När kunden sedan för andra gången anländer till 
tjänsteleverantören krävs det att personalen lyckas överträffa förväntningarna även denna 
gång. Genom detta kommer en uppåtgående spiral att skapas, tills krav på en ouppnåelig 
tjänstekvalitet uppstår. Därav är det i en mening vettigast att möta kundens förväntningar 
jämnt ut och vid en felaktigt utförd tjänst istället fokusera på att överträffa kundens 
förväntningar vid rättelsen, för att skapa en känsla av goodwill. Beaktas bör dock att detta 
varierar beroende på svårigheten och kundinvolveringen i tjänsten.  
 
2.4.2 Viktningsmetoder 
Den del i SERVQUAL:en som vi valt att kalla viktning kan genomföras på en rad olika sätt. 
Enligt Doyle et al. (1997) används främst två olika metoder. Metoden, Point Allocation (PA), 
som används i SERVQUAL:en innebär att respondenterna får fördela en viss poängsumma 
mellan samtliga fem dimensioner (Parasuraman et al. 1988). En annan metod som är vanlig i 
liknande sammanhang är Direct Rating (DR), vilken innebär att respondenterna bedömer 
varje dimension på en skala mellan 0 till 100. Vilken av metoderna som väljs har tidigare inte 
utgjort någon större betydelse. Senare studier av Bottomley et al. (2000) påvisar dock 
skillnader i resultatet vid jämförelse mellan de båda metoderna. I den sistnämnda metoden DR 
tenderar respondenterna att följa ett linjärt mönster när de bedömer aspekterna utifrån den 
som är av störst betydelse ner till den av minst betydelse. I metoden PA påvisas att 
respondenterna inte följer ett linjärt mönster. De tenderar även att tilldela den viktigaste 
aspekten mer vikt. Respondenter som genomför en undersökning med PA tenderar även att 
antingen fördela för få eller för många poäng i början.   
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Författarna Bottomley et al. (2000) diskuterar vilken metod som är mest fördelaktig att 
använda sig av vid viktning. Slutsatsen författarna kom fram till var att DR är att föredra 
framför PA av två anledningar. Den första orsaken är att respondenterna själva föredrar DR 
metoden med avseende på att den andra metoden är krävande i fördelningen av poäng. 
Studierna visade på att respondenter med kunskaper inom matematik och olika numeriska 
yrken klarade att handskas med PA metoden på att bättre sätt än de övriga. Den andra orsaken 
till att DR är att föredra är att den metoden påvisade ett mer stabilt resultat i viktningen. 
Troligtvis beror instabiliteten i PA på det faktum som diskuterades tidigare, angående 
respondenternas svårigheter i att hålla en jämn balans i poängfördelningen. Svårigheten ligger 
i att inte få poäng över eller att poängen tar slut på vägen genom undersökningen. Författarna 
är dock noga med att poängtera att det kan finnas fördelar med PA metoden som inte kommit 
fram i deras studie.  
  
2.4.3 Kritik mot SERVQUAL 
Service science-området är under ständig kritik eftersom det inte är en exakt vetenskap, till 
skillnad från mycket inom naturvetenskapen. Service Management utgår ifrån och anpassas 
till människor, vars smak och tycke kontinuerligt förändras. De verktyg som utvecklats över 
åren för mätning av till exempel tjänstekvalitet har även de fått utstå mycket kritik och 
SERVQUAL-verktyget är på intet sätt avvikande med avseende på detta.  
 
Många forskare hävdar att SERVQUAL:ens statiska upplägg eliminerar allt utrymme till 
förklaringar av de bakomliggande svaren inom enkäten. Carman (1990) medger att 
Parasuraman et als.(1988) verktyg förvisso är väldigt stabilt, men att den korrelation som sägs 
finnas mellan några av de ursprungliga tio dimensionerna inte är så generisk som presenterats 
i framtagningsartikeln från 1988. Han går vidare och anser att en fullgod faktoranalys3 inte 
gjorts för att hävda dimensionernas samvariation.  
 
Grönroos (2000) uppmärksammade kunders svårigheter att sätta sig in i, och verkligen förstå, 
skillnaderna mellan förväntningar och upplevelser. Dilemmat med SERVQUAL är att 
förväntningarna och upplevelserna mäts samtidigt vilket ytterligare komplicerar förfarandet 
med att skilja dessa två komponenter åt, åtminstone för någon som inte är insatt i ämnet.  
  
Vidare pekar Buttle (1994), precis som Grönroos (2000), på verktygets generella applicering, 
vilken han anser inte alls vara så allmängiltig som Parasuraman et al. anser. Han går vidare 
med kritiken om att SERVQUAL:en lägger ett allt för stort fokus på tjänsteleveransen, istället 
borde utfallet av hela tjänstemötet mätas. Frågan är om kunder alltid utvärderar tjänstekvalitet 
i termer om förväntningar och upplevelser. Buttle fortsätter sin kritik gällande de teoretiska 
ansatserna kring verktyget och frågar varför Parasuraman et al. inte tagit med kostnaden för 
att förbättra tjänstekvaliteten i någon aspekt av ramverket. Vidare anser han att det finns 
analytiskmetodiska fel i framtagandet, vilket uppenbarar sig i att SERVQUAL-studien inte 
kan påvisa om det finns några elastiska samband mellan dimensionerna; alltså, om kundvärdet 
av förbättringar är en linjär, eller icke-linjär funktion. Buttle tar även upp den uteblivna 
möjligheten att uppfatta dynamiska drag hos kunders förväntningar. Eftersom förväntningar 
förändras med tiden och människor lär sig av sina upplevelser, är detta en viktig aspekt som 
inte kan ignoreras. Bland de viktigaste områden som Buttle anser att SERVQUAL:en 
misslyckas med att klara ut, är funktionen hos de psykologiska faktorerna som bygger upp en 
människas förväntningar. Grönroos (2000) noterar även ett ”rundgångsargument” inom 
mätningen av erfarenheter/upplevelser.
                                                 
3 Statistisk analysmetod av multivariata variabler för att förklara variablers korrelation, Svenska 
Nationalencyklopedin 2008 

18 
 

 



Teori 
 

Det som konstaterades var att erfarenheter är uppfattningar om verkligheten och innefattat i 
dessa erfarenheter är tidigare upplevelser. Detta innebär med andra ord att när kvalitet mäts 
ifrån förväntningar och upplevelser så uppstår en dubbelmätning av förväntningarna, alltså 
mäts dessa två gånger.  
 
2.5 Gap-modellen 
Utifrån det som nämnts ovan - och vad som kommer påvisas ytterligare senare i detta kapitel - 
förstås att tjänstekvalitet i stor del handlar om att möta, och i viss mån, överträffa kunders 
förväntningar. Detta identifierade Parasuraman et al. (1985) i den välkända gap-modellen.  
 
Denna modell syftar till att upptäcka och identifiera eventuella brister och gap i 
tjänstegenomförandet. Den gör detta genom att peka ut de ställen i genomförandet av en tjänst 
där eventuella gap kan uppstå mellan förväntningar och vad som faktiskt åstadkoms (figur 2). 
Alla dessa gap påverkar tjänstekvaliteten ur kundens synvinkel och summeras sedan i det som 
i modellen kallas gap 5 – förväntad tjänst jämfört med upplevd tjänst.   
 

 
 

Figur 2 Modell ur Parasuraman et al. (1985). Service Quality Model. Journal of Marketing, Vol. 49, pp. 41-50. 
Översatt av Brigelius & Pollack 

 
• Gap 1 – Skillnaden mellan vad ledningen tror att kunderna förväntar sig, utifrån 

deras arbetssätt, jämfört mot vad kunderna faktiskt förväntar sig. 
 
• Gap 2 – Påvisar skillnaden mellan hur företagets kvalitetsspecifikationer och 

ledningens uppfattning skiljer sig från vad som sedan faktiskt översätts och 
specificeras inom olika kvalitetsspecifikationer. Här brukar dock många företag 
spara in på resurser vilket kan begränsa personalens möjligheter till att möta 
kundens förväntningar på ett tillfredsställande sätt.  
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• Gap 3 – Påvisar skillnaden mellan kvaliteten på själva tjänsteleveransen mot vad 
som av företaget specificerats. Till skillnad från varor som brukar hålla vad som 
står i dess specifikation är det väldigt svårt att standardisera tjänstekvalitet. Detta 
eftersom den är oerhört beroende av kontakten mellan kund och personal. 

 
• Gap 4 – Avser skillnaden mellan leveransens kvalitet och vad som i den externa 

kommunikationen, marknadsföringen, utlovats till kunden. Här är det av vikt att 
inte lova mer än vad företaget kan hålla, eftersom kunder mäter alla intryck de 
intar före, under och efter tjänsteleverans som kan kopplas till det producerande 
företaget. Här kan även påvisas och förklaras för kunden vad som görs för att 
höja kvaliteten, eftersom detta inte framgår annars. Utifrån fört resonemang från 
marknadsföringstriangeln förstås betydelsen av en klar och konkret 
kommunikation. 

 
• Gap 5 – Den direkta konsekvensen av summeringen av de block som bygger upp 

tjänsten, och de gap som finns där emellan. Avser skillnaden mellan kundens 
förväntningar och faktiskt upplevd tjänst. Gap fem är på så sätt en konsekvens och 
summering av de övriga fyra gapen. Detta är alltså kopplingen mellan verktyget 
SERVQUAL och gap-modellen. (Echeverri & Edvardsson, 2002) 

 
2.6 Vidareutvecklad SERVQUAL  
I Brigelius och Pollack (2007) framlades metodologiska ansatser för ett egenutvecklat 
mätverktyg av tjänstekvalitet. Utifrån Parasuraman et als. (1988) SERVQUAL, Wong et als. 
(2001) SCATTR och en rad vetenskapliga artiklar inom områdena framarbetades en metod 
för att mäta tjänstekvalitet vid köpcentrum. Detta gjordes då svårigheten att mäta flera företag 
som innefattas av ett enda stort företag finns inbyggda i SERVQUAL:ens utformande. 
 
Omarbetningen resulterade i ett endimensionellt formulär med påståenden i en femgradig 
skala och en avslutande viktningsdel. Anledningen till att det tvådimensionella upplägget 
(förväntan och utfall) togs bort var de svårigheter författarna identifierande med att ha en 
liknande layout, baserat på Grönroos (2000) kritik. Vad som gjordes inom dessa ramar var att 
upprätta en struktur som gav undersökarna en SERVQUAL-poäng direkt (bara S inte P-E), 
utan att använda sig av två delar. Vidare ansågs att då en betygssättning inte skulle ske  
innebar en femgradig skala (noterad från ”mycket sämre än förväntat” till ”mycket bättre än 
förväntat”) ett underlättande för respondenterna, vid gradering av påståendena.  
 
Gällande frågeindelningarna ansågs att de utarbetade dimensionerna av Parasuraman et al. var 
av mycket hög reliabilitet och validitet vilket innebar att dessa behölls. Formuläret utvidgades 
dock till 25 frågor, 24 stycken framtagna av undersökarna samt en extrafråga framtagen av 
centrumledningen för det undersökta köpcentrumet, vilken lades utanför befintliga 
dimensioner. 
 
Vad som även beslutade att behållas i sin helhet var Parasuraman et als. point allocation, i 
omarbetningen kallad viktning, då denna ansågs ha ett mycket stort värde i många aspekter, 
men framförallt vid förbättringsarbeten. 
 
Slutligen noterades att mätningsverktyget, precis som SERVQUAL:en, medförde en 
möjlighet att göra kopplingar till Parasuraman et als. gap-modell. Denna koppling medför ett 
stöd i arbetet med kvalitet hos köpcentrum. 
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 Kapitel 3 - Metod  
 

 
Kapitlet inleds med att beskriva undersökningens ansats och design. Denna undersökning 
bygger som tidigare nämnts på användandet av ett egenutvecklat undersökningsverktyg. Här 
förklaras bakgrunden till verktygets upplägg. Kapitlet har även för avsikt att förklara de 
statistiska uträkningar som genomförts.  
 
 
3.1 En abduktiv ansats 
Syftet med uppsatsen medför att vår metod kännetecknas av en abduktiv ansats. Denna 
innebär att studierna grundar sig i ett praktiskt problem vilket förankras i teoretiska 
resonemang. Vidare samlas det in empiri och återigen återgår undersökarna till teorin för att 
genomföra analysen av empirin. Arbetet kan ses som en process där undersökarna pendlar 
mellan teori och praktik och innebär nödvändigtvis inte ett avslut (Danermark et al. 2003). 
Med avseende på att denna uppsats grundar sig på tidigare studier av Brigelius och Pollack 
(2007) kommer studien ta vid där föregående avslutades. Syftet med att ta vid där föregående 
studie avslutades är att vidareutveckla undersökningsverktyget och genomföra ytterligare prov 
för att till slut konstatera om verktyget kan anses allmängiltigt. Våra undersökningsresultat 
ger oss även ytterligare kunskap om hur servicekvaliteten på köpcentrum bör mätas.  
 
3.2 Val av undersökningsdesign  
Med avseende på problemformuleringen samt det faktum att denna undersökning bygger på 
tidigare studie av Brigelius och Pollack (2007) kommer två olika undersökningsmetoder 
tillämpas, en kvalitativ respektive en kvantitativ. Den kvalitativa metoden innebär en hög grad 
av öppenhet där respondenten ges möjlighet att uttrycka sina specifika åsikter och synpunkter. 
Undersökningen genomförs vanligtvis utifrån intervjuer, djupintervjuer och fokusgrupper. 
Den kvantitativa ansatsen bygger i sin tur på överskådliga variabler och värden vilka samlas 
in genom enkäter. I denna undersökningsmetod styrs respondenten genom undersökningen på 
grund av att kategoriseringen av data sker innan insamlingen. (Jacobsen 2002)  
 
Metodvalen utgår ifrån problemformuleringen och innebär att genomförandet av 
undersökningen kommer ske med hjälp av en omarbetad SERVQUAL (Brigelius & Pollack 
2007). Verktyget innehåller undersökningsvariabler som styr respondenterna genom 
undersökningen, vilket innebär att vi här tillämpar en kvantitativ metod.  Vårt verktyg ger 
även utrymme för respondenterna att framföra sina specifika åsikter och synpunkter genom 
intervjuer. Vi kan genom denna komplettering med kvalitativa data minimera de negativa 
aspekterna med den kvantitativa ansatsen och öka trovärdigheten i resultatet. 
 
3.3 Urval av respondenter 
För att få tillgång till ett representativt urval av vår målgrupp, de personer som bär på den 
information vi avser att samla in, fördelade vi undersökningsperioden jämt mellan de olika 
köpcentren vi valde att genomföra undersökningen på. De personer som befann sig på de 
olika köpcentren under dessa perioder var även de som fick delta i undersökningen. I tidigare 
studie av Brigelius och Pollack (2007) grundade sig undersökningen på ett urval om 100 
respondenter. Vid noga granskning av det statistiska resultatet har vi undersökt huruvida 
slutresultatet påverkas om antalet respondenter minskade. Undersökningen påvisade inga 
markanta eller betydelsefulla differenser i resultat i jämförelse mellan ett urval på 30 och 100. 
Det här kan förklaras av att vi stött på fenomenet informationsmättnad.
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Fenomenet innebär att resultatet inte påvisar några skillnader även om fler respondenter 
tillfrågas (Glaser & Strauss 1967). Utifrån detta faktum valde vi att dra ett mindre urval av 
respondenter i denna uppsats jämfört med vad som gjordes i tidigare studie. Med hänsyn till 
svårigheten att locka till sig respondenter satte vi upp gränser på ett urval om minst 30 till 
högst 50 respondenter från vardera köpcentrum. Minskningen i antalet tillfrågade 
respondenter krävdes även för att undersökningen skulle vara möjlig att genomför med 
avseende på den tid vi har till förfogande.  
 
Urvalet av respondenter gjordes genom ett sannolikhetsurval där slumpvisa besökande på 
köpcentrumen fångas in. Denna urvalsmetod gav oss möjligheten att få in ett jämt fördelat 
urval mellan ålder och kön. Dahmström (2005) menar att ett sannolikhetsurval, som till 
exempel obundet slumpmässigt urval (OSU), innebär att ju större urval som väljs ut desto mer 
likt verkligheten blir resultatet. Sammantaget bedömer vi att vårt urvalsförfarande kommer ge 
en bra spegling av verkligheten.  
 
3.4 Datainsamlingsmetod 
Den metod som används vid insamlandet av data kan beskrivas som enkät kombinerad med 
intervjuer. Vid ett användande av insamlingsmetoden enkät bör beaktas de nackdelar som 
verktyget medför. Enligt Dahmström (2005) finns risken att respondenterna inte har 
uppmärksammat det som tas upp i en fråga eller så kan respondenterna helt enkelt misstolka 
frågeställningen. Ytterligare en nackdel med undersökningsverktyget är att respondenterna 
ofta uppfattar och påverkas av många fler faktorer i omgivningen än vad vi har möjlighet att 
beröra i enkäten. Som tack för medverkandet i vår studie har vi även fått tillgång till olika 
former av presentartiklar av respektive köpcentrum. Detta kan leda till ett snedvridet resultat 
då respondenten kan inleda undersökningen med en falsk positiv inställning om vetskapen om 
kompensationen finns. För att eliminera denna problematik valde vi att inte berätta om 
kompensationen förrän efter att undersökningen genomförts.   
 
För att reducera riskerna med enkätmetoden innefattar den omarbetade SERVQUAL:en även 
en mindre intervjudel kopplad till enkätens olika frågeområden (se bilaga 2). Enligt Lovelock 
och Wirtz (2004) ger intervjuer en tydligare bild av hur personer reagerar på olika aspekter 
inom miljön, genom att undersökaren kan granska respondenternas reaktioner. En intervju 
skapar även en närhet mellan undersökaren och respondenterna, vilken kan leda till att 
respondenten får utrymme till att djupare förklara sina resonemang och tankar (Jacobsen 
2002). Intervjudelens fördelar reducerar på så vis nackdelarna med enkätmetoden genom att 
respondenterna inte till lika hög grad styrs i sina svar. Utrymmet för respondenterna att fritt 
associera kring varje dimension minskar risken för snedvridet resultat då respondenten får 
förklara sina svar i enkäten.  
 
Undersökningen är med andra ord indelad i två delar för att minska riskerna och 
begränsningarna med vardera metod. Enligt Brigelius och Pollack (2007) lägger verktyget 
dock störst vikt på enkätdelen. Resultatet av intervjuerna används vid eventuella 
komplikationer vid analys av enkäten. Men framför allt som underlag för diskussion om 
förbättring av servicekvaliteten hos respektive köpcentrum (bilaga 1).  
 
Brigelius och Pollack (2007) diskuterar den kritik som föreligger kring en kombination av de 
båda insamlingsmetoderna. Vår undersökning avser att undersöka huruvida kundernas 
förväntningar på köpcentrets servicekvalitet stämmer överens med den servicekvalitet 
köpcentrets ledning anser att centret har. För att lyckas ge köpcentren lämpliga förslag till 
förbättring krävs en beskrivning och/eller en förklaring av respondenternas svar i enkäten. 
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Detta syfte är enligt Danermark et al. (2003) godtagbart som förklaring till kombinationen av 
de båda undersökningsmetoderna. 
 
3.5 Utformning av undersökningsverktyget  
SERVQUAL är ett verktyg som avser att användas vid undersökning av servicekvalitet på 
specifika företag. Syftet med vår uppsats är dock att genomföra undersökningen på olika 
köpcentrum, vilket innehåller ett flertal olika företag. Vi använder det av Brigelius och 
Pollack (2007) omarbetade verktyget för att göra undersökningen av servicekvaliteten möjlig 
på flera köpcentrum. Vid omarbetningen 2007 analyserade vi ytterligare ett 
undersökningsverktyg, SCATTER (Wong et al. 2001). Även uppbyggnaden av detta verktyg 
har gett idéer till vår omarbetning.   
 
SERVQUAL-metoden är en väl validerad metod vid undersökning av servicekvaliteten hos 
specifika företag. Brigelius och Pollack (2007) grundar därav större delen av sin omarbetning 
på detta verktyg. Precis som i SERVQUAL:en är vårt verktyg även uppbyggt utefter fem 
dimensioner. Detta för att säkra sambandet mellan undersökningsverktyget och gap-modellen 
(Parasuraman et al. 1985). Det omarbetade verktyget har av en femgradig skala jämfört med 
den tidigare sjugradiga. Förklaringen till detta ligger i att verktyget ska ge en tydligare bild 
över om en fråga eller dimension är i behov av åtgärder. 
 
För att uppfylla vårt syfte ska respondenternas svar jämföras med vad ledningen tror att 
respondenterna anser om deras servicekvalitet. För att undersöka ledningens uppfattningar 
använde vi oss av samma enkät som för kunderna, men ledningen svarade genom att kryssa in 
hur de tror att respondenterna skulle ha svarat. För att ge oss en djupare förklaring till 
ledningens svar i enkäten genomfördes intervjuer, vilket avsåg att förtydliga vår bild av 
respektive köpcentrums kvalitetsarbete. 
 
För att ytterligare anpassa verktyget har vi lagt till ett antal frågor i enkäten. Dessa frågor har 
tillförts på begäran av Johan Torge, marknadsansvarig vid Steen och Ströms köpcentrum i 
Uddevalla. Vissa av frågorna är dock inte användbara som enkätfrågor därför har vi valt att 
lägga dem som en separat del i slutet av enkäten. Valet att placera frågorna i slutet togs för att 
undvika snedvridet resultat. Om frågorna placerats in i början av enkäten finns risk för att 
respondenterna tröttnar och på så vis inte ger korrekta svar i vår huvudenkät. Vi har även 
genomfört tester av undersökningsverktyget på ett antal respondenter för att konstatera att 
enkäten är lätt att förstå samt att omfattningen är acceptabel. Detta rekommenderas även av 
Dahmström (2005).  
 
3.6 Genomförandet av datainsamlingen 
Undersökningarna genomfördes inne på respektive köpcentrum, där rekvisita placerades ut på 
områden där den eftertraktade målgruppen rörde sig. Med avseende på att undersökningstiden 
är relativt lång gav vi respondenterna möjligheten att få sitta ner under undersökningens gång, 
vi ställde med andra ord fram ett bord med tillhörande stolar. För att underlätta för 
respondenterna anordnade vi även avlastningsmöjligheter i form av ett utrymme bakom 
bordet.   
 
Enkätdelen fick respondenterna i lugn och ro besvara vid det framställda bordet. Inledningsvis 
betonade vi enkätens betydelse och genom att förklara hur enkäten bör besvaras minimerade 
vi risken för ett snedvridet resultat. 
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Som tidigare nämnts lät vi även respondenterna genomföra undersökningen en och en för att 
vi skulle finnas tillgängliga vid eventuella oklarheter. Vi framhävde även vikten av att inte 
stressa igenom enkäten, med tanke på att stress kan leda till att enkäten besvaras utan större 
eftertanke.  
 
Innan respondenterna besvarade intervjudelen förklarade vi även här vikten av att noga 
besvara frågorna. Vi framhävde att intervjudelen är av stort värde vid analys av enkäten samt 
vid rekommendationer till eventuella förbättringar i servicekvaliteten. Avslutningsvis gav vi 
förklaringen att det är till respondenternas fördel som undersökningen genomförs och på så 
vis krävs deras fulla uppmärksamhet.  
 
3.7 Dataanalys 
 

 
 

Figur 3 Brigelius & Pollack, Dataanalysmodell. 
 

Modellen av Brigelius och Pollack ger en överskådlig bild av hur undersökningen är upplagd. 
Vardera grupp av respondenter och ledning genomförde enkäten samt svarade på 
intervjufrågor. Därefter analyserades svaren utifrån de fem dimensionerna (fysiska faciliteter, 
pålitlighet, hjälpsamhet, engagemang, utfästelser/försäkran). Eventuella brister i kvaliteten 
tydliggörs genom att respondenternas genomsnittliga svar inte överstiger enkätens nivå för en 
godkänd servicekvalitet. Om brister finns identifieras ett gap. Vidare jämförs ledningens och 
kundernas enkätsvar med varandra. Jämförelsen visar i vilken grad som ledningen är 
medveten om att det finns problematiska aspekter i deras servicekvalitet, men mera om detta i 
nästa kapitel.    
 
Materialet som samlats in via enkäterna har datorarbetats med hjälp av statistiska program. I 
enkäten utformad av Brigelius och Pollack (2007) har vardera svarsalternativ tilldelats ett 
siffervärde för att möjliggöra datorbehandling, vilket rekommenderas av Jacobsen (2002). För 
att besvara den centrala frågan i vår uppsats, huruvida de olika köpcentrumens ledning arbetar 
i rätt riktning med sin servicekvalitet utifrån besökarnas förväntningar, krävs att vi får fram ett 
medelvärde för vardera av de fem dimensionerna. Ett medelvärde beräknas genom att 
summera samtliga frågesvar i enkäterna och dividera resultatet med antalet respondenter 
(Eriksson 2006). Medelvärdet jämförs vidare med enkätens medelvärde (3, lika med förväntat 
enligt vår definition) för att se om köpcentret uppfyller en god servicekvalitet inom samtliga 
dimensioner. En god servicekvalitet har uppnåtts om respondenternas medelvärde ligger över 
medelvärdet för enkäten (3, lika med förväntat), allt enligt våra definitioner. 
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Understiger respondenternas medelvärde enkätens, har ett servicegap identifierats och förslag 
till förbättring bör tas fram. Vidare jämförs besökarnas medelvärde även med ledningens.  
 
Analysen av materialet i de statistiska programmen ger även svar på vilket alternativ i enkäten 
som var det typiska svaret (typvärde) för vardera fråga (Dahmström 2005). Detta för att 
ytterligare förtydliga bilden av kundernas syn på respektive köpcentrums servicekvalitet. 
Ytterligare fördelar med en typvärdeanalys, som tar hänsyn till majoriteten av ett visst värde, 
har med den vanliga medelvärdesbedömningen att göra. Ibland identifieras medelvärden där 
bedömningen ligger väldigt högt, lågt eller på gränsen mot ett heltal, det är då av relevans att 
jämföra med typvärdena för att få se vad det mest förekommande svaret är. Det kan även vara 
på det viset att det finns extremtal (enstaka tal som är mycket höga eller låga) i 
undersökningsmaterialet som drar upp eller ner medelvärdet. Med avseende på detta kan 
typvärdet ge en bättre bild av respondenternas åsikter (Eriksson 2006). 
 
Enkäten innehåller även en del där respondenterna får vikta vardera dimension efter hur stor 
betydelse den har för kunderna i deras syn på servicekvalitet. Viktningen görs genom att 
respondenterna får fördela 100 poäng mellan de olika dimensionerna, vilka beskrivits tidigare. 
Poängfördelningen inom vardera dimension delas sedan med den totala summan av poängen 
(100) för att få fram en procentandel. Procentandelen indikerar vilken av dimensionerna som 
respondenterna anser vara viktigast vad gäller servicekvaliteten på ett köpcentrum. Denna 
information talar om för centrumledningen vilken av dimensionerna som bör prioriteras först 
vid eventuellt förbättringsarbete. Procentandelen multipliceras vidare med vardera dimensions 
medelvärde för att få fram ett viktat medelvärde för dimensionerna. De viktade medelvärdena 
visar på dimensionens prestation inom servicekvalitet utifrån dess betydelse. Avslutningsvis 
adderas dimensionernas viktade medelvärden till ett totalt medelvärde för hela centret.     
 
Intervjudelen genomfördes på så vis att respondenterna fick ge sina personliga åsikter om de 
svar de givit i enkätdelen. Informationen analyserades genom att vi granskade svaren i 
enkäten och kopplade samman dem med intervjuerna. Respondenternas åsikter delades även 
dem in i fem delar utefter enkätens dimensioner.    
 
3.8 Bortfall i urvalet  
Vid genomförande av urvalsundersökningar, precis som vi genomfört i vår uppsats, uppstår 
oftast ett bortfall. Jacobsen (2002) nämner fyra olika sorters bortfall (figur 4) och påpekar att 
det är viktigt att analysera alla möjligheter till bortfall innan en undersökning genomförs så att 
bortfallen kan förhindras och minimeras.   
 

25 
 

 



Metod 
 

 
Figur 4 Modell ur Jacobsen, D. I. (2002). Översikt över olika slags bortfall, Vad, Hur och Varför? – Om 

metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga ämnen pp. 336. 
 

Det första bortfallet i Jacobsens (2002) modell är de enheter i hela populationen som 
undersökarna går miste om när de söker efter dem som ingår i populationen. I vår studie är 
bortfall nummer (1) alla besökare på köpcentrumen som inte befinner sig på köpcentrumen 
samtidigt som vi. Detta är ett bortfall med en mycket stor omfattning, men på grund av vår 
tidsbrist har vi inte möjligheten att befinna oss på varje köpcentrum under en så omfattande 
tidsperiod som krävs för att minimera detta bortfall. Utifrån detta faktum måste vi vara 
mycket noggranna med resterande bortfall för att få ett representativt urval.  
 
Bortfall nummer (2) är det antalet besökare som kan falla bort när ett visst urval av 
respondenter väljs ut ur populationen.  För att minimera detta problem och öka chansen att 
urvalet ger en rättvisande bild av populationen finns ett antal sätt att göra urvalet på. I vår 
undersökning har vi valt ett obundet slumpmässigt urval (OSU) och enligt Dahmström (2005) 
är detta det teoretiskt enklaste urvalet att dra ur en population. OSU innebär att undersökarna 
slumpmässigt väljer ut de enheter som ska ingå i undersökningen, med andra ord är det 
slumpen som avgör vilka besökare som ska svara på enkäten. Slumpen kan dock inte 
garantera ett urval som visar en exakt bild av populationen. Jämfört med övriga former av 
urval är dock det slumpmässiga urvalet mest representativt.  
 
Även fast vi har viss information om hela populationen och ett bra urval i vår undersökning 
menar Jacobsen (2002) att inget av detta hindrar bortfall nummer (3) från att uppstå. Bortfallet 
innebär att de utvalda respondenterna inte vill svara på enkäten, eller inte kan svara. För vår 
del uppstod problemet att en stor del av besökarna på köpcentrumen var ovilliga att delta i 
undersökningen. Precis som i tidigare studie av Brigelius och Pollack (2007), vilken 
genomfördes med samma mätverktyg, kan konstateras att endas 1/8 av de tillfrågade känner 
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sig manade att ställa upp i undersökningen. Räknat på detta sätt är svarsprocenten i vår 
undersökning (1/8 = 0,125) 12,5 procent. Detta är en mycket låg svarsprocent, men Halvorsen 
(1992) hävdar att det inte finns någon norm för hur hög svarsprocenten enligt detta sätt att 
räkna måste vara. Den största svårigheten var att fånga intresset hos besökare i åldern 35 till 
55. Denna åldersgrupp verkade stressade och allmänt obenägna att delta. I föregående uppsats 
av Brigelius och Pollack (2007) genomfördes försök att korrigera bortfallet genom att 
införskaffa ställningar med Karlstads Universitets logotyp på. Tanken med ställningarna var 
att det skulle inge ett mer seriöst intryck. Bortfallet kvarstod dock, om än i en mindre 
omfattning. Även under detta arbete använde vi oss av ställningar med Karlstads Universitets 
logotyp. 
 
Det sista bortfallet (4) i Jacobsens (2002) modell är det bortfall som uppstår genom att 
respondenter av olika anledningar inte svarar på samtliga frågor i enkäten. I vår undersökning 
kan konstateras att anledningen till bortfallet hos vissa frågor beror på att respondenterna inte 
har tillräckligt med kunskap för att kunna svara på frågan. Detta kan konstateras genom att 
respondenterna fyllt i svarsalternativet vet ej. Det förekommer även bortfall där besökarna inte 
ens kryssat för alternativet vet ej. Dahmström (2005) tar upp en rad olika orsaker till varför en 
respondent väljer att inte besvara en fråga. En av de främsta orsakerna är att frågan är för 
känslig och personlig. Ämnet vi berör i vår undersökning är dock inte personligt för 
respondenterna och på så vis kan detta uteslutas.   
 
De två sistnämnda bortfallen, nummer (3) och (4), har vi även försökt att minska genom att 
respondenterna på köpcentrumen fick svara på formuläret direkt på plats under vår 
observation. Detta minskar riken för att deltagarna inte lämnar in sina enkäter till oss efter att 
de lovat att delta i undersökningen. Genom att låta respondenterna svara på enkäten direkt 
skapade vi även möjligheten att hjälpa respondenten under undersökningens gång och på så 
vis även minska risken för obesvarade frågor.   
 
Utöver problemen (1) till (4) uppmärksammade vi en generell avmattning vid svarsgivande 
mot slutet av enkäten, även gällande intervjuerna. Självfallet kan detta bero på att kunderna är 
mindre nöjda med dessa frågor. Dock tror vi att svaren beror på att respondenterna tröttnar 
mot slutet av undersökningen. Svårighetsnivån på avslutningsfrågorna är inte högre än vad 
som gäller för dem i början. Ett ökat bortfall mot slutet av enkäten kan även bero på att 
respondenterna inte har förståelsen för de moment, i form av viktning, som ska genomföras.  
 
För att vi ska få fram ett presentabelt resultat måste bortfallet som trots allt uppstod under 
undersökningarna hanteras på ett bra sätt. Vi valde på så vis att benämna alla bortfall med en 
nolla (0) i statistikprogrammet för att det inte skulle påverka resultatet. Däremot påverkar 
nollan resultatet vid uträkningen av typvärdet, då frågor med ett stort bortfall får typvärdet 
noll. Vi anser dock inte att detta är negativt, då det i många fall finns en förklaring till nollan. 
Antingen har respondenten av någon anledning inte svarat alls på frågan eller så har 
respondenten en mycket liten kunskap om frågan och på så vis valt att svara vet ej.  Det 
förstnämnda fallet utgör en mycket liten del av bortfallet vilket stärker vårt resonemang kring 
att det finns en anledning till bortfallet. Om respondenterna valt att svara vet ej har de liten 
eller ingen kunskap om det berörda ämnet i frågan. Om detta föreligger i resultatet hos något 
av köpcentrumen kan det vara av värde för dem att ta reda på varför respondenterna är 
ovetande om ämnet. Ett ovetande kan ses som ett negativt svar i anseende på servicekvaliteten 
och i de fall typvärdet är noll kan centrumledningarna behöva öka medvetenheten hos 
kunderna och på så vis få en acceptabel servicenivå.  
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Kapitel 4 – Analys 
 

 
Kapitlet ”Analys” presenteras de empiriska data som samlats in genom undersökningarna på 
respektive köpcentrum.  
 
 
4.1 Inledning 
Undersökningen genomfördes som tidigare nämnts på fem olika köpcentrum inom koncernen 
Steen och Ström AB. Av dessa fem köpcentrum har ett studerats i en tidigare undersökning 
(Brigelius & Pollack 2007). Nedan presenteras resultaten för vart och ett av våra köpcentrum. 
Vi hoppas att resultaten kan vara till hjälp för att köpcentrumen i framtiden ska kunna stärka 
och förbättra sin servicekvalitet och tjänsteleverans.  
 
Varje totalanalys bygger på djupare utvärderingar vilka kan hittas i bilaga 1. 
 
4.2 Urvalsfördelning 
Kvinnorna dominerar, de utgör 62% i vår respondentpopulation. Fördelningen inom vår 
undersökning bedömer vi dock som rimlig, i förhållande till köpcentrumens population. 
Huvudintrycket är att det är kvinnor som dominerar. Medelåldern hos deltagarna är 31 år 
vilket kan förklaras av att en stor del av de yngre segmenten i högre utsträckning än övriga 
segment vistas på köpcentrum, inte att majoriteten av de tillfrågade tillfaller indelningen 31-
40 år. Diagrammen nedan visar köns- och åldersfördelningen för samtliga fem köpcentrum. 
 

Åldersfördelning

37%

25%
14%

24%
0-20
21-30
31-40
40+

Könsfördelning

38%

62%

Män
Kvinnor

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5 Diagram över köns- och åldersfördelning 
 

Ytterligare en förklaring till den noterade medelåldern är svårigheten att få in respondenter i 
åldersindelningen 31-40 år samt 40+. Trots att fördelningen inte är exakt jämnt fördelad 
behöver inte detta betyda att resultatet blir snedvridet. Detta med hänseende till att flertalet av 
de undersökta köpcentrerna innefattar ett butiksutbud som i stor utsträckning attraherar ett 
yngre segment. Vår fördelning kan på så vis ses som rättvisande eftersom vår avsikt är att 
fånga respondenter som tidigare har besökt och handlat i ett flertal butiker inom 
köpcentrumen.  
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4.3 Bedömning av Allums servicekvalitet 
Nedan presenteras resultatfördelningen för Allum. Resultatet presenteras i en rad olika 
diagram vilka ger en tydlig bild över köpcentrumets servicekvalitet. 
 
4.3.1 Oviktat resultat  
Vi kan konstatera att Allum uppnår ett bra resultat inom samtliga dimensioner (bilaga 1). Den 
dimension som uppvisat det bästa resultatet är engagemang, vilken även har ett godtagbart 
bortfall.  Med utgångspunkt i medelvärdena bedömer respondenterna att Allums 
servicekvalitet i dimensionerna pålitlighet och hjälpsamhet ligger strax efter värdena för 
dimensionen engagemang. Dessa två dimensioner uppvisar också en relativt låg nivå i 
bortfallet. Enligt respondenterna är servicenivån på Allum som lägst inom dimensionerna 
fysiska faciliteter och utfästelser/försäkran. Trots att resultatet är godkänt inom dessa 
dimensioner bör Allums centrumledning beakta att de innehåller frågor som ej fått ett 
acceptabelt resultat (fyra frågor har ett medelvärde under 3).   
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Figur 6 Diagram över Allums oviktade resultat 

 
Figuren ovan ger en klar bild över resultatet, vilket visar att samtliga dimensioner har ett 
medelvärde som överstiger nivå 3. Vidare kan även utläsas ur diagrammet att det endast är en 
marginell skillnad vad gäller medelvärde mellan de olika dimensionerna. Utifrån det kan 
konstateras att Allum håller en relativt jämn servicekvalitet totalt sett, vilket även stärks av 
uträkningarna för ett totalt medelvärde. Det totala medelvärdet beräknas utifrån samtliga 
frågor i hela enkäten och uppgår till 3,37, vilket överstiger 3 (lika med förväntat).  
 
4.3.2 Viktat resultat och prioritetsranking  
Vi lät respondenterna vikta de olika dimensionerna utifrån vilken de anser viktigas, näst 
viktigast och så vidare.  100 poäng fördelades mellan de fem dimensionerna. Vi dividerar 
sedan vardera dimensions poängsättning med den totala poängsatsen om 100 poäng. Detta 
resulterar i en procentsats för vardera dimension som talar om dess värde. Vidare 
multipliceras dimensionernas procentsatser med deras medelvärden och avslutningsvis 
summeras samtliga viktade medelvärden för att få fram det totala viktade medelvärdet.  
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Allums totala viktade medelvärde uppgår till 3,37, vilket innebär att det inte skiljer sig från 
det totala oviktade resultatet. Detta kan förklaras av att respondenterna på köpcentret anser att 
samtliga dimensioner är av samma värde vid bedömning av servicekvalitet (marginella 
skillnader finns, figur 7). Att det inte påvisas någon skillnad i resultaten kan även bero på att 
respondenterna inte förstått viktningsdelen i enkäten och på så vis inte utfört uppgiften 
korrekt.  
 
Diagrammet nedan i figur sju visar de marginella skillnaderna som uppstått i respektive 
dimensions medelvärden efter viktning. Jämförelser med medelvärdena innan viktningen 
genomfördes kan konstateras att dimensionerna fysiska faciliteter och pålitlighet har ökat i 
medelvärde. Däremot har indelningarna hjälpsamhet och engagemang minskat medan 
utfästelser/försäkran är nästintill oberörd.  
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Figur 7 Diagram över Allums viktade resultat 

 
Anledningen till att skalan i ovanstående diagram sträcker sig mellan 0,00 till 1,00 är att 
medelvärdena från det oviktade resultatet har multiplicerats med viktningen för varje 
dimension. Denna viktning är en andel av de 100 poängen vilka förklarats tidigare. Det är 
detta förfarande som ger skalan. Direkta jämförelser mellan oviktat och viktat resultat hindras 
dock inte av detta, utan kan göras mellan de olika diagrammen då de visar på samma sak 
bortsett från skalan (för exakta mätvärden se bilaga 4).    
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Dimensionernas viktning i form av procentsatser ger även ledningen information om vilken 
dimension som är av störst värde för besökarna i avseende på servicekvalitet. Utifrån detta 
kan ledningen prioritera de dimensioner av störst värde vid förbättringsarbete innan de tar sig 
an de andra dimensionerna. Nedan följer en tabell över viktningen för köpcentret Allum. 
Tabellen visar att respondenterna i Partille anser att dimensionen pålitlighet är viktigast i 
avseende på servicekvalitet medan dimensionen utfästelser/försäkran är minst viktig. 
   
Fysiska faciliteter 23%
Pålitlighet 26%
Hjälpsamhet 22%
Engagemang 15%
Utfästelser/försäkran 14%

Figur 8 Tabell över respondenternas prioritetsordning; Allum 
 
4.3.3 Typvärde  
För att ytterligare förtydliga bedömningen av servicekvaliteten har vi valt att analysera 
typvärdena för vardera fråga i enkäten. Som beskrivits i metoden förklarar typvärdet vilket 
svarsalternativ som är vanligast inom en fråga. Typvärdena för undersökningen på Allum 
presenteras i diagrammet nedan. Majoriteten av respondenterna har tilldelat Allum en trea i 
bedömning på en stor del av frågorna i enkäten. Detta får anses som bra med avseende på att 
gränsen för en acceptabel servicenivå ligger på tre i enkäten. Ett fåtal frågor har tilldelats ett 
mycket bra betyg med ett typvärde på fyra. Detta är framför allt frågorna som berör 
köpcentrets lokalisering, lokalernas utformning samt säkerheten på köpcentret. Vidare har 
även fem av frågorna ett typvärde på noll, vilket kan förklaras av att respondenterna antingen 
inte har lagt märke till det som frågan berör eller att de valt att inte besvara frågan. Om det 
förstnämnda alternativet föreligger bör centrumledningen genomföra noggrannare 
undersökningar om varför besökarna är ovetande om detta. Dessa frågor bedömer vi som 
viktiga, då de gäller besökarnas möjligheter att lämna synpunkter samt deras uppfattningar om 
tillgänglighet och öppettider.  
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Figur 9 Diagram över Allums typvärden 
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4.3.4 Ledningens syn på centrets servicekvalitet 
För att tydligt identifiera problematiska aspekter inom köpcentret, vilka ledningen inte är 
medvetna om, fick de genomföra samma enkät som respondenterna. Deras svarsalternativ 
jämfördes sedan med besökarnas medelvärden för vardera fråga i enkäten.  
 
Utifrån jämförelsen kan konstateras att det framför allt finns ett antal frågor där ledningen 
anser att centret presterar bättre än vad respondenterna upplever. Bland annat är fråga 8, 
angående tillgången till skötrum, att beakta. Angående personalens kunnighet (fråga 16) och 
den tid de tar sig för att hjälpa sina kunder (fråga 17) anser ledningen att centret presterar 
bättre jämfört med besökarnas åsikter. Även om besökarna anser att köpcentrets prestation är 
godtagbar inom de nämnda frågorna, ligger denna inte på samma nivå som ledningen angivit. 
Vidare anser inte respondenterna att deras möjligheter att lämna synpunkter (fråga 20) är lika 
goda som ledningen anser dem vara. Slutligen är vetskapen om köpcentrets hemsida (fråga 
26) mycket låg hos respondenterna, detta kan vi se genom att det förekommer ett stort 
bortfall. De respondenter som har vetskap om hemsidan anser att informationen är knapp, 
jämfört med ledningen som anser att centrets hemsida är acceptabel.  
 
Vid jämförelsen mellan ledningens och respondenternas svar har även identifieras positiva 
differenser ur ledningens synvinkel. Med andra ord tror ledningen centret vara mindre bra på 
vissa punkter som besökarna anser godtyckliga. Bland annat är respondenterna inte lika 
missnöjda med de begränsade parkeringsmöjligheterna (fråga14) som ledningen tror att de är. 
Besökarna anser inte heller att de utplacerade vägvisarna (fråga 24) på köpcentret fungerar så 
dåligt som ledningen hävdar.  
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4.4 Bedömning av Torps servicekvalitet 
Nedan presenteras resultatfördelningen för Torp. Resultaten presenteras som tidigare i en rad 
olika diagram vilka ger en tydlig bild över köpcentrumets servicekvalitet. 
 
4.4.1 Oviktat resultat  
Utifrån diagrammet som visas i figur nummer tio kan utläsas att kunderna är mest nöjda med 
det som innefattas av hjälpsamhetsdimensionen. Denna har även ett lågt antal bortfall vilket 
stärker resultatets trovärdighet. Dimensionen pålitlighet visar även den upp ett bra resultat 
med ett relativt lågt bortfall. Vidare påvisas endast marginella skillnader mellan de resterande 
dimensionerna, vilka även har ett något högre bortfall. Samtliga värden i undersökningen 
ligger över enkätmedlet på 3, vilket ses som ett positivt resultat. Med avseende på att 
dimensionerna uppvisar ett godkänt resultat innebär det även att totalbedömningen i form av 
det oviktade resultatet för Torp köpcentrum visar upp ett bra betyg. Medelvärdet för 
köpcentrets totala prestation ligger på 3,47.  
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Figur 10 Diagram över Torps oviktade resultat 
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4.4.2 Viktat resultat och prioritetsranking 
De viktade dimensionerna skiljer sig inte direkt från de oviktade. Den märkbara skillnaden är 
att dimensionen pålitlighet har ökar och innehar nu det bästa resultatet av samtliga 
dimensioner. Den obetydliga skillnaden efter viktning jämfört med innan viktningen 
genomfördes kan förklaras av att respondenterna i Uddevalla anser att samtliga dimensioner 
är av lika stort värde. Det totala medelvärdet för hela enkäten uppgår till ett högre värde 
jämfört med innan viktning. Viktat medelvärde för Torp är 3,49.  
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Figur 11 Diagram över Torps viktade resultat 

 
Procentsatsen från viktningen kan som tidigare användas till att bestämma vilken dimension 
centrumledningen bör bearbeta först vid eventuellt förbättringsarbete. Listan nedan visar att 
dimensionen pålitlighet är av störst betydelse i avseende på servicekvaliteten enligt 
respondenterna. Enligt besökarna på Torp är dimension engagemang av minst betydelse.    
 
Fysiska faciliteter 19% 
Pålitlighet 25% 
Hjälpsamhet 23% 
Engagemang 16% 
Utfästelser/försäkran 17% 

Figur 12 Tabell över respondenternas prioritetsordning; Torp 
 
4.4.3 Typvärde  
Med avseende på att skillnaderna mellan resultaten i dimensionerna håller en ganska 
marginell nivå kan det även för Torp vara av värde att se till typvärdena för vardera fråga i 
enkäten. Vissa frågor kan ha fått ett förvånansvärt lågt medeltal eller tvärt om. Detta kan bero 
på att några få respondenter anser att köpcentret har presterat mycket bra eller dåligt inom den 
specifika frågan. För att göra totalbedömningen mer representativ kan det på så vis vara av 
betydelse att se till typvärdena, som visar det mest förekommande resultatet inom frågan. 
Bedömningskriterier som berörs av detta har nämnts inom hjälpsamhet och engagemang, men 
även avsnittet gällande hemsidan bör undersökas med typvärdeanalys. 
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Fråga 26 om hemsidan får ett typvärde på noll, vilket betyder att det mest förekommande 
svaret på frågan är att kunderna saknar åsikt om hur hemsidan är utformad, antagligen 
beroende på att de inte vet om att den finns. Vidare framgår det även att fråga åtta inom 
fysiska faciliteter som berör skötrummen inte är vida uppmärksammat av respondenterna. 
Detta kan bero på att just denna del av faciliteterna berör en minoritet av kunderna, samt att 
det insamlade urvalet innehåller få som besökt skötrummen.  
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Figur 13 Diagram över Torps typvärden 

 
 
4.4.4 Ledningens syn på centrets servicekvalitet  
På grund av den begränsade tidsramen som vårt arbete innefattas av har vi tyvärr inte haft 
möjlighet att invänta svar från centrumledningen på Torps köpcentrum. Denna del faller bort. 
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4.5 Bedömning av Etages servicekvalitet 
Nedan kommer resultatet för Etage att presenteras på samma sätt som för tidigare 
köpcentrum. 
 
4.5.1 Oviktat resultat 
Inom fysiska faciliteter uppvisade Etage värden på allt ifrån 2,72 - 3,86 vilket är ett ganska 
brett spann, därmed poängteras betydelsen av att studera de ingående frågegrupperingarna 
trots en uppvisat godkänd dimension. Den gruppering som fått Trollhättans högsta betyg är 
pålitlighet vilket tolkas som väl utfört gällande tjänstekvaliteten för Etage. Hjälpsamhet och 
engagemang ligger över enkätmedlet. Detta ger ett stabilt intryck av köpcentret, då dessa är, 
som nämnts i teorikapitlet, bland de viktigaste kriterierna att uppfylla vid tjänsteleverans. 
Dimensionen utfästelser/försäkran har det lägsta betyget.  
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Figur 14 Diagram över Etages oviktade resultat 

 
Diagrammet ovan visar resultatet för Etage med samtliga dimensioner över enkätens 
medelvärde på 3. Det totala värdet för köpcentret blir 3,32. Detta innebär att köpcentret som 
helhet är godkänt enligt de tillfrågade respondenterna. Dock bör, som tidigare sagt, alltid 
studier av varje enskild fråga inom dimensionerna göras, med såväl medelvärde- som 
typvärdesanalys för ett så precist beslutsunderlag som möjligt. De frågor som erhållit ett 
undermåligt medelvärde bör tas itu med utifrån prioritetsranknigen.  
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4.5.2 Viktat resultat och prioritetsrankning 
När det viktade resultatet studeras för Trollhättan och Etage framkommer inga större 
förändringar i uppfattning av kvalitet. De tre första dimensionerna (fysiska faciliteter, 
pålitlighet och hjälpsamhet) fått ett högre medelvärde. Detta tyder på att besökarna anser att 
dessa tre har störst betydelse vid utvärderingen av servicekvalitet. Medelvärdet för det viktade 
resultatet uppgår till 3,33 (som kan jämföras med det oviktade resultatets 3,32). 
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Figur 15 Diagram över Etages viktade resultat 

 
Generellt sett gäller för det viktade resultatet att dimensionerna närmar sig varandra och 
skillnaderna blir allt mindre. Innebörden av detta är att skillnaderna i uppfattning, gällande de 
olika dimensionerna, suddas ut och betydelsen av godkänd tjänsteleverans som en helhet 
bildas. De totala medelvärdena närmar sig varandra.   
 
Tabellen i figur 16 visar att pålitlighet och hjälpsamhet är de dimensioner där 
förbättringsarbete först bör sättas in, men skillnaderna mot fysiska faciliteter och engagemang 
är liten. Utfästelser/försäkran ligger lägst som för Torp och Allum. 
 
Fysiska faciliteter 20% 
Pålitlighet 22% 
Hjälpsamhet 22% 
Engagemang 19% 
Utfästelser/försäkran 17% 

Figur 16 Tabell över respondenternas prioritetsordning; Etage 
 
4.5.3 Typvärde 
Inga extremvärden förekommer uppåt, medan det nedåt finns tre frågor som karaktäriseras av 
sådana värden. Dessa är frågorna 8, 20 och 26 (skötrum, lämna synpunkter, hemsida), och 
tydligt är att även om frågorna (så när som på fråga 26) erhållit ett godkänt medelvärde saknas 
allmän kunskap om dem och detta ger indikationer på att insatser bör göras här.  
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Generellt sett är respondenterna i Trollhättan nöjda med den tjänstekvalitet som tillhandahålls 
vid Etage, vilket noteras av en överväldigande majoritet av typvärden motsvarande 3. Vidare 
uppmärksammas även två frågor med värdena 4 vilket ses som en mycket bra utförd 
tjänsteleverans.  
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Figur 17 Diagram över Etages typvärden 

 
4.5.4 Ledningens syn på centrets servicekvalitet 
För Trollhättan och Etage identifierades ett antal frågor där ledningens uppfattning skiljer sig 
från kundernas upplevelser. Inom de fysiska faciliteterna har tre frågor uppmärksammats 
gällande just detta. Inledningsvis anser kunderna att lokalerna förvisso går att ta sig fram 
igenom med godkänt betyg, dock blir värdet inte lika högt som ledningens där betyget 5 har 
delats ut. Detta gäller även frågan som berör förflyttning mellan våningsplanen. Den sista 
frågan inom dimensionen gäller toaletterna och där skiljer sig uppfattningarna vida åt. 
Respondenterna är väsentligt mindre nöjda med dessa frågor, jämfört med vad ledningen tror 
att centret levererar till sina kunder.  
 
Servicenivån hos butikerna är en sådan fråga som är väldigt svår att kommentera utifrån 
statistiska analyser. Detta då respondenter tenderar att väga in det nuvarande besöket och 
detta kan påverka deras generella åsikter. Dock har frågan fått ett godkännande av kunderna, 
men betyget ligger inte på den nivå som ledningen tror att det gör. Inom dimensionen 
pålitlighet påpekar även centrumledningen att (nischade) modebutiker saknas. Det är 
volymhandel som dominerar Etage och detta vill de, i viss mån, bort från.  
 
Frågorna 16, 17 och 20 (personalens kunskap och hjälpsamhet samt möjligheter att lämna 
synpunkter) är frågor som blivit godkända av respondenterna men överskattats av 
centrumledningen. Just överskattning kan i vissa fall leda till att viss blindhet för brister i 
tjänstegenomförandet uppstår och det blir svårt att se vart förändringar ska göras. Vidare 
gäller vad som sagts för de senaste frågorna även för fråga 21 och 22 (om centrets reklam ger 
rättvisa förväntningar och om centret lever upp till sitt rykte). Inom dimensionerna för de två 
sistnämnda finns även den lägst betygsatta frågan (26, utformningen av hemsidan). Denna 
befinner sig långt under godkänt, men har i centrumledningens bedömning blivit godkänd.  
 

38 
 

 



 Analys  
 

4.6 Bedömning av Familias servicekvalitet 
Nedan presenteras Familias resultat. För att förtydliga resultatet visas som tidigare vardera 
dimensions medelvärden i olika diagram. 
 
4.6.1 Oviktat resultat 
Resultatet från undersökningarna visar att köpcentret Familia uppnår en god servicenivå inom 
samtliga dimensioner. Vid analysen av den första dimensionen, fysiska faciliteter, anser vi att 
resultatet är representativ med avseende på ett relativt lågt bortfall. Det framkom även att 
respondenterna är nöjda med de aspekter som berörs inom denna dimension. Fysiska 
faciliteter är den dimension som har näst högst medelvärde. Den dimension som däremot 
uppvisat det högsta medelvärde är hjälpsamhet, vilken även har ett mycket lågt bortfall. Strax 
efter dessa två dimensioner ligger pålitlighet och engagemang, vilka även de visar upp ett 
relativt lågt bortfall. Lägst medelvärde får utfästelser/försäkran vilken uppvisar en rad frågor 
som presterar under den accepterade servicenivån. Dimensionen påvisar även ett stort bortfall, 
specifikt frågan gällande Familias hemsida. Totalt sett har dimensionen dock fått ett 
medelvärde på över enkätens gränsnivå, vilket innebär en godkänd servicekvalitet.  
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Figur 18 Diagram över Familias oviktade resultat 

 
Diagrammet ovan visar de totala medelvärdena för vardera dimension i enkäten, köpcentret 
överstiger enkätens medelvärde inom samtliga dimensioner. Som tidigare uppvisas en 
marginell skillnad mellan de olika dimensionernas medelvärden och vi kan konstatera att 
Familia upprätthåller en relativt jämn servicenivå. Det totala oviktade medelvärdet för hela 
köpcentret uppgår till 3,42 vilket innebär att Familias servicenivå är acceptabel ur vår 
synvinkel. Centrumledningen bör dock beakta att köpcentret uppvisade ett betydligt sämre 
resultat inom vissa frågor i enkäten. Betyget på dessa frågor uppnår inte en godtagbar 
servicenivå och centrumledningen i Hyllinge bör starta förbättringsarbete för att öka 
servicekvalitén inom dessa områden.  
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4.6.2 Viktat resultat och prioritetsranking  
Vid viktningen av medelvärdena för Familias serviceprestation påvisas obetydlig skillnad i 
det totala viktade medelvärdet jämfört med det totala oviktade. Skillnaden mellan viktat och 
oviktat resultat påvisas endast i att dimensionen pålitlighet har fått ett högre medelvärde 
jämfört med tidigare. Detta betyder att respondenterna i Hyllinge anser att dimensionen 
pålitlighet är av störst värde vid bedömning av servicekvalitet (figur 20). Totalmedelvärdet 
för det viktade resultatet uppgår till 3,42 precis som det oviktade.  
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Figur 19 Diagram över Familias viktade resultat 

 
Centrumledningen bör påbörja eventuellt förbättringsarbete i dimensionen pålitlighet och 
därefter fortsätta med de dimensioner som kommer efter i sjunkande ordningsföljd (figur 20).  
 
Fysiska faciliteter 20%
Pålitlighet 27%
Hjälpsamhet 21%
Engagemang 16%
Utfästelser/försäkran 16%

Figur 20 Tabell över respondenternas prioritetsordning; Familia 
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4.6.3 Typvärde  
Familias prestation inom tre av enkätens frågor är mycket bra med avseende på att majoriteten 
av respondenterna givit dem högsta betyg (figur 21). Generellt anser besökarna att köpcentret 
har presterat lika med deras förväntningar, vilket är ett godkänt resultat. Precis som för de 
tidigare köpcentrumen har även Familia en del typvärde belägna på noll. Även här tolkar vi 
det som att kunderna är omedvetna om de aspekter som frågorna berör. Familias ledning bör 
genomföra noggrannare undersökningar om varför majoriteten av respondenterna inte har 
kunskap nog att besvara frågorna.  
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Figur 21 Diagram över Familias typvärden 
 
4.6.4 Ledningens syn på centrets servicekvalitet 
Jämförelsen visar att Familias besökare tycker att köpcentret presterar mycket bättre än vad 
ledningen själva anser inom områdena gällande, vägvisarna (fråga 2), lokalernas utformning 
(fråga 3) samt viloplatserna (fråga 4).   
 
De problematiska områdena som identifierats vid jämförelsen är frågorna kring toaletterna 
(fråga 6), skötrummen (fråga 7), servicenivån i butikerna (fråga 10), personalens vilja och 
kunskap att hjälpa till (frågorna 14, 15) samt köpcentrets förmåga att leva upp till sitt rykte 
(fråga 21). Utfallet för fråga 21 når inte acceptabel nivå (=3). Resultatet är mycket viktigt med 
tanke på att ledningen själva inte är medvetna om problemet.  
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4.7 Bedömning av Mitt i Citys servicekvalitet 
Resultatet som berör köpcentret Mitt i City presenteras nedan i olika diagram och grundar sig 
på tidigare studie av Brigelius och Pollack (2007).  
 
4.7.1 Oviktat resultat  
Vid genomgång av den första dimensionen, fysiska faciliteter, anser vi att det resultat vi 
erhållit får hållas som representativt, med ett relativt lågt bortfall på några få frågor. Vad som 
framkom vid analys av denna dimension är att Mitt i Citys kunder är väldigt nöjda med det 
mesta inom denna dimension. Fysiska faciliteter är även den dimension som har det högsta 
observerade medelvärdet, strax efter följer dimensionerna engagemang och hjälpsamhet. 
Även dessa dimensioner påvisar ett relativt litet bortfall, så när som på en fråga inom 
engagemang. Det handlar om frågan som undersöker hur kunderna ser på sina möjligheter att 
lämna synpunkter. De flesta respondenterna är nöjda med möjligheterna, men det är allmänt 
känt att missnöjda kunder inte klagar till ”ledningen”, utan till sin omgivning. De sämst 
bedömda grupperingarna är pålitlighet och utfästelser/försäkran. Dessa ligger dock över 
medel (=3) i bedömningen. 
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Figur 22 Diagram över Mitt i Citys oviktade resultat 
 
Vad som kan utläsa från diagrammet ovan är en marginell skillnad mellan dimensionerna. 
Detta kan enklare ses då skalan i figuren börjar på 3,00. Vi har valt att presentera vårt material 
på detta sätt för att visa att det finns skillnad mellan dimensionerna, även om det, som sagt, är 
väldigt marginella differenser. Vidare framgår även att ingen av de dimensionsmedelvärdena 
har ett värde lägre än medelvärdet (3, lika med förväntat). 
 
Det totala medelvärdet visar, som tidigare nämnts, den totala servicekvaliteten på Mitt i City. 
Vid uträkning av det totala medelvärdet fick vi fram ett resultat på 3,3. Som nämndes i 
teoriavsnittet handlar service management delvis om att möta och, i viss mån, överträffa 
kunders förväntningar. Med detta i åtanke bör då rimligtvis de beräknade medelvärdena i en 
sådan här undersökning ligga över 3, vilket de som sagt i regel gör.  
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4.7.2 Viktat resultat och prioritetsranking  
Vid viktning har resultatet förändrats en aning, vilket leder till att dimensionen hjälpsamhet 
nu har det högsta observerade medelvärdet. Detta tätt följt av fysiska faciliteter och 
pålitlighet. Dimensionen engagemang har efter viktningen sjunkit avsevärt i medelvärde och 
ligger nu i höjd med utfästelser/försäkran, som har stigit. Även här räknas samtliga 
dimensioner samman till en totalbedömning och vi får ett medelvärde på 3,4, vilket är något 
bättre än det oviktade värdet. 
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Figur 23 Diagram över Mitt i Citys viktade resultat 
 
Det viktade resultatet kan även användas som hjälp vid prioritering av dimensionerna när 
ledningen genomför förbättringsarbeten. Figur 24 visar att respondenterna på Mitt i City 
tycker att dimensionen hjälpsamhet är viktigast i avseende på servicekvalitet. Det kan dock 
påpekas att dimensionerna fysiska faciliteter och pålitlighet inte skiljer sig så mycket från 
dimensionen hjälpsamhet.  
 
Fysiska faciliteter 0,22 
Pålitlighet 0,22 
Hjälpsamhet 0,23 
Engagemang 0,17 
Utfästelser/försäkran 0,15 

Figur 24 Tabell över respondenternas prioritetsordning; Mitt i City 
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4.7.3 Typvärde  
Enligt majoriteten av respondenterna är Mitt i Citys prestation godtagbar. Detta resultat kan 
utläsas ur figur 25 då mer än hälften av frågorna har ett typvärde på tre. Precis som för de 
tidigare köpcentrumen har Mitt i City även ett antal typvärden belägna på noll. Även här kan 
konstateras att det beror på besökarnas brister i kunskaper angående frågornas innehåll.   
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Figur 25 Diagram över Mitt i Citys typvärden 
 
4.7.4 Ledningens syn på centrets servicekvalitet  
Ledningen på Mitt i City är relativt medvetna om centrets servicekvalitet och de vet till största 
del vilka aspekter kunderna är missnöjda med. Det finns dock en del punkter där 
centrumledningen anser att centret presterar sämre än vad respondenterna anser. Det handlar 
framför allt om de skyltar och vägvisare som är utplacerade på köpcentret, serveringen samt 
besökarnas möjligheter att lämna synpunkter. Omvänt gäller att ledningen har positivare 
tankar om centrets reklam än vad respondenterna har.  
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Kapitel 5 - Rekommendationer  
 

 
I kapitlet redogör vi för de rekommendationer vi resonerat oss fram till efter att ha analyserat 
empirin och identifierat gap i servicekvaliteten hos de olika köpcentrumen.  
 
 
Ett syfte med undersökningen har varit att centrumledningarna för respektive köpcentrum ska 
få information om vilka aspekter i deras servicekvalitet som inte når förväntad nivå (=3) 
enligt besökarna. Utifrån detta ska centrumledningarna vidare få konkret information om 
vilka punkter inom respektive dimension som bör förbättras för att kunna öka kvaliteten på 
köpcentret. Ledningarnas syn på sin egen servicekvalitet ligger även till grund för inom vilka 
aspekter köpcentrumen bör förbättra. Denna del finns med för att vi skulle slippa ge 
rekommendationer till förbättring inom områden som köpcentrumen redan är medvetna om.  
Nedan följer rekommendationerna till förbättring för vardera köpcentrum. 
 
5.1 Allum 
Ledningen anser Allum prestera bättre på fem frågor jämfört med vad som respondenterna 
anser (frågorna 8, 16, 17, 20 och 26). Dessa frågor har dock fått ett totalt sett godkänt betyg 
(lika med eller över 3). Ledningen bör dock beakta att kunderna ger dem ett sämre betyg än 
dem själva, och om det skulle bli så att servicekvaliteten sjunker ytterligare inom dessa 
aspekter tror ledningen att de fortfarande är godkända medan besökarna blir missnöjda. Detta 
är inte en bra situation att hamna i och därmed anser vi att centrumledningen fortsättningsvis 
ska granska dessa frågor för att förhindra att situationen uppstår.    
 
Respondenterna anser att Allums serviceprestation är godkänd. Med avseende på detta faktum 
finns det inga problemområden vilka borde förbättras omgående. De frågor som trots den 
positiva synen från besökarnas sida fick ett relativt andra, sämre betyg gällde förflyttningen 
mellan våningsplanen, serveringarna, information om ändrade öppettider samt utformningen 
av hemsidan. Nedan följer förslag på vad som kan öka servicekvaliteten inom de nämnda 
frågorna. 
 
Rekommendationer: 

• Gällande förflyttningen mellan våningsplanen menar respondenterna att de är för 
långsamma. Detta anser vi dock inte att köpcentret ska ändra på med hänsyn till äldre 
människor, handikappade samt barn som inte klarar av en högre hastighet. Däremot 
anser vi att ledningen för Allum bör införskaffa sig något som fördriver besökarnas 
tid i rulltrapporna. Alternativ för att fördriva tiden kan vara reklamskyltar som sticker 
ut från väggarna eller som sitter fast på väggarna. Ett annat förslag kan vara att 
installera tv-apparater som spelar upp olika reklamfilmer för köpcentrets butiker. 

• Serveringarna på köpcentret har fått kritik gällande deras placeringar i gångarna. Att 
förflytta serveringarna kommer dock att bli svårt, men vi anser att servicekvaliteten 
kan höjas genom att skärma av ytorna till exempel genom att placera ut skärmväggar 
och växter kring serveringen. Detta ska ske med hänsyn till de föreskrifter som finns 
med avseende på brandsäkerheten på köpcentret.  

• Vad gäller Allums förändringar i öppettider på specifika datum är respondenterna 
missnöjda med hur köpcentret sänder ut information om detta. För att öka 
servicekvaliteten inom denna aspekt bör centrumledningen för Allum sätta upp 
skyltar på entrédörrarna med de nya öppettiderna för givna datum under året.
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Allum ger även ut en tidning ett antal gånger varje år, i denna tidning kan en spalt 
avsättas där datumen för förändring samt de nya öppettiderna presenteras. För de 
besökare som besöker hemsidan anser vi även att förändringarna i öppettider ska 
presenteras där. 

• Slutligen är det många respondenter som har kommentarer kring köpcentrets hemsida 
och framför allt är det många som inte är medvetna om att Allum har en hemsida. För 
att förändra detta bör centrumledningen förstärka hemsidan i sin reklam ut till 
besökarna. Hemsidan ska även förstärkas i den tidning som tidigare nämnts och 
genom att sätta upp skyltar med hemsidans adress på köpcentret ökar medvetenheten 
hos besökarna. Respondenterna i vår undersökning var även intresserade av att utöka 
hemsidan med länkar till de butiker som finns på köpcentret och som har egna 
hemsidor. Detta tror vi är en bra idé då kunder i allt större utsträckning vill titta på 
produkterna via Internet innan de beger sig ut för att inhandla dem.  

 
Det bör även beaktas att ett flertal frågor endast fått ett medelvärde beläget precis ovanför en 
godkänd nivå. Därav bör centrumledningen noggrant studera dessa aspekter med jämna 
mellanrum så att inte servicekvaliteten sjunker ner under accepterad nivå. Detta kan ske 
endast med en marginell förändring vilket centrumledningen ska vara medvetna om. 
 
5.2 Torp 
På grund av att vi inte haft möjlighet att invänta svar från ledningen på Torp kan vi tyvärr inte 
identifiera eventuella gap för detta köpcentrum. Vi har endast möjlighet att se till de frågor 
som uppvisat ett negativt resultat i respondenternas svar. Utifrån detta är det endast en fråga 
som påvisar ett resultat under acceptabel nivå. Denna fråga berör köpcentrets hemsida.  
 
Rekommendationer: 

• Utifrån vad som sagts gällande samma fråga för Allum bör centrumledningen även för 
Torp förstärka budskapet om hemsidan i sin tidning samt reklamutskick. Vidare anser 
vi även att ledning ska sätta upp skyltar inom köpcentret med adressen till hemsidan.  

 
5.3 Etage 
Vid jämförelsen mellan ledningens syn på centret och besökarnas syn på köpcentret, 
framkommer att ledningen anser centret prestera mycket bättre på ett flertal frågor än vad 
respondenterna anser. Detta är inte ett positivt besked.   De frågor det gäller är 3, 4, 7, 11, 16, 
17, 20, 21 samt 22.  
 
En av de ovan nämnda frågorna som ledningen anser centret bra på är även en fråga som inte 
fått godkänt i servicesynpunkt (under 3) av respondenterna. Det handlar om toaletterna. 
Övriga frågor som fått underkänt på servicemätningarna, men som ledningen vet är kritiska, 
är frågorna om skötrummen, utbudet av butiker samt köpcentrets hemsida. Nedan följer 
rekommendationer för att öka servicekvaliteten inom de områden vi pekat ut:   
 
Rekommendationer: 

• Enligt respondenterna uppnår inte toaletterna en acceptabel servicenivå med avseende 
på att centrumledningen tar ut en avgift för att kunderna ska få besöka toaletterna. 
Förövrigt är toaletterna uppskattade av besökarna som har deltagit i undersökningen. 
Vårt förslag till centrumledningen blir på så vis att ta bort betalsystemet på samtliga 
toaletter på Etage.  
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• Vad gäller skötrummen, som fått ett medelvärde under tre, kan även påpekas att 
typvärdet ändå ligger över en acceptabel nivå. Därav anser majoriteten att skötrummen 
är bra. Det som kan göras för att förbättra dessa är installera en mer påkostad 
utrustning för att öka standarden på skötrummet.  

• Gällande utbudet av butiker anser respondenterna att Etage saknar några av de större 
modekedjorna i sitt sortiment. Även detta blir en svår punkt att åtgärda på grund av att 
andra handelskomplex i området där Etage är placerat redan tillhandahåller dessa 
kedjor. Centrumledningen bör genomföra en noggrannare undersökning för att 
granska vilka typer av butiker besökarna efterfrågar för att se om det eventuellt finns 
någon butik som övriga köpcentrum inte har.  

• Avslutningsvis för köpcentret Etage så anser respondenterna att hemsidan inte uppnår 
en acceptabel servicenivå. Precis som för tidigare köpcentrum anser vi att 
centrumledningen ska framhäva adressen till hemsidan i samtliga reklamutskick. Vi 
föreslår även att Etage ska sätta upp skyltar inne på köpcentret med hemsidans adress 
för att öka medvetenheten om den.  

 
Som nämnts för tidigare köpcentrum bör centrumledningen beakta att ett flertal frågor endast 
fått ett medelvärde beläget precis ovanför den godkända nivån. Detta gäller även för 
Trollhättan och Etage. De berörda aspekterna bör på så vis granskas regelbundet och mer 
noggrant så att inte servicekvaliteten sjunker ner under accepterad nivå.  
 
5.4 Familia 
De frågor som påvisat ett negativt gap mellan respondenternas och ledningens svar är 
frågorna 6, 7, 10, 14, 15 och 21. Vi kan dock se att endast en av dessa frågor fått ett negativt 
resultat (under 3) och på så vis behöver åtgärdas. Frågan berör Familias förmåga att leva upp 
till sitt rykte. De övriga frågorna uppnår en godkänd servicekvalitet, men skulle servicenivån 
sjunka tror kanske ledningen fortfarande att den är godkänd.   
 
Utöver dessa frågor har ytterligare frågor påvisat ett icke acceptabelt resultat, dessa frågor är 
dock ledningen relativt medvetna om. Frågorna berör köpcentrets utbud av butiker samt 
medvetenheten om hemsidan. Våra rekommendationer till ledningen är: 
 
Rekommendationer: 

• Gällande utbudet av butiker anser vi att centrumledningen bör genomföra djupare 
kundundersökningar för att ta reda på vilka butiker besökarna eftertraktar. När detta 
genomförts ska ledningen överväga vilka butiker som kan bidra till en högre 
servicenivå men samtidigt bevara köpcentrets syfte (att vara ett köpcentrum för 
barnfamiljer). Vi tror dock att köpcentret måste rikta sig till en bredare publik än bara 
barnfamiljerna med tanke på deras lokalisering och närhet till substitut. 

• Nästa problematiska fråga gäller köpcentrets förmåga att leva upp till sitt rykte. 
Inledningsvis kan vi säga att detta är en mycket svår aspekt att bedöma i avseende på 
servicekvalitet. Det kan även sägas att flera av de andra aspekterna som mäts i 
verktyget påverkar utfallet av denna fråga. Till exempel anser vi att utbudet av butiker, 
reklamens framställande och utformningen av köpcentret är några av de aspekter som 
styr köpcentrets möjlighet att leva upp till sitt rykte. Det som kan göras för att 
förbättra ryktet är att öka kvaliteten i de övriga aspekterna som berörs i enkäten. 
Speciellt bör framtoningen i reklamen ses över så att den inte skapar för stora 
förväntningar hos kunderna innan de besöker Familia. 
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• För Familia framkom brister i hemsidan precis som för de övriga köpcentrumen. Som 
sagts tidigare bör centrumledningen framhäva adressen till hemsidan i sina 
reklamutskick. Vi föreslår även att ledningen ska sätta upp skyltar med adressen på 
inom köpcentrumet.  

 
Avslutningsvis bör centrumledningen se över de frågor som uppvisat ett resultat strax över 
godkänd nivå. Med tanke på att respondenternas åsikter konstant förändras krävs 
kontinuerliga uppföljningar för att se så att inte frågorna sjunker till en oacceptabel 
servicenivå.  
 
5.5 Mitt i City 
Rekommendationer till förbättring i servicekvaliteten på köpcentret finns i uppsatsen 
Brigelius och Pollack (2007), ”Servicekvalitet och Tjänsteleverans vid Köpcenter – En 
kvantitativ studie på Mitt i City” och upprepas inte här. 
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Kapitel 6 - Diskussion och slutsatser 
 

 
Kapitlet beskriver inledningsvis uppsatsens teoretiska och metodmässiga bidrag.  
Undersöknings trovärdighet, validitet och reliabilitet diskuteras. Vidare begrundas den 
information som undersökningarna givit oss angående verktygets användbarhet och 
generaliseringsmöjligheter. Avslutningsvis ger vi idéer om utvecklingsmöjligheter för att 
ytterligare stärka verktyget.  
 
 
Uppsatsens praktiska företagsrelaterade syfte - att undersöka om respektive köpcentrums 
arbete med servicekvalitet ligger i nivå med besökarnas uppfattning samt om denna nivå är 
acceptabel, har avhandlats i föregående kapitel.  
 
Det teoretiska syftet var att testa huruvida verktyget framtaget av Brigelius och Pollack (2007) 
är generellt användbart vid utvärdering av servicekvaliteten på ett köpcentrum.      
 
Det metodmässiga syftet var att ytterligare granska huruvida det är möjligt att kombinera 
verktyget av Brigelius och Pollack (2007) med enklare djupintervjuer.   
  
6.1 Teoretiskt och metodmässigt bidrag 
 I Brigelius och Pollack (2007) konstaterades att ett endimensionellt verktyg i kombination 
med mindre intervjuer var möjligt att använda för att undersöka servicekvalitet vid 
köpcentrum. Syftet med det ursprungliga tvådimensionella verktyget SERVQUAL är att 
jämföra förväntningar mot upplevelser, för att sedan koppla eventuella gap till gap-modellen. 
Tanken med det endimensionella verktyget var att simplifiera mätningarna, men ändå kunna 
koppla eventuella brister i tjänsteleveransen till gap-modellen. Detta fungerade i studie nr 1, 
Mitt i City, och så även i denna undersökning, varför vi anser att ett generellt användande av 
verktyget är möjligt för en bredare undersökning. Det teoretiska syftet borde därmed ha 
uppnåtts. 
 
Ett tillägg som gjordes i denna undersökning var att låta centrumledningen för respektive 
köpcentrum genomföra samma enkät som respondenterna tagit del av. Detta för att se om det 
finns några skillnader mellan vad kunderna anser att de får och vad ledningen anser att de 
levererar. Vidare gjordes detta även för att undvika analyser av brister som ledningen redan är 
uppmärksammade på. Detta har inneburit att ett nytt gap i modellen har identifierats vilket 
inte studerats i tidigare undersökningar. Genom detta har det framarbetade verktyget i fråga 
bidragit till att gap-modellen ytterligare utvecklats.  
  
Det andra momentet i undersökningsverktyget, som bestod av en viktningsdel, ställer sig 
författarna tvekande till efter genomförda analyser av de statistiska data som insamlats. 
Analysen visade att en mycket liten del av respondenterna verkligen förstår vad det är som 
efterfrågas och vad som krävs av dem i denna del. Undersökningen påvisar ett mycket stort 
bortfall inom viktningsdelen vilket gör att ett borttagande, eller omarbetning av denna krävs, 
mer om detta kommer att presenteras i nästa avsnitt utveckling av teoretiska utgångspunkter. 
 
Eftersom undersökningen är av det kvantitativa slaget har denna breddats med utrymme för en 
kortare intervjudel. Detta för att fånga upp ett bredare spektra av åsikter än vad en 
normalutformad enkät har kapacitet att göra. Trovärdigheten i undersökningsmetoden stärks 
av Danermark et al. (2003) som hävdar att en sådan kombination är godkänd om den tjänar ett 
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syfte. Vi konstaterar att intervjudelen är möjlig att kombinera med enkätdelen och positiv. 
Den information som vi fick via intervjuerna gav förklaringar som vi annars inte skulle ha 
fått, om de svar som respondenterna givit i enkätdelen. Det metodmässiga syftet borde 
därmed ha uppnåtts. 
 
6.2 Utveckling av teoretiska utgångspunkter 
Vad som lyftes fram i föregående avsnitt kommer nu att utvidgas och dess implikationer 
klargöras.  
 
Gällande gap-modellen bidrog undersökningsutformningen till att ett nytt gap identifierades. 
Med avseende på att den genomförda undersökningen studerar skillnaden mellan ledningens 
syn på centrets kvalitéer och respondenternas syn på upplevd servicekvalitet uppstår ett gap 
mellan dessa delar (bilaga 3). Det identifierade gapet påvisar det faktiska gapet inom ett 
köpcentrums servicekvalitet. Tidigare gap har avsett att identifiera de gap som förväntas 
kunna uppstå, medan det upptäckta gapet definierar de konkreta problemen som finns på 
köpcentret, i dagsläget. Detta medför att direkta förslag på åtgärder kan göras utan att i 
onödan slösa resurser på problemområden som i slutändan kanske inte finns. 
 
Den breddade undersökningen som genomförs i denna uppsats, med det verktyg som 
utvecklat av Brigelius och Pollack (2007), påvisar problem inom verktygets viktningsdel. 
Inledningsvis upptäcktes att respondenterna hade svårt att sätta sig in i, och förstå vad som 
krävdes av dem inom denna del. De yngre åldersklasserna står för en stor del av bortfallet 
inom viktningen. Uteblivna svar upptäcktes även infalla på grund av att enkäten i sig är 
relativt omfattande och tidskrävande. Då detta upptäcktes av respondenten kan det ha varit en 
bidragande faktor till att just viktningsdelen uppvisade ett stort bortfall. Vid analysen av 
materialet påvisades även att många respondenter haft svårigheter med att fördela de 100 
poängen jämt mellan dimensionerna utan att avslutningsvis stå med poäng över eller stå helt 
utan poäng inför slutet av viktningen. Denna problematik har diskuterats i teorikapitlet utifrån 
Bottomley et al. (2000)    
 
För att undvika ovanstående typ av bortfall bör verktygets viktningsdel omarbetas till en 
enklare lösning än den nuvarande. Då respondenterna inte uppvisat några svårigheter med den 
sista delen under viktningsavsnittet (enkäten, bilaga 2) bör denna utvecklas och helt ersätta 
poängfördelningen. Resultatet av poängfördelningen, dvs. procentsatser av vardera 
dimension, måste dock finnas kvar för beräkning av viktade medelvärden. Tanken är att 
respondenterna endast behöver bedöma vardera dimension på ett enklare sätt men fortfarande 
med hjälp av en poängsättning.  
 
I teorikapitlet berör vi två olika metoder av numerisk fördelning, Point Allocation och Direct 
Rating, den metod vi tidigare använt oss av är den förstnämnda. Våra tankar kretsar därför 
kring om vi kan få in samma information som tidigare fast med metoden DR. Undersökningen 
med DR kan även genomföras på olika sätt och det är speciellt dessa olikheter som avgör 
vilken information vi får in. Genom att tillämpa metoden DR samt beakta den information vi 
vill att momentet ska ge oss har vi kommit fram till två möjliga förslag. Det första förslaget 
innebär att respondenterna får ge vardera dimension en poäng mellan 1-5 där 1 är det lägsta 
värdet och 5 det högsta. Med detta gjort tar undersökaren sedan fram en statistisk procentsats 
genom att summera samtliga poäng som respondenten har tilldelat dimensionerna och 
dividera vardera dimensions poäng med totalsumman. Denna form av viktning ger oss samma 
information som den tidigare metoden gjorde fast på ett mer lättförståligt sätt. Det finns dock 
ändå en risk att respondenterna missförstår uppgiften och istället rankar/betygsätter 
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dimensionerna genom att tilldela vardera dimension en av siffrorna mellan 1-5. Det som går 
förlorat då är informationen som krävs för att genomföra en viktning av medelvärdena, vilket 
innebär att en komplett totalbedömning av servicekvaliteten på köpcentrum inte kan 
genomföras. För att helt utesluta denna problematik kan istället en skala mellan 1-3 användas 
vid tilldelning av ett värde till dimensionerna angående deras betydelse. Utifrån den nya 
skalan genomförs själva uträkningarna på samma sätt som för den femgradiga skalan. 
Nackdelen är här istället att respondenterna tvingas att tilldela flera dimensioner samma 
poäng, även fast de inte anser att dimensionerna är lika viktiga.  
 
Som konstaterades i Familias rekommendationsunderlag är en av frågorna i verktyget 
samkorrelerad med ett flertal andra. Det gäller frågan som mäter huruvida köpcentrumen lever 
upp till sitt rykte eller ej. Utifrån vad som sagts i teorikapitlet gällande korrelation mellan 
dimensioner, och därmed mellan de inbördes frågorna, ställer sig författarna frågande till 
användbarheten av frågan. Anledningen till detta är att det finns så många bakomliggande 
faktorer som styr utfallet av resultatet. Enligt oss visar detta resultat snarare en summering av 
respondenternas uppfattning kring de korrelerande frågorna. Med hänsyn till detta anser vi att 
frågan antingen ska tas bort ur enkäten eller användas som en totalbedömning för de 
korrelerande frågorna. Ska frågan tas med bör en undersökning genomföras för att ta reda på 
mer exakt vilka frågor som berörs av korrelationen.  
 
6.3 Trovärdighetsdiskussion 
I Brigelius och Pollack (2007) diskuterades att ett minimalt acceptabelt urval för en 
representativ analys bör omfatta omkring 100 respondenter. Då denna studie begränsades av 
strama tidsramar tvingades urvalet till att reduceras. Vi anser dock att trovärdigheten i 
undersökningen stärks av vår diskussion om informationsmättnad.  
 
Även om samtliga undersökningar genomförts inom Steen och Ströms köpcentrum anser vi de 
berörda undersökningsobjekten vara så pass olika varandra i deras utformning att ägandet blir 
irrelevant. Centrumkomplexen uppfattas sakna direkt anknytning till ett och samma 
ägarbolag.  
 
Den sista punkten som ökar trovärdigheten i den genomförda studien är den upprepning av 
ålder- och könsfördelning vilken observerats i tidigare studie av Brigelius och Pollack (2007). 
Vi har en majoritet av kvinnor och majoriteten av butikerna i studien riktar sig till denna 
ålders– och könsgrupp.  
 
6.3.1 Validitet och reliabilitet  
Även om en studie har en hög trovärdighet krävs en granskning av huruvida undersökningen 
mäter det som den syftar till att göra, samt om resultatet av undersökningen är stabilt över tid. 
(Eriksson 2006)  
 
Det framtagna verktyget anser vi mäter det som avses.  Vad som kan utläsas ur jämförelserna 
mellan ledningarnas och respondenternas svar påvisas inga större differenser i synen på 
köpcentrumens servicekvaliteter. Vår uppfattning är att parter har en rimlig samsyn om vad de 
olika dimensionerna innebär. Därmed kan verktygets validitet styrkas och även dess 
trovärdighet och användbarhet som mätverktyg stärkas.  
 
För att vi som undersökare ska få en klar bild av vad vi undersöker har vi noga studerat 
samtliga aspekter som berörts i vår enkät på våra köpcentrum. Efter att genomfört dessa 
granskningar har vi skaffat oss en egen uppfattning om servicekvaliteten på köpcentrumen. 
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Ser vi till respondenternas enkätsvar och jämför med våra egna uppfattningar förefaller 
varken respondenternas uppfattningar sinsemellan eller våra egna skilja sig direkt ifrån 
varandra. Denna samsyn stärker oss i vår uppfattning att dimensionerna är generellt 
användbara i det verktyg som tagits fram av Brigelius och Pollack (2007).  
 
Vad som bör tas i beaktande vid tidsseriebaserade studier är faktumet att människors tycke 
har en tendens att ändras över tiden. Beroende på vad som avses sker dessa förändringar på 
olika lång tid. Därmed är resultaten i denna studie endast giltiga för ögonblicket. 
Reliabilitetsresonemang av traditionell typ är därmed inte möjliga att göra.  
 
6.5 Framtida forskning 
Det material som framlagts i denna undersökning anses ha relevans för framtida forskning. 
Utifrån resonemanget om förändringar i människors smak och tycke över tiden bör det noteras 
att tidigare insamlad data kan ha sitt användningsområde i en tidsseriebaserad studie. Dock 
bör framlyftas att det i denna studie används resonemang från en äldre undersökning, gällande 
Karlstad och Mitt i City.  
 
Vid användandet av verktyget påvisades ett stort bortfall i viktningsdelen av enkäten. Utifrån 
de förslag som lagts fram om förändringar i viktningsdelen uppmanar vi efterföljande 
undersökare att genomföra en studie angående utformande av viktningsdelen.  
  
Vårt verktyg skulle även kunna ligga till grund för kontinuerliga kontroller och avstämningar 
gällande hur tjänstekvalitetsarbetet fortgått under årens gång. Vid dessa kontinuerliga 
kontroller visar verktyget vägen fram till de problemområden som eventuellt skulle kunna 
finnas inom köpcentrumet. Utifrån detta kan ledningen genomföra djupare undersökningar för 
de områden som uppvisat brister. Här finns möjligheter till olika fördjupningsstudier. 
 
Ett annat uppslag är att ha en bredare tidshorisont och större urval respondenter för 
datainsamlingen. Detta minimerar konsekvenserna av såväl bortfall som snedvridna resultat.  
Speciellt är det viktigt att minimera eventuellt snedvridna resultat genom att informera 
respondenten om tidsåtgången vid en extensivare undersökning.  
 
Ett tredje uppslag är att undersöka gapen mellan ledningsuppfattningar och 
respondentuppfattningar mer ingående.  Vidare bör även granskning om huruvida det 
egentligen går att studera ett sådant gap göras. 
 
 
 
 

52 
 

 



 Referenslista  
 

Referenslista  
Bottomley, P. A., Doyle, J. R. & Green, R. H. (2000) Testing the Relaiability of Weight 
Elicitation Methods: Direct Rating Versus Point Allocation, Journal of Marketing Research, 
Vol. 37, pp. 508-513.  
 
Brigelius, T & Pollack, J (2007). Servicekvalitet och tjänsteleverans vid köpcenter – En 
kvantitativ studie på Mitt i City, Karlstad: Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation & IT.   
 
Buttle, F. (1994) SERVQUAL: Review, Critique, Research Agenda, European Journal of 
Marketing, Vol. 30, No. 1, pp. 8-32. 
 
Carman, J. M. (1990) Consumer Perceptions of Service Quality: An Assessment of the 
SERVQUAL Dimensions, Journal of Retailing, Vol. 66, No. 1, pp. 33-55.  
 
Dahmström, K. (2005) Från Datainsamling till Rapport – Att Göra en Statistisk 
Undersökning, Lund: Studentlitteratur. 
 
Danermark, B., Ekström, M., Jakobsen, L. & Karlsson, J. Ch. (2003) Att förklara samhället, 
Lund: Studentlitteratur.  
 
Doyle, J. R., Green, R. H. & Bottomley, P. A. (1997) Judging Relative Importance: Direct 
Rating and Point Allocation Are Not Equivalent, Organizational Behavior and Human 
Decision Processes, Vol. 70, No. 1, pp. 65-72.   
 
Echeverri, P. & Edvardsson, B. (2002) Marknadsföring i Tjänsteekonomin, Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Eriksson, L. T. (2006) Att utreda, forska och rapportera, Malmö: Liber.  
 
Glaser, B. G. & Strauss, A. L. (1967) The Discovery of Grounded Theory: strategies for 
qualitative research, Chicago: Aldine Publishing Company.    
 
Grönroos, C. (1998) Marketing Services – The Case of a Missing Product, Journal of 
Business and Industrial Marketing, Vol. 13, No. 4, pp. 322-338. 
 
Grönroos, C. (2000) Service Management and Marketing, England: WILEY. 
 
Grönroos, C. (2001) The Perceived Service Quality Concept – a Mistake?, MCB University 
Press, Vol. 11, No. 3, pp 150 – 152. 
 
Halvorsen, K. (1992) Samhällsvetenskaplig metod, Lund: Studentlitteratur.  
 
Heskett, L., Jones, T. O., Loveman, G. W., Sasser, Jr. W. E. & Schlesinger, L. A. (1994) 
Putting the Service-Profit Chain to Work, Harvard Business Review, Vol. 72, No. 2, pp. 164-
170. 
 
Jacobsen, D. I. (2002) Vad, Hur och Varför? – Om metodval i företagsekonomi och andra 
samhällsvetenskapliga ämnen, Lund: Studentlitteratur. 
 
Jobber, D. (2004) Principles and Practice of Marketing, London: McGraw-Hill. 

53 
 

 



 Referenslista  
 

Lovelock, C. & Wirtz, J. (2004) Services Marketing – People, Technology, Strategy, USA: 
Prentice Hall. 
 
Meoli, J., Feinberg, R. A. & Westgate, L. (1991) A Reinforcement – Affect Model of Mall 
Patronage, Advances in Consumer Research, Vol. 18, pp. 441-444.  
 
Nationalencyklopedin (2008). Faktoranalys, Tillgänglig: 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=166802&i_word=faktoranalys (2008-05-19) 
 
Nationalencyklopedin (2008). Köpcentrum, Tillgänglig:  
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=235821&i_word=k%f6pcentrum  
(2008-04-08) 
 
Nevin, J. R. & Huston, M. J. (1980) Image as a component of attraction to intra-urban 
shopping areas, Journal of Retailing, Vol. 56, No.1, pp. 77-93. 
 
Parasuraman, A., Zeithaml, V. A. & Berry, L. L. (1985) A Concepual Model of Service 
Quality and its Implications for Future Research, Journal of Marketing, Vol. 49, pp. 41-50. 
 
Parasuraman, A., Zeithaml, V. A. & Berry, L. L. (1988) Multiple-Item Scale for Measuring 
Consumer Perceptions of Service Quality, Journal of Retailing, Vol. 64, No. 1, pp. 12-40.  
 
Parasuraman, A., Zeithaml, V. A. & Berry, L. L. (1990) Guidelines for Conducting Service 
Quality Research, Marketing Research, Vol. 2, No. 4, pp. 34-44. 
 
Steen&Ström Sverige (2006a). Vi Berikar Modern Shopping, Stockholm.  
 
Steen&Ström Sverige (2006b) . Allum Partille, Stockholm. 
 
Steen&Ström Sverige (2006c). Torp Uddevalla, Stockholm. 
 
Steen&Ström Sverige (2006d). Etage Trollhättan, Stockholm. 
 
Steen&Ström Sverige (2006e). Familia Hyllinge, Stockholm. 
 
Steen&Ström Sverige (2006f). Mitt i City Karlstad, Stockholm.  
 
Wong, G. K. M., Lu, Y. & Yuan, L. L. (2001) SCATTR: An Instrument for Measuring 
Shopping Centre Attractiveness, International Journal of Retail & Distribution Management, 
Vol. 29, No.2, 2001, pp. 76-86. 
 
 
 

54 
 

 

http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=166802&i_word=faktoranalys
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=235821&i_word=k%f6pcentrum


 Bilagor  
 

Bilaga 1– Djupanalys för respektive köpcentrum 
 
Partille, Allum 
På köpcentret Allum i Partille fick vi in ett urval om 50 respondenter, vilket vi avsåg att 
uppnå. Detta utifrån vad som tidigare sagts om likheter i svaret från ett urval om 100 
tillfrågade.  
 
Fysiska faciliteter 
Dimensionen fysiska faciliteter berör frågor angående köpcentrets lokalisering, vägvisare i 
form av skyltar, lokalernas utformning, toaletter och så vidare.  
 
Generellt är respondenterna nöjda med Allums prestation inom denna dimension. De hävdar 
att köpcentret är trevligt och lätt att ta sig till samt beläget på en attraktiv plats. Med tanke på 
att ett stort antal butiker är samlade under samma tak föredrar många att åka till Allum och 
shoppa i stället för att åka in till Göteborgs centrum. I Göteborg centrum förekommer inte en 
så hög koncentration av butiker som Partille kan erbjuda.   
 

”Alla butiker jag gillar finns och köpcentret ligger centralt; mycket bra!” 
 

Två av de mest kommenterade frågorna inom denna dimension är fråga fyra och sex. Den 
första frågan gäller förflyttningen mellan våningsplanen inom köpcentret. Allum är ett stort 
köpcentrum och utformat på ett sätt som inte tillåter så många möjligheter till förflyttning 
mellan våningarna. På grund av köpcentrets storlek blir rulltrapporna väldigt långa vilket 
leder till att många besökare uppfattar dem som långsamma och tidkrävande.  
 

”Trångt i rulltrapporna” 
 

”Svårt att veta hur man ska ta sig ’från början till slut’ i köpcentret” 
 
Respondenterna uppfattar även de serveringar, fråga sex, som finns på Allum negativt, med 
avseende på att de är lokaliserade mitt i gångstråken. Cafégästerna får på så vis sitta oskyddat 
från resterande besökare som tvingas gå runt fikaborden.  
 

”Serveringarna ligger mitt i ’gågatan’, blir inte så bra, vill ha mysigare fikaställen” 
 
Sammanfattningsvis fick dimensionen fysiska faciliteter ett medelvärde på 3,22 i bedömning, 
vilket är justerat för bortfall och respondenter som valt att inte besvara specifika frågor inom 
dimensionen. Medelvärdet 3,22 ligger över enkätens medelvärde på 3 (lika med förväntat) 
och innebär att köpcentret lyckats med servicekvaliteten inom den berörda dimensionen. Det 
bör dock beaktas att två frågor uppvisat relativt låga resultat trots att dimensionens resultat i 
sig är acceptabelt.  
 
Pålitlighet  
Dimensionen pålitlighet tar upp frågor angående butiksutbudet och butikernas attraktivitet 
samt generella frågor som är av värde vid ett besök på ett köpcentrum.  
 
Respondenterna på Allum var positivt inställda till samtliga frågor inom denna dimension. 
Enligt besökarna är öppettiderna mycket attraktiva och Allum har lyckats samla ett bra utbud 
av butiker. Trots den positiva inställningen visar intervjudelen att ett stort antal besökare är 
missnöjda med parkeringsmöjligheterna, specifikt under kvällar och helger.  
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”För få parkeringsplatser, speciellt på helger” 

 
Den generella prisnivån i butikerna upplevs som bra och har fått betyg därefter. Med tanke på 
att Allum har ett butiksutbud som består av välkända och väletablerade butikskedjor. Detta 
gör att besökare är inställda på en viss prisnivå när de anländer till köpcentret och på så vis 
blir de därför inte besvikna på priserna när de anländer.  
 

”Mixade priser mellan butikerna är mycket bra” 
 
Dimensionen pålitlighet fick sammanfattningsvis ett medelvärde på 3,39 i bedömning, vilket 
precis som i föregående dimension får anses positivt. Jämfört med enkätens medelvärde på 3 
(lika med förväntat) tillhandahåller Allum en god servicekvalitet inom dimensionen.  
 
Hjälpsamhet 
Hjälpsamhetsdimensionen tar upp huruvida personalen i köpcentrets butiker är hjälpsamma, 
kunniga och kan inge ett förtroende gentemot besökarna eller ej. Just denna dimension är en 
av de viktigare frågegrupperingarna, inte bara för köpcentrum utan även för alla 
tjänsteleverantörer, mot bakgrund av vad som sagts i teorikapitlet. Dock är vi införstådda i att 
ett tolkande av resultat inom denna dimension kan bli väldigt svårt eftersom dessa 
bedömningar, oavsett mätverktyg, är enormt subjektiva och här vägs tidigare interaktioner 
med i utvärderingen.  
 
Respondenterna är enligt svaren i enkäterna nöjda med personalens prestationer. Det finns 
dock en del undantag som påträffats i intervjudelen. Ett antal respondenter menar att 
butiksbiträdena är för unga och okunniga, medan andra hävdar att de är kompetenta. Vissa 
besökare har även påpekat att personalen sysselsätter sig med andra aktiviteter än vad de 
borde göra när det är kunder i butikerna.  
 

”Ung personal som står och pratar med varandra, istället för att hjälpa oss kunder” 
 

”Personalen har bemött mig på ett bra sätt” 
 

Dimensionen hjälpsamhet innefattar endast tre frågor och samtliga har uppvisat ett bra 
resultat. Därav blir analysen av denna dimension relativt kortfattad jämfört med de övriga. 
Det är dock viktigt att kontinuerligt utvärdera och förbättra dessa aspekter med avseende på 
att de är viktiga för besökarna samt att de konstant förändras. Medelvärdet för 
hjälpsamhetsdimensionen är 3,44 och överträffar på så vis enkätens medelvärde.  
 
Engagemang 
Engagemang tar hänsyn till köpcentrumens förmåga att inge en trygghet och trivsamhet för 
kunderna vid ett besök på köpcentret. Dimensionen berör även kundernas möjlighet att lämna 
synpunkter på aspekter inom köpcentret som påverkat dem antingen positivt eller negativt.  
 
För att skapa en trevlig och säker miljö åt besökarna är frågorna inom dimensionen 
engagemang av stort värde. Respondenterna anser att köpcentret Allum presterar bra med 
hänsyn till frågorna i dimensionen. Generellt sett så anser besökarna att personalen är trevlig 
och flertalet respondenter har lagt märke till de väktare som arbetar på köpcentret.   
 

”Har sett väktare gå runt, vilket ger en trygghetskänsla” 
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Resultatet visar även att respondenterna är nöjda med deras möjligheter att lämna synpunkter 
på specifika aspekter inom köpcentret som berört dem. Det bör dock beaktas att Allum, med 
marginell skillnad, tilldelats ett acceptabelt resultat på denna fråga.  
 
Sammantaget har besökarna tilldelat köpcentret ett medelvärde på 3,58, vilket är ett bra 
resultat. Resultatet kan på så vis tolkas som att Allum tillhandahåller en god servicekvalitet 
med hänsyn till dimensionen engagemang.  
 
Utfästelse /försäkran  
Den slutliga dimensionen i enkäten, utfästelser/försäkran, berör området för kundernas 
förståelse och förmågan att kunna kommunicera med kunden på ett korrekt och lättförståeligt 
sätt. 
 
Enligt respondenterna lever Allum upp till de förväntningar som köpcentret skapats hos 
besökarna genom sin reklam och sitt rykte. Den information som köpcentret förmedlar ut till 
respondenterna anses lättförstålig och begriplig, vilket är av värde för att kunderna ska kunna 
få ut det bästa och det mesta av sitt besök. En lättförstålig reklam är även av värde för 
köpcentret med tanke på att reklamen är fungerande och resurserna som är avsatta för 
reklamen på så vis inte kastas bort. Trots en bra bedömning har relativt många respondenter 
inte sett reklamen som köpcentret sänder ut.  
 

”Inte sett någon reklam” 
 
De mest omtalade frågorna inom denna dimension har däremot inte fått ett acceptabelt resultat 
i undersökningen. Respondenterna anser inte att Allum kommunicerar ut ändringar i 
öppettiderna under storhelger tillräckligt bra. Endast ett fåtal respondenter är medvetna om att 
köpcentret har en hemsida och de som väl har besökt den saknar funktioner.  
 

”Ej besökt hemsidan, visste inte att den fanns” 
 
Generellt sett fick köpcentret ett medelvärde på 3,21 för dimensionen utfästelser/försäkran, 
vilket innebär att de håller en god servicekvalitet. Trots detta positiva svar påvisades två 
resultat under enkätens medelvärde. Sådana slutresultat är inte acceptabla ur servicesynpunkt 
och måste åtgärdas. För mer information angående vilka frågor som understiger enkätens 
medelvärde se bilaga 4. 
 
Uddevalla, Torp 
Undersökningsplatsen för Uddevalla var Torp köpcentrum därvid ett urval om 50 
respondenter erhölls. 
 
Fysiska faciliteter 
Torps besökare är till synes nöjda med det som erbjuds inom dimensionen fysiska faciliteter 
enligt vad som framgår av bilaga 4. Det framgår att köpcentret är omtyckt och att 
lokaliseringen av Torp är mycket väl vald när dimensionens ingående frågor studeras. 
 

”Torp är ett jättebra köpcenter!” 
 
En fråga som även den uppvisat goda resultat i de statistiska data som insamlats men fått viss 
kritik i intervjudelen är den tredje frågan (se bilaga 2). Denna fråga berör framkomligheten i 
köpcentret och upplevs ibland, enligt intervjudelen, som för smal och svår att ta sig igenom. 
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Detta kan författarna ge visst medhåll för vid hög belastning, som exempelvis helger och 
eventuellt kvällar. Någonting som även önskas och framkommer i intervjuerna är fler 
viloplatser och även restauranger med bredare utbud, även om dessa frågor klarat sig över 
enkätens medelvärde i undersökningen.  
 

”Restaurangen ’Briggen’ har god mat” 
 
Det sista som noterats genom denna dimension är att respondenterna anser att toaletterna på 
köpcentret bör vara gratis. En respondent nämner i sin intervju att det borde finnas fler 
växlingsautomater på köpcentret.  
 
Slutresultatet för denna dimension hamnar 0,41 över enkätmedlet på 3, alltså på 3,41 och får 
ses som godkänt, då detta är en liten bit över lika med förväntat på den erhållna servicen inom 
dimensionen. Fråga åtta uppvisar det lägsta resultatet inom dimensionen (3,05) fast är 
fortfarande över medel, denna kommer att utvidgas vidare i totalbedömningen av köpcentret. 
 
Pålitlighet 
Dimensionen pålitlighet karaktäriseras av positiva bemötanden och åsikter. Vad som klargörs 
både genom den statistiska delen och i intervjuinslaget är att öppettiderna är mycket bra, dock 
önskas längre öppettider på helgerna. Butiksvalen anses som goda och innefattar trevlig 
personal, dock framkommer det i intervjudelen att det finns vissa butiker som är mer 
önskvärda än andra. Torp har dock samlat en mångfald av välkända butiker vilket kan 
upplevas som att specifika nischbutiker inom något, eller några, områden saknas.  
 

”Personligen tycker jag att öppettiderna är lite väl tilltagna” 
 

Tydligt är att Torps kunder är väldigt nöjda med de parkeringsmöjligheter som erbjuds vid ett 
besök. Även om denna fråga har uppvisat det högsta resultatet ger intervjudelen en 
fingervisning om att vid hög belastning till Torp kan det uppstå problem ute på bilvägen, i 
form av köer som stör trafiken. Det verkar som om infarterna till parkeringen skulle kunna 
utgöra en flaskhals vid sådana tillfällen. 
 
Dimensionsmedlet för pålitlighet hamnar på 3,59 och anses även den som bra utförd. Det 
högsta noterade värdet är 4,07 och gäller den tidigare nämnda parkeringsfrågan. Lägst resultat 
fick fråga 12 och gäller prisnivån. Utöver detta finns ingenting anmärkningsvärt att notera.  
 
Hjälpsamhet 
Dimensionen hjälpsamhet är den indelning som Torp lyckats bäst med enligt sina kunder. 
Tydligt är att personalen gör mycket för att hjälpa sina kunder att komma till rätta med sina 
behov och förfrågningar. Även om denna dimension var den som erhöll högst betyg och att 
detta även framkommer i intervjuerna framkommer även vissa motstridiga åsikter som inte 
ska ignoreras mot bakgrund av medelvärdena i undersökningen.  
 

”Vad gäller personalen tycker jag att viljan finns, men kompetensen saknas” 
 
Utifrån citatet framgår att personalen är mycket hjälpsam men att inom vissa områden kan 
kompetens saknas. Bortsett från detta finns få ytterligheter att notera, det verkar som att 
köpcentret lyckats bra inom denna dimension och majoriteten av intervjuåsikterna framhäver 
detta. 
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Slutbedömningen för hjälpsamhet ger ett värde på 3,67 och är den högst betygsatta 
dimensionen för Torp. Detta ses som en bra prestation med bakgrund av betydelsen att 
prestera väl på dessa ingående punkter utifrån det teoretiska resonemanget. 
 
Engagemang 
Inom frågegrupperingen engagemang ställs ytterligare viktiga aspekter i fokus. Det första som 
noteras här är att Torps besökare anser att den personal som finns att tillgå är trevliga, vilket 
utifrån vad som sades i hjälpsamhet är ett förväntat resultat.  
 

”Personalen i butikerna är mycket trevliga” 
 
Vidare kan nämnas att köpcentrumets kunder känner sig säkra när de vandrar omkring mellan 
Torps butiker. Utöver detta finns få avvikande beteenden att notera så när som på fråga 20 (se 
bilaga 2 och 4) som uppvisat att köpcentret verkar vara dåliga på att kommunicera ut 
meddelanden om vart kunder med synpunkter kan vända sig. Slutligen verkar personalen 
finnas där för sina kunder med avseende på att ha tid att hjälpa sina kunder. 
 
Dimensionen engagemang visar ett slutresultat på 3,37 och ligger alltså även den över 
enkätmedel. Noteras bör att även om fråga nr 20 erhållit ett medelvärde på 3,0 har den ett 
typvärde på 0, därav framgår att väldigt många helt och hållet saknar kunskap om vart de kan 
vända sig med synpunkter.  
 
Utfästelser/försäkran 
Inom ramen för utfästelser/försäkran sätts, som tidigare sagt, mycket fokus på den externa 
kommunikationen och i Torps fall möter köpcentret kundernas förväntningar. Nämnas bör 
dock att detta är den dimension som fått flest ”vet ej”-svar, totalt sett.  
 
När det gäller att möta upp till de förväntningar som reklamen kommunicerar anser kunderna 
att Torp gör detta vilket överrensstämmer med de data som insamlats. Värdet innebär att Torp 
når upp till respondenternas uppfattningar. Detta gäller även när det kommer till att infria sitt 
rykte dess kunder anser att företaget byggt upp hos dem. Mycket av ett rykte byggs genom att 
ha en konkret och klar reklam i diverse media detta verkar Torp uppfylla kriterierna för. Detta 
då just den specifika media/reklamspecifika frågan (fråga 23) har fått den högsta noteringen 
inom dimensionen utfästelser/försäkran. Utöver detta uppger respondenterna att uppsatta 
skyltar och informationstavlor för att underlätta att hamna rätt i köpcentret är lätt att hitta och 
tyda samt att annonsering om förändringar i öppettider är bra utlysta.  
 
Ovan nämndes att utfästelser/försäkran var den dimension som uppvisade flest bortfall i form 
av respondenter som inte visste, eller hade åsikter som vissa frågor. Mer än hälften av detta 
bortfall för de sex ingående frågorna kommer från en specifik fråga. Denna fråga rör 
köpcentrets hemsida och är ett ständigt återkommande fenomen. Efter att ha justerat denna 
fråga för sådana bortfall uppvisar den ändå det lägsta observerade värdet i hela 
undersökningen för Torp.  
 
Slutligen uppvisar utfästelser/försäkran ett dimensionsmedelvärde på 3,32. Samtliga frågor 
bidrar till en totalbedömning för dimensionen som ligger över medel, detta till trots finns här 
aktiviteter att ägna tid åt. Fråga 26 erhöll efter justering ett värde på 2,93 vilket är under 
förväntningarna. En överväldigande del av sökt information inhämtas idag via Internet och ur 
denna synpunkt kan en väl kommunicerad hemsida vara ett mycket användbart verktyg. Detta 

59 
 

 



 Bilagor  
 

inkluderat bidrar ändå till att dimensionen uppvisar ett godkänt resultat då 
dimensionsbedömningen ligger över enkätmedlet på 3,0. 
 
Trollhättan, Etage 
På köpcentret Etage i Trollhättan erhölls ett urval om 35 respondenter.  
 
Fysiska Faciliteter 
Besökarna på Etage betygsätter aspekterna inom dimensionen fysiska faciliteter med ett brett 
spann. Det framkommer att Trollhätteborna är nöjda med lokaliseringen av köpcentret och att 
lokalerna är väl utformade och besökarna kan med lätthet ta sig fram inom köpcentret. Vidare 
anser respondenterna att köpcentret är konstruerat på ett sätt som tillåter lätt och smidig 
förflyttning mellan våningsplanen samt att serviceringarna fungerar som de ska.  
 
En fråga som fått en relativt bra bedömning (se bilaga 4), men blivit kritiserad i intervjudelen 
är frågan som gäller viloplatserna. Denna har klarat sig väl över enkätmedelvärdet, men anses 
i intervjudelen att de finns för få utplacerade bänkar, soffor och liknande att sätta sig vid.  
 
”Jag skulle vilja ha fler viloplatser och mindre ’buller’ i köpcentret när det gäller musiken” 

 
Citatet ovan vittnar även om att det ibland kan upplevas som att en oönskad ljudnivå kan 
uppstå i samband med musik som spelar. Författarna ger detta visst medhåll med 
reservationen för att detta kan tänkas gälla vid hög kundbelastning i köpcentret, med avseende 
på att lokalen har väldigt högt i tak och nedervåningen är väldigt vid och öppen.  
 
Gällande det att resultatet innefattas inom ett brett spann i denna dimension har med två 
frågor att göra. De berörda frågorna har blivit betygsatta under enkätmedelvärdet och utgörs 
av frågeställningarna kring skötrummen och toaletterna.  
 
Denna dimension sammanfattas med betyget 3,37 vilket innebär att fysiska faciliteter fått ett 
godkänt betyg. Dock är det viktigt att studera de ingående frågorna för varje dimension och 
inte bara se till det erhållna dimensionsbetyget. Detta då fråga åtta erhållit ett typvärde 
motsvarande 0, vilkens implikationer har redogjorts för inom typvärdeavsnittet. 
 
Pålitlighet 
Dimensionen pålitlighet är den som fått högst betyg av Etages respondenter, dock har den 
inledande frågan erhållit ett svar som är under enkätmedel. Frågan som berörs är den som 
gäller utbudet på butiker och är den enda aspekten i dimensionen som fått ett betyg som ligger 
under enkätmedelvärdet. Utöver detta ligger övriga värden på acceptabla nivåer och det enda 
extremvärdet inom pålitlighet är fråga 14 (bilaga 2).   
 
Respondenterna upplever att servicenivån är god och priserna mellan butikerna upplevs som 
rimliga. Gällande öppettiderna anses även dessa vara bra tilltagna och inga kommentarer har 
givits inom dessa områden.  
 
Slutbedömningen för pålitlighet uppvisar, som sagt, det högsta betyget av Etages dimensioner 
och har fått ett värde på 3,45 betyder att den blivit godkänd. Det finns saker att arbeta med 
inom denna dimension, med avseende på fråga nio som erhöll ett betyg på 2,94. Även om 
detta ligger relativt nära 3,0 kan viss efterforskning vara någonting att satsa på. Den frågan 
som gäller parkeringsmöjligheterna har fått högst betyg av alla undersökningsobjekt i 
Trollhättans undersökning. Denna tilldelades genomsnittsbetyget 4,20 och anses av kunderna 
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vara väldigt bra. Författarna är benägna att hålla med, då parkeringsmöjligheterna är mycket 
goda gällande Etage. 
 
Hjälpsamhet 
Etages besökare anser att personalen som jobbar där är serviceinriktade och har tid för sina 
kunder. Dimensionen hjälpsamhet har inga frågor som ligger under enkätmedel och har 
uppvisat ett godkänt resultat.  
 

”Mycket hjälpsamma expediter i samtliga butiker” 
 
Vad som framkommer vid studie av insamlade data är att personalen tar sig tid att sätta sig in 
i sina kunders problem och att de besitter den krävda kompetensen för att leverera en 
kvalitativ tjänst.  
 
Dimensionen som innefattar tre frågor har på samtliga punkter levererat ett godkänt resultat 
hamnar slutligen på 3,31 vilket är ett bra betyg. Frågan som gäller villigheten att hjälpa sina 
kunder (fråga 15) har fått den högsta noteringen med 3,41 i genomsnittsbetyg.  
 
Engagemang 
Inom dimensionen engagemang uppfattas även dessa undersökningsobjekt som bra utförda 
med samtliga värden noterade över enkätmedelvärdet. Det uppmärksammas att 
respondenterna känner sig säkra när de vandrar omkring på köpcentret, samt att den personal 
som finns är trevliga och hjälpsamma.  
 

”Har inte sett några vakter” 
 
En fråga vars generella trend omsluts av osäkerhet och vaghet är den som gäller möjligheterna 
till att lämna synpunkter på förbättringar och liknande (fråga 20) och så är fallet även här. 
Även då denna fråga fått ett godkänt betyg har den ett typvärde som pekar åt ett annat håll. 
 
Dimensionen engagemang sammanfattas med betyget 3,30 och är därmed godkänd. Fråga 
nummer 20 har ett medelvärde på 3,14 men ett typvärde som är 0, vilket innebär att 
majoriteten av dem som svarat saknar kunskap om detta och här finns alltså möjligheter till 
förändring. Även om det skulle vara så att det finns möjligheter att göra detta kan det vara så 
att dessa bör framhävas på ett annat sätt för att väcka intresse hos respondenterna.  
 
Utfästelser/försäkran 
För utfästelser/försäkran har spridda betyg mellan frågorna givits. Det framgår att köpcentret 
lyckas med att bygga upp rättvisa förväntningar hos sina kunder, även om denna fråga ligger 
och väger på enkätmedelvärdet (se bilaga 4). Vidare klargörs att köpcentrets externa 
kommunikation är lättbegriplig samt att de kan utlysa förändringar i öppettiderna på ett bra 
sätt. Given information för att orientera sig inom köpcentret är lättläst och underlättar för de 
besökare som vill ta sig till en viss butik utan att behöva vandra omkring i köpcentret eller 
kanske inte har tid att leta sig fram.  
 
Denna dimension har en tendens att få spridda betyg och detta beror i regel på en specifik 
fråga. Det berörda undersökningsobjektet är frågan som gäller hemsida, detta gäller även för 
Trollhättan och Etage.  
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”Hemsidan hade varit bättre med länkar till de ingående butikerna så man vet vilka varor 
som erbjuds” 

 
Betyget för denna fråga är väldigt lågt, även efter justering för dem som saknar åsikt om 
hemsidan. Även typvärde talar för insatser inom detta område, då det är ett väldigt kraftfullt 
verktyg att använda sig av denna i den externa kommunikationen.  
 
Slutbedömningen för dimensionen utfästelser/försäkran ges av resultatet 3,20 vilket innebär 
ett generellt godkänt. Dock bör alltid varje ingående frågas resultat granskas innan vidaregång 
görs. Detta utifrån att det diskuterade betyget för frågan om hemsidan ligger på 2,50 och har 
ett typvärde på 0. Bortsett från vad som kan göras inom denna fråga är respondenterna 
tillfredsställda med det som Etage har att erbjuda inom dimensionen för utfästelser/försäkran. 
 
Hyllinge, Familia 
På köpcentret Familia i Hyllinge uppnådde vi ett urval om 31 respondenter.  
 
Fysiska faciliteter 
Respondenterna på köpcentret i Hyllinge förhåller sig mycket positivt till Familias prestation 
inom den första dimensionen, fysiska faciliteter. Den aspekt som besökarna är minst nöjda 
med är den som gäller serveringarna på köpcentret, dock ska beaktas att serveringarna 
tilldelats ett acceptabelt resultat. De punkter vilka besökarna tilldelat högst poäng är de som 
berör lokalernas utformning och förväntningarna kring toaletterna. Trots att dessa frågor fått 
en relativt hög bedömning visar intervjudelen att enstaka respondenter är missnöjda med 
lokalernas utformning, specifikt inom vissa butiker. Som förälder kan det vara svårt att ta sig 
fram mellan klädställen med barnvagn.  

 
”Vissa butiker har för trångt i gångarna, blir svårt att komma fram med vagn” 

 
”Bra med toaletter man inte behöver betala för” 

 
Generellt sett är Familias prestation inom dimensionen, fysiska faciliteter, acceptabel utifrån 
vår undersökning. Dimensionens totala medelvärde uppgår till 3,56 vilket är beläget över 
medel i vår enkät. Utifrån detta kan konstateras att Hyllinge tillhandahåller en god 
servicekvalitet gentemot sina besökare inom den nämnda dimensionen.  
 
Pålitlighet 
Dimensionen pålitlighet är en viktig dimension för ett köpcentrum, med avseende på att locka 
till sig besökare. Enligt respondenterna uppfyller Familia till stor del deras förväntningar vad 
gäller aspekterna inom denna dimension. Speciellt nöjda är besökarna med de 
parkeringsmöjligheter som köpcentret tillhandahåller. Den mest omtalade frågan är utbudet av 
butiker. Enligt respondenterna uppnår inte köpcentret en acceptabel servicenivå på denna 
punkt och enligt vad framkommer i intervjudelen önskas ett bredare butiksutbud. Trots 
missnöjet med butiktsutbudet anser respondenterna att de butiker som finns på Familia är av 
en bra kvalitet och de är nöjda med prisnivån.  
 

”För många liknande butiker, tror att det hade behövts större kedjor som folk känner igen” 
 
Sammanfattningsvis uppnår Familia en acceptabel servicenivå även inom denna dimension. 
Medelvärdet som räknats fram utifrån besökarnas åsikter uppgår till 3,30, vilket innebär att 
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köpcentret överstiger enkätens medelvärde. Viktigt är dock att inte förbise fråga 8 inom 
vilken köpcentret inte fick ett acceptabelt resultat.  
 
Hjälpsamhet 
Inom dimensionen hjälpsamhet anser respondenterna att Famili presterar bra. Samtliga frågor 
har uppvisat ett resultat över enkätens medelvärde vilket är ett godtagbart resultat vid 
bedömning av servicekvaliteten på ett köpcentrum. Intervjudelen uppvisar inte heller några 
negativa tankar kring dimensionens innehåll och respondenterna anser sig inte ha några vidare 
kommentarer angående frågorna. Utifrån detta kan konstateras att besökarna på Familia är 
nöjda med personalens vilja att hjälpa till, deras kunskap inom sitt yrke samt att personalen 
tagit sig tid till att hjälpa dem vid behov.  
 
Totalt sett fick hjälpsamhetsdimensionen ett medelvärde på 3,58, vilket innebär att köpcentret 
Familia uppnår en god servicenivå inom dimensionen.  
 
Engagemang 
Inom dimensionen engagemang kan konstateras att respondenterna anser att Familia 
upprätthåller en god servicenivå. Likt föregående dimension uppvisar inte heller intervjudelen 
några negativa kommentarer angående engagemangsdimensionen. Besökarna anser att 
personalen är trevlig och att det känns tryggt med väktare i närheten när de shoppar. 
Respondenterna anser även att deras möjligheter att lämna synpunkter vid behov är goda. Det 
kan dock påpekas att medelvärdena för frågorna inom denna dimension ligger på gränsen till 
vad som är godkänt vid mätning av servicekvaliteten. På så vis är det av viktigt att trots ett 
godkänt betyg fortsätta och utveckla förbättringsarbetet med de specifika aspekterna.  
 
Sammantaget uppvisar dimensionen engagemang ett medelvärde på 3,48, vilket är ett 
acceptabelt resultat för köpcentret Familia. Utifrån detta kan konstateras att köpcentrets 
servicekvalitet är acceptabel utifrån bedömningen med vårt mätverktyg.  
 
Utfästelser/försäkran 
Inom den sista dimensionen, utfästelser/försäkran, anser respondenterna att köpcentrets 
reklam är väl utförd och lättbegriplig. Besökarna anser också att det är lätt att navigera sig 
igenom Familia och informationen angående ändrade öppettider har oftast nått fram till dem i 
tid. Trots en positiv syn på köpcentrets reklaminsatser visar intervjuerna att besökarna gärna 
hade sett en större omfattning av den reklam som används.  
 

”Ser gärna mer reklam” 
 
De mest omtalade frågorna inom denna dimensionen handlar om Familias förmåga att leva 
upp till sitt rykte samt hemsidans utformning. Enligt respondenternas svar lyckas inte 
köpcentret leverera en god servicekvalitet vad gäller dessa aspekter. Utifrån detta kan 
konstateras att servicekvaliteten måste höjas för besökarnas välbefinnande. 
 

”Hemsidan saknar länkar till butikerna” 
 
Utöver vad som berörs inom denna dimension i enkäten har en respondent även kommenterat 
att det önskas ett amningsrum på köpcentret. Vi känner att denna kommentar var värd att 
beröra i vår analys trots att den inte ingår i enkätundersökningen i avseende på att Familia är 
ett köpcentrum utformat för barnfamiljer.  
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”Ett speciellt amningsrum hade varit bra” 
 
Sammanfattningsvis får dimensionen, utfästelser/försäkran, ett medelvärde på 3,16, trots att 
ett par frågor inte fick ett godkänt betyg ur servicesynpunkt. Därmed kan konstateras att 
köpcentret bör granska sin prestation inom denna dimension innan dimensionens totala bedrift 
kan godtas. 
 
Karlstad, Mitt i City 
Informationen från undersökningen på köpcentret Mitt i City i Karlstad är hämtad från 
tidigare studier av Brigelius och Pollack (2007). Studien innebar ett urval om 100 
respondenter vilket överstiger den acceptabla urvalsnivån för denna studie. På så vis är det 
resultat som analyseras fram nedan representativt även för denna studien.  
 
Fysiska faciliteter 
Mitt i Citys besökare tycker att lokaliseringen av köpcentret är speciellt bra, det är lätt att ta 
sig dit och det är nära till shoppingen utanför centrets väggar. De flesta påstår att Karlstad 
länge har behövt ett liknande köpcentrum och att Mitt i City var efterlängtat. 
 

”Mitt i City är ett lyft för Karlstad!” 
 
Den mest berörda frågan inom denna dimension är den som behandlar serveringen, food-
court:en. Denna fråga är även grund till de ständigt återkommande klagomålen i intervjuerna. 
De flesta klagomålen berör serveringens öppna yta och dess sterila design.  
 

”Det är en steril design på möblerna och den ser ut som en skolmatsal” 
 
Visserligen står Mitt i City för ett modernt köpcentrum i storstadspuls, vilket kan kännas vid 
besök på köpcentret och serveringen. Matstället ligger i mitten av lokalen med insyn från 
gångstråken samt torget. Detta i sin tur anser besökarna vara källan till den höga ljudnivån 
som upplevts vid besök på serveringen. De övriga frågorna ses även dem viktiga, men de 
faller mer naturligt, med andra ord tänkte inte respondenterna lika ingående på dessa för än vi 
tog upp ämnet. Med detta menas att de vid behov hittat en viloplats och satt sig där för att 
vila, tittat upp i taket vid behov av guidning till toaletterna och följt vägvisarna. Även 
förflyttningsmöjligheterna mellan våningsplanen är enkel att hitta och använda sig av. De 
anser att Mitt i City presterar bra på dessa punkter och ser inget behov av förändring.   
 
Vid vid den totala poängsättningen av poängsättning av dimensionen, fysiska faciliteter, fick 
vi fram ett positivt resultat. Medelvärdena, vilka räknats ut för vardera fråga, genom 
användning av det totala antalet respondenter, ligger över besökarnas förväntningar på 
samtliga frågor. Generellt är Mitt i Citys utförande inom denna dimension mycket bra enligt 
respondenterna. Dimensionens medelvärde uppgår till 3,43, vilket innebär att 
servicekvaliteten är godkänd.  
 
Pålitlighet 
Vad gäller butiksutbudet är besökarna i stort nöjda, en specifik målgrupp på 60+ saknade 
dock ett utbud av klädaffärer för dem i deras ålder. Detta kan förklaras av att Mitt i Citys 
tänkta målgrupp är kvinnor i 35-årsåldern. Som sagt erbjuder köpcentret butiker som är 
marknadsledande inom sin nisch, vilket även medför en hög servicenivå på butikerna. Detta 
stämmer också ihop med respondenternas synpunkter på denna fråga. Besökare på köpcentret 
anser även att de lyckats samla butiker med en relativt jämn kvalitetsnivå, vilket är bra då det 
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kan bidra till en hög kvalitetsnivå på hela köpcentret. Butiker på denna kvalitetsnivå innebär 
även en generell prisnivå belägen en aning över medel. En majoritet av de respondenter vi 
utfört undersökningen på anser att detta är mycket negativt, vilket även framgår i intervjuerna. 
I denna dimension ligger en fråga som många respondenter haft synpunkter på. Det handlar 
om frågan som berör köpcentrets öppettider. 
 

”Vill ha längre öppettider, speciellt på helger” 
 
Reaktioner av detta slag var väntade vid utformning av denna fråga, detta på grund av att en 
vanlig arbetsdag ser ut ungefär lika för samtliga besökare. De vill ha möjligheten att shoppa 
efter arbetstid utan att stressa för att hinna klart till stängning. 
 
I presentationen av företaget beskrevs parkeringsmöjligheterna på köpcentret. Dessa 
möjligheter bedöms ganska låga av besökarna. En trolig källa till detta är att de inte vet om att 
parkeringshuset existerar samt att det är svårt att hitta infarten.  
 

”Det är svårt att hitta garagenedfarten när man inte känner till Karlstad” 
 
I en helhetsbedömning visas att dimensionen, pålitlighet, ligger strax över enkätens 
medelvärde med ett medel på 3,32. Förklaringen till detta tros ligga i att besökarna saknar 
kunskap om parkeringsmöjligheterna samt öppettiderna. Dock kvarstår problemet med 
prisnivån, vilket tolkas väldigt olika av besökarna. Vissa ser den höga prisnivån som en 
garanti för hög kvalitet medan andra bara ser det negativt.    
 
Hjälpsamhet  
Inför undersökning av denna dimension förväntade vi oss relativt blandade åsikter, då just 
denna dimension blir väldigt påverkad av den allra senaste kontakten med personal. Detta 
visade sig stämma väldigt väl då vi fick mycket varierande svar, både med avseende på 
enkäter och intervjuer.  
 

”Personalen är uppmärksam och hjälpsam” 
 
Vi förstår här att resultattolkning av denna dimension kan bli svår att göra, mycket eftersom 
kunderna just påverkas väldigt mycket av sina senaste intryck. Detta kan leda till att kunden 
blir frestad att låta just denna händelse utgöra det slutgiltiga svaret för hur den generella 
kvaliteten bedöms. Några av respondenterna ansåg att personalen mycket väl uppfyller deras 
förväntningar, är duktiga och kompetenta, medan somliga var mindre givmilda med sina 
utlåtanden. I några av intervjuerna framkom att personalen inte alls var hjälpsamma och 
intresserade. Vissa av de tillfrågade var till och med väldigt missnöjda, just subjektivitet är 
som tidigare sagt ett av tjänstekvalitetesundersökningarnas stora problem. 
 

”Personalen verkar ointresserad av att hjälpa till” 
 
Vid analys av rådata för denna dimension kan utläsas att Mitt i Citys kunder tycker relativt 
bra om personalens insatser och är generellt nöjda med det som erbjuds. Detta visas tydligt i 
det totala medelvärdet för dimensionen vilket ligger på 3,39. Dock finns viss spridning från 
vad medelkunden säger, även om denna inte på något sätt särskiljer sig markant från övriga 
dimensioner. Som tidigare sagt är just hjälpsamhetsdimensionen en av de mer svårtolkade i 
vår undersökning och är objekt för subjektivitet. Vid större urval kan dock antas att den stora 
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massans åsikt närmar sig något sorts verkligt värde för hur den egentliga kvaliteten är, vilket 
vi hade på Mitt i City.  
 
Engagemang 
En viktig aspekt på ett köpcentrum är generellt trevlig personal i de olika butikerna. Enligt 
Mitt i Citys besökare har den personal de bemötts av varit mycket trevlig. Utifrån intervjuerna 
fick vi ett stort antal svar med nämnda specifika butiker vars personal är mycket trevlig.   
      

”Mycket trevlig personal” 
 
Intervjuerna genererade tyvärr även i kommentarer bestående av dålig kritik riktad mot den 
generella personalens trevlighet. Det är mycket viktigt att ta hänsyn till liknande kritik då 
köpcentrets framgång väger starkt på personalens beteende. Detta för att det är dem besökarna 
bemöts av vid sina besök. Men även för att besökarna utifrån en helhetsbedömning med 
personalen inräknad fattar sina omdömen om köpcentret.  
 
Viktigt är även kundens känsla av att de är viktiga för köpcentret och att de blir väl 
omhändertagna. Mitt i City ger därför sina besökare möjligheten att lämna klagomål om så 
önskas. Vid analys av frågan rörande möjligheten att lämna klagomål fick vi svaret att många 
respondenter var ovetande om denna möjlighet. Vidare analys av frågan om respondenterna 
vet om de väktare som finns på köpcentret fick vi även här svaret att en stor del var ovetande 
om väktarna.  
 

”Jag har aldrig sett någon väktare” 
 
Respondenterna anser att dimensionen, engagemang, är en utav de dimensioner som Mitt i 
City lyckas tillhandahålla besökare på bästa sätt. Dimensionens medelvärde ligger på 3,40 och 
innebär att köpcentret lyckas tillhandahålla en godkänd servicekvalitet. Även fast många 
respondenter var ovetande om både möjligheten att lämna synpunkter samt de cirkulerande 
väktarna, resulterade totalpoängen i ett bra omdöme. 
 
Utfästelse /försäkran 
Den generella uppfattningen som framgår av intervjuer och enkätsvar är att Mitt i Citys 
besökare till att börja med är väldigt osäkra om de sett någon form av reklam i medier eller 
liknande.  
 
Vad som även framkommer är att många av de intervjuade är av uppfattningen att det saknas 
en bemannad informationsdisk och bättre informationstavlor än de som finns idag. Många 
anser att tavlorna är ostrategiskt placerade. Vi finner även i intervjuerna att Mitt i Citys 
hemsida är föga känd för kunderna, samt att eventuella förändringar i öppettider vid 
exempelvis storhelger är någonting som bör kommuniceras på ett bättre sätt. 
  

”Det är dålig information om förändringar i öppettiderna” 
 
Vid intervjuerna gällande att hitta rätt i köpcentret upptäcker vi att många av respondenterna 
är positivt inställda till de skyltar som sitter ovanför in/utgångarna. Dessa skyltar visar klart 
och tydligt vilken gata besökaren kommer till beroende på val av passage. 
 

”Det är bra att se vilken gata som ligger vid varje utgång!” 
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Denna dimension klarar sig även den taget på det hela relativt bra, även om den har det lägsta 
medelvärdet (3,17) av samtliga fem. Som nämndes ovan är att kunderna skulle vilja ha bättre 
information om förändringar i öppettider. Just detta i samband med att väldigt få av de 100 
tillfrågade kände till köpcentrets hemsida ger utrymme för eftertanke. (Endast 18 av de 
tillfrågade känner till deras hemsida). Vidare upplever få att de kommit i kontakt med någon 
sorts reklam, vilket är till Mitt i Citys nackdel. Detta eftersom att här läggs ned relativt stora 
summor i jakten på att påverka och upplysa kunderna om vad som finns (Marknadsplan 2007, 
Mitt i City). 
 
Extrafråga  
Mitt i City är som tidigare nämnts uppbyggt med syftet att tillhandahålla konsumenterna 
shopping och möten med storstadspuls. För att ta reda på om de verkligen når upp till sitt 
syfte valde vi att lägga till en fråga utöver de fem dimensionerna i enkäten (se bilaga, fråga 
25). Frågan utformades med de exakta orden, shopping och möten med storstadspuls, för att 
svaren inte skulle speglas av vår formulering och på så vis ge ett missvisande resultat.  
 
Respondenterna visar med sina svar, vad gäller den här frågan, positiva upplevelser av det här 
slaget. Med andra ord tycks Mitt i City verkligen lyckats förmedla sitt syfte genom sin miljö. 
Trots det positiva resultatet kan dock konstateras, i de övriga delarna av enkäten samt i 
intervjuerna, att respondenterna inte alltid vill ha shopping med storstadspuls.  
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Bilaga 2 – Enkät, Upplevd servicekvalitet vid köpcentrum  
 
Upplägget i denna enkät är det som använts för köpcentrumen Allum, Torp, och Etage. 
Gällande Familia har fråga 4 uteslutits med avseende till att Hyllinges köpcentrums är ett 
enplanscentrum. Detta medför att efterföljande frågor flyttas bakåt ett steg i numreringen. För 
Mitt i City har fråga 7 och 8 tagits bort, då dessa lades till i 2008 års undersökning. Vidare 
innefattar Karlstadsenkäten en fråga (fråga 25) gällande Mitt i Citys budskap;  
”Shopping och möten med storstadspuls” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Man  Kvinna  Ålder ____ 

1: Mycket sämre än förväntat 
2: Sämre än förväntat 
3. Lika med förväntat 
4. Bättre än förväntat 
5. Mycket bättre än förväntat 
 
Samtliga 26 frågor är indelade in fem grupper (fysiska faciliteter, pålitlighet, 
hjälpsamhet, engagemang och utfästelser/försäkran). I slutet av varje frågegrupp ges 
utrymme för dina synpunkter på en, eller fler av frågorna. Här är Du välkommen att 
lämna din egen uppfattning om det är någonting som Du tycker kan förbättras på 
köpcentret. 
 
Ta den tid Du behöver för att kunna ge så rättvisande svar som möjligt, är någonting 
oklart är Du välkommen att fråga oss! 
 
Tack på förhand! 
 

Instruktioner: 
Denna enkät ska återge dina åsikter om hur Du tycker att detta köpcenter är, med 
avseende på servicekvalitet. Enkäten är uppdelad i två delar, instruktioner ges på varje 
del. 
 
I den här delen av enkäten ställs 26 frågor. Varje fråga besvaras med ett betyg mellan 
1 till 5, där 1 motsvarar ”mycket sämre än förväntat”, alltså det lägsta betyget och 
betyg 5 motsvarar ”mycket bättre än förväntat”, vilket är det högsta betyg som kan 
ges. Här är de fem betygen: 
 

 
Fysiska faciliteter 
 
1. Hur betygssätter du valet av plats/lokalisering av köpcentret? 
 
1 2 3 4 5 6 
 
Mycket  Sämre Lika Bättre Mycket  Vet ej 
sämre  än med än bättre 
än förväntat förväntat förväntat förväntat än förväntat 
 
2. Hur tycker Du att de utplacerade vägvisarna inom köpcentret, i form av 
skyltar/informationstavlor, fungerar? 
 
1 2 3 4 5 6 
 
Mycket  Sämre Lika Bättre Mycket  Vet ej 
sämre  än med än bättre 
än förväntat förväntat förväntat förväntat än förväntat 
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3. Tycker Du att lokalerna är utformade så att man med lätthet kan ta sig fram? 
 
1 2 3 4 5 6 
 
Mycket  Sämre Lika Bättre Mycket  Vet ej 
sämre  än med än bättre 
än förväntat förväntat förväntat förväntat än förväntat 
 
4. Hur tycker Du att förflyttning mellan våningsplanen i köpcentret fungerar? 
 
1 2 3 4 5 6 
 
Mycket  Sämre Lika Bättre Mycket  Vet ej 
sämre  än med än bättre 
än förväntat förväntat förväntat förväntat än förväntat 
 
5. Hur tycker Du att det fungerar med de utplacerade viloplatserna? 

 
1 2 3 4 5 6 
 
Mycket  Sämre Lika Bättre Mycket  Vet ej 
sämre  än med än bättre 
än förväntat förväntat förväntat förväntat än förväntat 
 
6. Hur uppfyller serveringarna dina förväntningar?  
 
1 2 3 4 5 6 
 
Mycket  Sämre Lika Bättre Mycket  Vet ej 
sämre  än med än bättre 
än förväntat förväntat förväntat förväntat än förväntat 
 
7. Hur uppfyller toaletterna dina förväntningar?  
 
1 2 3 4 5 6 
 
Mycket  Sämre Lika Bättre Mycket  Vet ej 
sämre  än med än bättre 
än förväntat förväntat förväntat förväntat än förväntat 
 
8. Hur uppfyller tillgången till skötrum dina förväntningar?  
 
1 2 3 4 5 6 
 
Mycket  Sämre Lika Bättre Mycket  Vet ej 
sämre  än med än bättre 
än förväntat förväntat förväntat förväntat än förväntat 
 
Synpunkter: 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

69 
 

 



 Bilagor  
 

Pålitlighet 
 
9. Tycker Du att köpcentret uppfyller dina krav på utbudet av butiker? 
 
1 2 3 4 5 6 
 
Mycket  Sämre Lika Bättre Mycket  Vet ej 
sämre  än med än bättre 
än förväntat förväntat förväntat förväntat än förväntat 
 
10. Tycker Du att de butiker som finns i köpcentret håller hög kvalitet? 
 
1 2 3 4 5 6 
 
Mycket  Sämre Lika Bättre Mycket  Vet ej 
sämre  än med än bättre 
än förväntat förväntat förväntat förväntat än förväntat 
 
11. Hur tycker Du att servicenivån är mellan butikerna? 
 
1 2 3 4 5 6 
 
Mycket  Sämre Lika Bättre Mycket  Vet ej 
sämre  än med än bättre 
än förväntat förväntat förväntat förväntat än förväntat 
 
12. Vad tycker Du om den generella prisnivån i köpcentret? 
 
1 2 3 4 5 6 
 
Mycket  Sämre Lika Bättre Mycket  Vet ej 
sämre  än med än bättre 
än förväntat förväntat förväntat förväntat än förväntat 
 
13. Vad tycker Du om öppettiderna? 
 
1 2 3 4 5 6 
 
Mycket  Sämre Lika Bättre Mycket  Vet ej 
sämre  än med än bättre 
än förväntat förväntat förväntat förväntat än förväntat 
 
14. Vad tycker Du om parkeringsmöjligheterna i samband med besök på köpcentret? 
 
1 2 3 4 5 6 
 
Mycket  Sämre Lika Bättre Mycket  Vet ej 
sämre  än med än bättre 
än förväntat förväntat förväntat förväntat än förväntat 
 
 
Synpunkter: 
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Hjälpsamhet 
 
15. Tycker Du att personalen, i de butiker Du besökt, varit villiga att hjälpa dig vid 
eventuella problem? 
 
1 2 3 4 5 6 
 
Mycket  Sämre Lika Bättre Mycket  Vet ej 
sämre  än med än bättre 
än förväntat förväntat förväntat förväntat än förväntat 
 
16. Tycker Du att personalen, i de butiker som Du besökt, haft kunskap nog att hjälpa 
dig vid eventuella frågor/problem? 
 
1 2 3 4 5 6 
 
Mycket  Sämre Lika Bättre Mycket  Vet ej 
sämre  än med än bättre 
än förväntat förväntat förväntat förväntat än förväntat 
 
17. Tycker Du att personalen, i de butiker som Du besökt, haft tid att hjälpa dig? 
 
1 2 3 4 5 6 
 
Mycket  Sämre Lika Bättre Mycket  Vet ej 
sämre  än med än bättre 
än förväntat förväntat förväntat förväntat än förväntat 
 
Synpunkter: 
 
 
 

 

 

 

 
 
Engagemang  
 
18. Tycker Du att den personal Du kommit i kontakt med varit trevlig/artig? 
 
1 2 3 4 5 6 
 
Mycket  Sämre Lika Bättre Mycket  Vet ej 
sämre  än med än bättre 
än förväntat förväntat förväntat förväntat än förväntat 
 
19. Vad tycker Du om säkerheten inom köpcentret (väktare, ordning och reda)? 
 
1 2 3 4 5 6 
 
Mycket  Sämre Lika Bättre Mycket  Vet ej 
sämre  än med än bättre 
än förväntat förväntat förväntat förväntat än förväntat 
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20. Vad tycker Du om dina möjligheter att lämna synpunkter på eventuella problem 
gällande butiker och liknande här på köpcentret? 
 
1 2 3 4 5 6 
 
Mycket  Sämre Lika Bättre Mycket  Vet ej 
sämre  än med än bättre 
än förväntat förväntat förväntat förväntat än förväntat 
 
 
Synpunkter: 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
Utfästelser, försäkran 
 
21. Tycker Du att den reklam som köpcentret ger ut bygger upp rättvisa förväntningar 
hos Dig som kund? 
 
1 2 3 4 5 6 
 
Mycket  Sämre Lika Bättre Mycket  Vet ej 
sämre  än med än bättre 
än förväntat förväntat förväntat förväntat än förväntat 
 
22. Tycker Du att köpcentret lever upp till sitt rykte? 
 
1 2 3 4 5 6 
 
Mycket  Sämre Lika Bättre Mycket  Vet ej 
sämre  än med än bättre 
än förväntat förväntat förväntat förväntat än förväntat 
 
23. Hur betygssätter Du köpcentrets reklam i olika media (lättläst, begriplig)?  
 
1 2 3 4 5 6 
 
Mycket  Sämre Lika Bättre Mycket  Vet ej 
sämre  än med än bättre 
än förväntat förväntat förväntat förväntat än förväntat 
 
24. Hur betygssätter Du den information som krävs för att hitta rätt i köpcentret? 
 
1 2 3 4 5 6 
 
Mycket  Sämre Lika Bättre Mycket  Vet ej 
sämre  än med än bättre 
än förväntat förväntat förväntat förväntat än förväntat 
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25. Hur betygssätter Du köpcentrets information om ändrade öppettider under 
storhelger, såsom jul, påsk o.s.v.? 
 
1 2 3 4 5 6 
 
Mycket  Sämre Lika Bättre Mycket  Vet ej 
sämre  än med än bättre 
än förväntat förväntat förväntat förväntat än förväntat 
 
26. Vad tycker Du om utformningen av köpcentrets hemsida, om Du besökt den? 
 
1 2 3 4 5 6 
 
Mycket  Sämre Lika Bättre Mycket  Vet ej 
sämre  än med än bättre 
än förväntat förväntat förväntat förväntat än förväntat 
 
 
Synpunkter: 
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Denna del går djupare in på själva indelningarna av frågorna som Du i den 
föregående delen svarade på. 
 
Listat nedan finns fem egenskaper relaterade till köpcentrum och servicen de 
erbjuder. Vi vill gärna veta hur viktig varje egenskap är när Du besöker ett 
köpcentrum. Du ska även här betygssätta de olika alternativen, men på ett annat 
sätt än i föregående del.  
 
Här har du 100 poäng som ska fördelas över de fem olika egenskaperna. Ju viktigare 
en egenskap är för dig, desto mer poäng ska den tilldelas. 
Var noga med att den totala poängsumman inte blir mer, eller mindre än 100.  

 
1. Hur viktiga de fysiska aspekterna hos ett köpcentrum är 

för dig, med avseende på de frågor som Du svarat på 
inom indelningen ”fysiska faciliteter”. 

 
2. Hur viktigt det är för dig att ett köpcentrum har 

förmågan att utföra och tillhandahålla vad som sagts, 
med avseende på de frågor som du svarat på inom 
indelningen ”pålitlighet”. 

 
3. Hur viktigt det är för dig att ett köpcentrum har 

förmågan att tillgodose de berörda frågorna inom 
indelningen ”hjälpsamhet”. 

 
4. Hur viktigt det är för dig att ett köpcentrum utför och 

tillhandahåller vad som sagts inom grupperingen 
”engagemang”. 

 
5. Hur viktigt det är för dig att ett köpcentrum har 

förmågan att utföra och tillgodose vad som nämns inom 
grupperingen ”utfästelser, försäkran”. 

 
Totalt fördelade poäng: 
 
 
 
Av de fem ovanstående egenskaperna vilken är enligt dig 
den viktigaste? (Ange egenskapens nummer, exempelvis 1 
för fysiska faciliteter) 
 
Vilken egenskap är näst viktigast för dig? 
 
Vilken egenskap är minst viktig för dig? 
 
 
 
 

 
Tack för din medverkan!  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
_____ poäng 
 
 
 
 
_____ poäng 
 
 
 
_____ poäng 
 
 
_____ poäng 
 
 
 
_____ poäng 
 
    100 poäng 
 
 
 
 
 
_____ 
 
_____ 
 
_____
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Innan Du avslutar enkäten ser vi gärna att du svarar på dessa tre snabba frågor: 
 
Vilken/vilka var den främsta anledningen till att du besökte vårt köpcentrum 
senast?  

 Butik/butiker finns där som du vill besöka 
 Smidigt - att fler butiker är samlade på samma ställe 
 Fått reklam/erbjudande 
 Intressant evenemang/aktivitet 
 Äta/fika och umgås 
 Öppettiderna 
 Parkeringsmöjligheterna 
 Allt under tak (ej väderberoende) 
 Bor i närheten 
 Annat, berätta vad i kommentarrutan 

Har du kommit i kontakt med någon/några av våra reklamer under de senaste 
månaderna? I sådana fall; vilken/vilka? 

 Direktreklam (tidning/magasin/broschyr) om vårt köpcentrum 
 Direktreklam från någon butik hos oss 
 Annons i tidning 
 Info/erbjudande via e-post 
 Banner/reklam på Internet 
 Utomhusreklam 
 Radio 
 TV 
 Annat, berätta vad i kommentarrutan 

Har du utnyttjat något reklamerbjudande den senaste månaden?  

 Ja, berätta vad i kommentarrutan 
 Nej, inget erbjudande som passade mig 
 Nej, det var inget erbjudande i reklamen 

Kommentarer: 
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Bilaga 3 – Utvidgad Gap-modell 
 

 
 
För jämförelse med originalmodell se teorikapitlet s. 20. 
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Bilaga 4 – Statistisk data 

 

Partille, Allum     

Dimensioner/Frågor Medelvärde Std Typvärde 
Viktat 
Medelvärde 

     
Fysiska Faciliteter 3,22 1,54 3 0,73
1. Hur betygssätter du valet av plats/lokalisering av köpcentret? 3,81 1,08 4  
2. Hur tycker Du att de utplacerade vägvisarna inom köpcentret, i form av 
skyltar/informationstavlor, fungerar? 3,29 0,93 3  
3. Tycker Du att lokalerna är utformade så att man med lätthet kan ta sig fram? 3,08 0,99 4  
4. Hur tycker Du att förflyttning mellan våningsplanen i köpcentret fungerar? 2,65 0,83 2  
5. Hur tycker Du att det fungerar med de utplacerade viloplatserna? 3,07 1,46 3  
6. Hur uppfyller serveringarna dina förväntningar?  2,95 1,39 3  
7. Hur uppfyller toaletterna dina förväntningar?  3,88 1,98 0  
8. Hur uppfyller tillgången till skötrum dina förväntningar?  3,11 1,21 0  
     
Pålitlighet 3,39 1,20 3 0,88
9. Du att köpcentret uppfyller dina krav på utbudet av butiker? 3,65 0,88 3  
10. Tycker Du att de butiker som finns i köpcentret håller hög kvalitet? 3,48 0,71 3  
11. Hur tycker Du att servicenivån är mellan butikerna? 3,13 1,36 3  
12. Vad tycker Du om den generella prisnivån i köpcentret? 3,02 0,93 3  
13. Vad tycker Du Du om öppettiderna? 3,94 1,15 3  
14. Vad tycker Du om parkeringsmöjligheterna i samband med besök på 
köpcentret? 3,06 1,48 4  
     
Hjälpsamhet 3,44 0,90 3 0,77
15. Tycker Du att personalen, i de butiker Du besökt, varit villiga att hjälpa dig 
vid eventuella problem? 3,48 0,91 3  
16. Tycker Du att personalen, i de butiker som Du besökt, haft kunskap nog att 
hjälpa dig vid eventuella frågor/problem? 3,33 1,01 3  
17. Tycker Du att personalen, i de butiker som Du besökt, haft tid att hjälpa dig? 3,50 0,76 3  
     
Engagemang 3,58 1,78 3 0,53
18. Tycker Du att den personal Du kommit i kontakt med varit trevlig/artig? 3,63 0,99 3  
19. Vad tycker Du om säkerheten inom köpcentret (väktare, ordning och reda)? 3,73 1,80 4  
20. Vad tycker Du om dina möjligheter att lämna synpunkter på eventuella 
problem gällande butiker och liknande här på köpcentret? 3,20 1,64 0  
     
Utfästelser/Försäkran 3,21 1,65 3 0,46
21. Tycker Du att den reklam som köpcentret ger ut bygger upp rättvisa 
förväntningar hos Dig som kund? 3,21 1,60 3  
22. Tycker Du att köpcentret lever upp till sitt rykte? 3,60 1,52 3  
23. Hur betygssätter Du köpcentrets reklam i olika media (lättläst, begriplig)?  3,24 1,42 3  
24. Hur betygssätter Du den information som krävs för att hitta rätt i köpcentret? 3,16 1,28 3  
25. Hur betygssätter Du köpcentrets information om ändrade öppettider under 
storhelger, såsom jul, påsk o.s.v.? 2,93 1,56 0  
26. Vad tycker Du om utformningen av köpcentrets hemsida, om Du besökt den? 2,67 1,24 0  
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Uddevalla, Torp     

Viktat 
Medelvärde Dimensioner/Frågor Medelvärde Std Typvärde

     
Fysiska Faciliteter 3,41 1,39 3 0,66
1. Hur betygssätter du valet av plats/lokalisering av köpcentret? 3,66 1,16 3  
2. Hur tycker Du att de utplacerade vägvisarna inom köpcentret, i form av 
skyltar/informationstavlor, fungerar? 3,50 1,10 3  
3. Tycker Du att lokalerna är utformade så att man med lätthet kan ta sig fram? 3,56 0,97 4  
4. Hur tycker Du att förflyttning mellan våningsplanen i köpcentret fungerar? 3,40 1,23 3  
5. Hur tycker Du att det fungerar med de utplacerade viloplatserna? 3,30 1,22 3  
6. Hur uppfyller serveringarna dina förväntningar?  3,40 1,05 3  
7. Hur uppfyller toaletterna dina förväntningar?  3,20 1,30 3  
8. Hur uppfyller tillgången till skötrum dina förväntningar?  3,05 1,57 0  
     
Pålitlighet 3,59 1,15 3 0,89
9. Du att köpcentret uppfyller dina krav på utbudet av butiker? 3,54 1,14 3  
10. Tycker Du att de butiker som finns i köpcentret håller hög kvalitet? 3,53 0,93 4  
11. Hur tycker Du att servicenivån är mellan butikerna? 3,51 1,46 3  
12. Vad tycker Du om den generella prisnivån i köpcentret? 3,10 0,78 3  
13. Vad tycker Du Du om öppettiderna? 3,82 0,80 4  
14. Vad tycker Du om parkeringsmöjligheterna i samband med besök på 
köpcentret? 4,07 1,42 4  
     
Hjälpsamhet 3,67 1,19 4 0,84
15. Tycker Du att personalen, i de butiker Du besökt, varit villiga att hjälpa dig 
vid eventuella problem? 3,83 1,28 4  
16. Tycker Du att personalen, i de butiker som Du besökt, haft kunskap nog att 
hjälpa dig vid eventuella frågor/problem? 3,74 1,28 4  
17. Tycker Du att personalen, i de butiker som Du besökt, haft tid att hjälpa dig? 3,46 0,99 4  

0,55    
Engagemang 3,37 1,65 3  
18. Tycker Du att den personal Du kommit i kontakt med varit trevlig/artig? 3,52 1,10 4  
19. Vad tycker Du om säkerheten inom köpcentret (väktare, ordning och reda)? 3,45 1,63 4  
20. Vad tycker Du om dina möjligheter att lämna synpunkter på eventuella 
problem gällande butiker och liknande här på köpcentret? 3,00 1,66 0  
     
Utfästelser/Försäkran 3,32 1,58 3 0,55
21. Tycker Du att den reklam som köpcentret ger ut bygger upp rättvisa 
förväntningar hos Dig som kund? 3,05 1,26 3  
22. Tycker Du att köpcentret lever upp till sitt rykte? 3,52 1,27 3  
23. Hur betygssätter Du köpcentrets reklam i olika media (lättläst, begriplig)?  3,63 1,01 4  
24. Hur betygssätter Du den information som krävs för att hitta rätt i köpcentret? 3,17 1,06 3  
25. Hur betygssätter Du köpcentrets information om ändrade öppettider under 
storhelger, såsom jul, påsk o.s.v.? 3,32 1,75 4  
26. Vad tycker Du om utformningen av köpcentrets hemsida, om Du besökt den? 2,93 1,52 0  
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Trollhättan, Etage     

Viktat 
MedelvärdeDimensioner/Frågor Medelvärde Std Typvärde

     
Fysiska Faciliteter 3,37 1,50 3 0,68
1. Hur betygssätter du valet av plats/lokalisering av köpcentret? 3,63 0,69   
2. Hur tycker Du att de utplacerade vägvisarna inom köpcentret, i form av 
skyltar/informationstavlor, fungerar? 3,24 1,21   
3. Tycker Du att lokalerna är utformade så att man med lätthet kan ta sig fram? 3,86 0,94   
4. Hur tycker Du att förflyttning mellan våningsplanen i köpcentret fungerar? 3,74 0,95   
5. Hur tycker Du att det fungerar med de utplacerade viloplatserna? 3,30 1,60   
6. Hur uppfyller serveringarna dina förväntningar?  3,10 1,42   
7. Hur uppfyller toaletterna dina förväntningar?  2,72 1,31   
8. Hur uppfyller tillgången till skötrum dina förväntningar?  2,92 1,48   
     
Pålitlighet 3,45 1,05 3 0,76
9. Du att köpcentret uppfyller dina krav på utbudet av butiker? 2,94 1,26   
10. Tycker Du att de butiker som finns i köpcentret håller hög kvalitet? 3,34 0,76   
11. Hur tycker Du att servicenivån är mellan butikerna? 3,27 1,07   
12. Vad tycker Du om den generella prisnivån i köpcentret? 3,31 0,76   
13. Vad tycker Du Du om öppettiderna? 3,54 0,92   
14. Vad tycker Du om parkeringsmöjligheterna i samband med besök på köpcentret? 4,20 0,80   
     
Hjälpsamhet 3,31 0,85 3 0,72
15. Tycker Du att personalen, i de butiker Du besökt, varit villiga att hjälpa dig vid 
eventuella problem? 3,41 1,05   
16. Tycker Du att personalen, i de butiker som Du besökt, haft kunskap nog att 
hjälpa dig vid eventuella frågor/problem? 3,26 0,74   
17. Tycker Du att personalen, i de butiker som Du besökt, haft tid att hjälpa dig? 3,26 0,74   
     
Engagemang 3,30 1,55 3 0,61
18. Tycker Du att den personal Du kommit i kontakt med varit trevlig/artig? 3,35 1,07   
19. Vad tycker Du om säkerheten inom köpcentret (väktare, ordning och reda)? 3,36 1,53   
20. Vad tycker Du om dina möjligheter att lämna synpunkter på eventuella problem 
gällande butiker och liknande här på köpcentret? 3,14 1,69   
     
Utfästelser/Försäkran 3,20 1,58 3 0,55
21. Tycker Du att den reklam som köpcentret ger ut bygger upp rättvisa 
förväntningar hos Dig som kund? 3,03 1,31   
22. Tycker Du att köpcentret lever upp till sitt rykte? 3,21 0,99   
23. Hur betygssätter Du köpcentrets reklam i olika media (lättläst, begriplig)?  3,37 1,35   
24. Hur betygssätter Du den information som krävs för att hitta rätt i köpcentret? 3,27 1,37   
25. Hur betygssätter Du köpcentrets information om ändrade öppettider under 
storhelger, såsom jul, påsk o.s.v.? 3,22 1,62   
26. Vad tycker Du om utformningen av köpcentrets hemsida, om Du besökt den? 2,50 0,86   
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Hyllinge, Familia     
Dimensioner/Frågor     

Viktat 
Medelvärde Medelvärde Std Typvärde

Fysiska Faciliteter 3,56 1,57 3 0,70
1. Hur betygssätter du valet av plats/lokalisering av köpcentret? 3,58 1,03 4  
2. Hur tycker Du att de utplacerade vägvisarna inom köpcentret, i form av 
skyltar/informationstavlor, fungerar? 3,31 1,25 3  
3. Tycker Du att lokalerna är utformade så att man med lätthet kan ta sig fram? 4,19 0,98 5  
4. Hur tycker Du att det fungerar med de utplacerade viloplatserna? 3,21 1,40 3  
5. Hur uppfyller serveringarna dina förväntningar?  3,07 1,05 3  
6. Hur uppfyller toaletterna dina förväntningar?  4,00 1,65 5  
7. Hur uppfyller tillgången till skötrum dina förväntningar?  3,42 1,85 0  
     
Pålitlighet 3,30 1,37 3 0,90
8. Tycker Du att köpcentret uppfyller dina krav på utbudet av butiker? 2,83 1,44 3  
9. Tycker Du att de butiker som finns i köpcentret håller hög kvalitet? 3,13 1,23 3  
10. Hur tycker Du att servicenivån är mellan butikerna? 3,36 1,51 3  
11. Vad tycker Du om den generella prisnivån i köpcentret? 3,18 1,31 3  
12. Vad tycker Du om öppettiderna? 3,33 1,09 3  
13. Vad tycker Du om parkeringsmöjligheterna i samband med besök på 
köpcentret? 3,97 1,39 5  
     
Hjälpsamhet 3,58 1,10 3 0,75
14. Tycker Du att personalen, i de butiker Du besökt, varit villiga att hjälpa dig vid 
eventuella problem? 3,63 1,15 3  
15. Tycker Du att personalen, i de butiker som Du besökt, haft kunskap nog att 
hjälpa dig vid eventuella frågor/problem? 3,60 1,15 3  
16. Tycker Du att personalen, i de butiker som Du besökt, haft tid att hjälpa dig? 3,52 1,03 3  
     
Engagemang 3,48 1,78 3 0,57
17. Tycker Du att den personal Du kommit i kontakt med varit trevlig/artig? 3,70 1,12 3  
18. Vad tycker Du om säkerheten inom köpcentret (väktare, ordning och reda)? 3,22 1,78 0  
19. Vad tycker Du om dina möjligheter att lämna synpunkter på eventuella problem 
gällande butiker och liknande här på köpcentret? 3,39 1,83 0  
     
Utfästelser/Försäkran 3,16 1,62 3 0,50
20. Tycker Du att den reklam som köpcentret ger ut bygger upp rättvisa 
förväntningar hos Dig som kund? 3,00 1,26 3  
21. Tycker Du att köpcentret lever upp till sitt rykte? 2,90 1,24 3  
22. Hur betygssätter Du köpcentrets reklam i olika media (lättläst, begriplig)?  3,35 1,54 3  
23. Hur betygssätter Du den information som krävs för att hitta rätt i köpcentret? 3,62 1,62 3  
24. Hur betygssätter Du köpcentrets information om ändrade öppettider under 
storhelger, såsom jul, påsk o.s.v.? 3,12 1,52 3  
25. Vad tycker Du om utformningen av köpcentrets hemsida, om Du besökt den? 2,50 1,09 0  
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Karlstad, Mitt i City     

Viktat 
MedelvärdeDimensioner/Frågor Medelvärde Std Typvärde

     
Fysiska Faciliteter 3,43 1,30 3 0,77 
1. Hur betygssätter du valet av plats/lokalisering i Karlstad för köpcentret Mitt i City? 3,88 1,18 4  
2. Hur tycker Du att de utplacerade vägvisarna inom Mitt i City, i form av 
skyltar/informationstavlor, fungerar? 3,22 1,40 3  
3. Tycker Du att lokalerna är utformade så att man med lätthet kan ta sig fram? 3,60 1,09 3  
4. Hur tycker Du att förflyttning mellan våningsplanen i köpcentret fungerar? 3,42 0,84 3  
5. Hur tycker Du att det fungerar med de utplacerade viloplatserna? 3,55 1,42 4  
6. Hur uppfyller den stora serveringen dina förväntningar? 2,87 1,38 2  
     
Pålitlighet 3,32 1,40 3 0,74 
7. Tycker Du att Mitt i City uppfyller dina krav på utbudet av butiker? 3,20 0,97 3  
8. Tycker Du att de butiker som finns i Mitt i City håller hög kvalitet? 3,49 1,10 3  
9. Hur tycker Du att servicenivån är mellan butikerna? 3,21 1,47 3  
10. Vad tycker Du om den generella prisnivån i köpcentret? 2,89 1,09 3  
11. Vad tycker Du om öppettiderna? 3,59 1,25 4  
12. Vad tycker Du om parkeringsmöjligheterna i samband med besök på Mitt i City? 3,63 1,97 0  
     
Hjälpsamhet 3,39 1,23 3 0,78 
13. Tycker Du att personalen, i de butiker Du besökt, varit villiga att hjälpa dig vid 
eventuella problem? 3,48 1,29 3  
14. Tycker Du att personalen, i de butiker som Du besökt, haft kunskap nog att hjälpa 
dig vid eventuella frågor/problem? 3,43 1,26 3  
15. Tycker Du att personalen, i de butiker som Du besökt, haft tid att hjälpa dig? 3,27 1,17 3  
     
Engagemang 3,40 1,76 0 0,59 
16. Tycker Du att den personal Du kommit i kontakt med varit trevlig/artig? 3,53 0,98 3  
17. Vad tycker Du om säkerheten inom Mitt i City (väktare, ordning och reda)? 3,45 1,82 0  
18. Vad tycker Du om dina möjligheter att lämna synpunkter på eventuella problem 
gällande butiker och liknande här på Mitt i City? 3,02 1,64 0  
     
Utfästelser/Försäkran     
19. Tycker Du att den reklam som Mitt i City ger ut bygger upp rättvisa förväntningar 
hos Dig som kund? 3,17 1,68 0 0,48 
20. Tycker Du att köpcentret lever upp till sitt rykte? 3,12 1,56 3  
21. Hur betygssätter Du Mitt i City’s reklam i olika media (lättläst, begripbar)? 3,58 1,43 4  
22. Hur betygssätter Du den information som krävs för att hitta rätt i köpcentret? 3,28 1,66 3  
23. Hur betygssätter Du Mitt i City:s information om ändrade öppettider under 
storhelger, såsom jul, påsk o.s.v.? 3,02 1,36 3  
24. Vad tycker Du om utformningen av Mitt i City’s hemsida, om Du besökt den? 2,78 1,57 0  
 2,83 1,22 0  
Extrafråga     
25. Hur betygssätter Du att Mitt i City’s budskap om ”Shopping och möten med 
storstadspuls” överrensstämmer med dina upplevelser? 3,05 1,59 3  
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Bilaga 5  – Sammanställning av intervjuer  
 
(Siffrorna framför varje påstående är knutet till varje respondents enkät) 
 

Partille – Allum 
 
Respondent: 
1: Trångt i köpcentret när de har events. 
 
2: Rulltrapporna är långsamma. 
 
3: Mer viloplatser. 
 Alla butiker jag gillar finns och köpcentret ligger centralt; mycket bra! 
 
4: Ett mycket bra köpcentrum. 
 
5: Ett av caféerna har för dålig städning efter att kunderna har gått (IT). Det andra 

caféet är mycket bra, men har för lite platser vilket gör att det alltid är fullt där. 
 
8: Dålig parkering, dock bra att det är gratis.  
 
12: Trångt i rulltrapporna. 
 För ung personal i butikerna med dålig kunskap, samt att de pratar i sina 

mobiltelefoner istället för att hjälpa oss kunder. 
 För få parkeringsplatser, speciellt på helgerna. 
 
15: Mycket bra för äldre och handikappade med många viloplatser, en eloge! 
 Mycket lättillgängligt köpcentrum med bil. 
 Ej besökt hemsidan, visste inte att den fanns. 
 
16: När man kommer in i en nästan tom butik, är det svårt att ”bli av” med 
 betjäningen (somliga butiker), de är nästan ”för på”. 
 
17: Det har varit lite krångel med presentkorten som gäller för hela Allum, vissa 
 butiker verkar inte ha vetat om att dessa funnits samt att de inte vetat hur man 
 ska göra med växel om det blir över på presentkortet. 

Vissa butiker har till och med vägrat att acceptera presentkorten som betalning. 
(Denna kritik kan riktas både till personalen som inte vet hur man ska handskas 
med ärendet, och även kan kritiken riktas mot kommunikationen som inte verkar 
fungera över köpcentret.) 

 
18: Fler parkeringsplatser. 
 
23: Parkeringen är för liten, speciellt på helgerna. Detta gör att man åker någon 

annanstans.  
 
24: Köpcentret skulle behöva vara större, alldeles för trångt, speciellt på kvällar och 

helger. 
 För få parkeringsplatser. 
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26: Dålig service i caféet på våning 3. 
 
27: Serveringarna ligger mitt i ”gågatan”, blir inte så bra, vill ha mysigare 

fikaställen. 
 
28: För få parkeringsplatser, speciellt på helger. 
 
29: Lite krångligt att ta sig mellan våningarna, man måste ta sig från ena änden av 

köpcentret till den andra, bara för att byta plan. 
 Personalen har bemött mig på ett bra sätt. (Jämfört med vad mina vänner och 

arbetskamrater tycker). 
 Bra med ett kundcenter. 
 Inte sett någon reklam 
 
31: Det är helheten och alla de punkter som tagits upp i enkäten som gör ett 

köpcentrer bra.  
 
33: Vill ha trevligare personal 
 
34: Mycket bra med kartor över köpcentret, gör att man med lätthet kan orientera 

sig i det. 
 Toaletterna är väldigt bra. 
 Mixade priser mellan butikerna är mycket bra. 
 Att det är öppet länge på vardagarna är också mycket bra. 
 Har sett väktare gå runt, vilket ger en trygghetskänsla.  
 
35: Trevlig miljö vilket medför att personalen i butikerna även dem blir trevliga och 

tillmötesgående.  
 Det är en ”skön atmosfär” över hela köpcentret.  
 
40: Svårt att veta hur man ska ta sig ”från början till slut” i köpcentret.  
 Dålig skyltning från motorvägen.  
 Apoteket-shop är kanon. 
 
43: Hopplöst att parkera vid inhandlande av mat.  
 Har ändrat mina inköpstider för att det inte går att parkera under vissa 

tidpunkter. 
 Ung personal som står och pratar med varandra, istället för att hjälpa oss kunder 

(H&M).  
 
50: Svårt att hitta på köpcentret.  
 

Uddevalla – Torp 
Respondent: 
9 Restaurangen ’Briggen’ har god mat 
 
16: Mer klädbutiker med olika stilar. 
 Mycket bra på Carlings vad gäller personalen. 
 
17: För smalt i gångarna i köpcentret. 
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19: Det borde finnas flera viloplatser. 
 
21: Det skulle finnas flera växlingsautomater till toaletterna. 
 Ibland kan det bli köer ute på vägen när man ska till köpcentret (vid hög 

belastning). 
 Personalens serviceförmåga beror mycket på vilken butik man besöker, hamnar 

på en ”mediumnivå”. 
 
24: Toaletterna bör vara gratis. 
 
27: Fler caféer/restauranger med ett bredare utbud. 
 
44: Personligen tycker jag att öppettiderna är lite väl tilltagna.  
 Vad gäller personalen; viljan finns, men kompetensen saknas. 
 
47: Torp är ett jättebra köpcenter. 
 Bör dock vara öppet längre på helgerna.  
 Personalen är mycket trevlig (i butikerna). 
 
 

Trollhättan – Etage 
 
Respondent: 
2: Har inte sett några vakter. 
 
28: Mycket hjälpsamma expediter i samtliga butiker. 

Hemsidan hade varit bättre med länkar till de ingående butikerna så man vet 
vilka varor som erbjuds. 

 
29: Jag skulle vilja ha fler viloplatser och mindre ’buller’ i köpcentret när det gäller 

musiken 
 
 

Hyllinge – Familia 
 
Respondent: 
1: För lite folk Familia. Dubbletter av affärer, exempelvis två frisörer. Öppna 

affärer som är mer kända (H&M) då dessa lockar fler besökare. 
 
2: Köpcentret behöver inte vara öppet ”röda dagar”. 
 
4: För många liknande butiker, tror att det hade behövts större kedjor som folk 

känner igen (H&M, Jack N’ Jones, Stadium…) 
 
15: Hemsidan saknar länkar till butikerna. 
 Ser gärna mer reklam.  
 
16: Vissa butiker har för trångt i gångarna, blir svårt att komma fram med vagn. 
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25: Bra med toaletter man inte behöver betala för. 
 
30: Ett speciellt amningsrum hade varit bra. 
 
 

Karlstad – Mitt i City 
 
Fysiska Faciliteter 
 
Food-Court 
 
99: Ser ut som en skolmatsal, högljutt  
 
98: Food-courten borde vara bättre utformad och högljutt 
 
95:  Hög ljudnivå och trångt mellan borden 
 
93: Serveringen ser ut som en flygplats och är lite tom 
 
91: Serveringen ger lite ’matsalskänsla’ 
 
85: Serveringen är högljudd och opersonlig 
 Känns som en skolmatsal 
 Växter, skärmväggar, andra/nya stolar och bord skulle behövas 
 
79: Ljudnivån är hög och det ser ut som en skolbespisning 
 
70: Ser ut som en skolmatsal 
 
64: Dålig kvalitet på maten 
 
63: Restaurangen är trång och ser billig ut 
 
62/61: För hög ljudnivå 
 
60: Bullrigt 
 
57: Matsalskänsla över restaurangen 
 
50: Dålig mat i förhållande till pris 
 
49: Skolmatsal 
 De som äter där ska se på dem som handlar, inte tvärt om 
 
48 Skolmatsal, stimmigt, mycket folk i rörelse  

Man vill sitta avskilt när man äter 
 
47: Serveringen är tråkig, lite väl öppen 
 
44: För hög ljudnivå, alla restauranger ska ej ha samma matsal 
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43: Ljudnivån är för hög när man sitter i Food-Court:en 
 
41: Man får ej tillräckligt mycket mat när man äter i Food-Court:en 
 
35: Skolmatsalen suger 
 
34: Skolmatsalen är dålig 
 
27: Bra koncept, men känns ändå som en skolmatsal med högt ljud 
 
26: Lite steril design på möblerna  
 
24: Kall skolmatsal 
 
23: Ingen mysig känsla, skolmatsal 
 
21: Högt ljud, omysig 
 
8: Militärmatsal 
 
7: Skolmatsal 
 
Annat 
 
101: Opersonligt 
 
100: Vill kunna ta sig till parkeringsplanet utan att ta hissen 
 
84: Clas Ohlssons rulltrappor sitter på fel sida 
 
83: Clas Ohlssons rulltrappor sitter på fel sida 
 
82:  Det är ett halkigt golv 
 
75:  Hade jättehöga förväntningar vilka Mitt i City uppfyller 
 
72: För lite butiker för barn och äldre (60+), dock inga tantkläder 
 
64: Dålig Planering av rulltrapporna 
 
62/61: För hög ljudnivå vid konserter vilket gör det olämpligt för barn 
 
55: Valet av plats är så bra som det kan bli 
 
50: Bra lösning av infrastruktur invändigt 
 
46: Lokaliseringen är bra, gillar dock inte att man rev ett gammalt hus 
 Mitt i City kunde ha anpassat sig till det gamla huset istället 
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45: Mycket bra mataffär  
 
42: Mitt i City är ett lyft för Karlstad 
 
41: Trångt i butikerna 
 
39: Svårt att veta vilka affärer som ligger i vilken passage 
 Olika färger i passagerna 
 
36: Bra med viloplatser 
 
30: Känns fräscht 
 
25: Hissen går för sakta 
 
21: Fin miljö 
 
11: Mitt i City är ett lyft för Karlstad 
 
9: Mer bänkar 
 
Pålitlighet 
 
Öppettider 
 
46: Dåliga öppettider, speciellt på helger 
 
43: Öppettiderna borde vara som Bergvik 
 
40: Längre öppettider 
 
36: Vill ha längre öppettider på helgerna 
 
15: Längre öppettider 
 
14: Längre öppettider 
 
9: Längre öppettider 
 
 
Annat 
 
99: Vart är personalen i vissa affärer? 
 Längre öppettider 
  
98: Fler kill/herrbutiker 

Längre öppettider 
 

97: Lite väl dyrt i vissa affärer 
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95: Prisnivån i butikerna är för hög 
 

93: Man ser alltid inte bilarna som kommer från parkeringen när man går förbi 
 
89: Maten gör sig inte förtjänt av sitt höga pris 
 
88: Maten är dyr 
 
70: Saknar damkonfektion för min åldersgrupp (60+) 

För mycket av vissa klädkedjor med yngre kundkrets 
 
68: För dyrt 
 
64: Mc-parkeringar borde finnas utanför 
 
57: Svårt att hitta garagenedfarten när man inte känner till Karlstad 
 
55: Pris i butikerna är som förväntat 
 
50: Dyrare än brukligt 
 Karlstad är ingen storstad -> finns ”storstadpriser” 
 
46: Klädaffärerna är för ungdomar, passar inte alla i Karlstad 
 
43: Somliga butiker har väldigt låg servicenivå  
 
42: Parkeringen är jättebra, mycket nöjd, fungerar bra 
 
41: För dyrt i butikerna  
 
39: Man vet ej som kund vad parkeringen kostar när man åker in i huset 
 
36: Något sorts meddelande som meddelar hur lång tid det är kvar tills köpcentret 
stänger 
 
27: Bra parkering, betalar för tiden man står 
 
23: Besviken, borde vara mer ”nya” affärer, istället för många gamla butiker som 

flyttat 
 
21: För höga priser, för mycket varor i butikerna 
 
Hjälpsamhet 
 
89: Servicen är olika mellan butikerna, men håller generellt en bra nivå 
 
88: Hela dimensionen varierar mellan butikerna 
 
68: Personalen är ej utbildade för sina områden 
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66: Mycket trevlig personal 
 
50: Reklamationsmöjligheterna är asbra 
 Vissa är dåliga på prismärkning 
 
46: Personalen är uppmärksam och hjälpsam 
 
43: Personalen är generellt hjälpsamma 
 
42: En gång i en affär var de ovilliga att hjälpa till  
 
21: Personalen verkar ointresserad av att hjälpa till 
 
Engagemang 
 
99: Saknar en informationsdisk 
 
95: Mycket trevlig personal  
 
84: Har aldrig sett någon väktare och har ingen aning om vart man kan lämna 

synpunkter 
 
62: Möjlighet att lämna synpunkter är mycket bra 
 
55: Har aldrig uppmärksammat vakterna 
 
46: Känns tryggt i Mitt i City 
 Vill ha en informationsdisk av något slag (bemannad) 
 
39: Mer information om vart man kan lämna synpunkter 
 
36: Ser sällan någon ordningsvakt 
 Kundtjänst/informationsdisk? 
 
21: Utrymningsplan? 

Vart är väktarna? Har aldrig sett någon 
 
 7: Inte sett några väktare, men det är bra stämning 
 
Utfästelser/försäkran 
 
99: Saknar någon sorts navigeringsskylt vid rulltrapporna 
 
98: Informationstavlorna är väldigt osynliga 
 Borde kanske finnas någon sorts informationsdisk 
 Hemsidan kunde kanske vara lite snyggare utformad 
 
88: Det är bra att se vilken gata som ligger vid varje utgång 
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86: Det är för många events på helgerna, det blir då svårt att ta sig till butikerna och 
 rulltrapporna 
 
85: Dåligt med information om ändrade öppettider för de som inte läser tidningen 
 
61: Har endast sett reklam på Våxnäs 
 
56: Har ej sett någon reklam 
 
55: Har inte märkt av någon reklam 
 
46: Fråga 22: Använt en gång, kom fel ändå 
 Aldrig sett någon reklam 

Kände ej till hemsidan 
 
45: Känns inte som en storstad 
 Ej sett hemsidan, visste inte att det fanns 
 
36: Någon sorts utskick varje månad så man kan se vad det är för events på gång 
 Informationskarta att ”ta med”, under vistelsen på Mitt i City 
 
35: Fin hemsida 
 
24: Dålig information om förändringar i öppettider 
 
21: Ej sett några skyltar 
 
13: Inte fått/sett någon reklam 
 
9: Mer reklam 
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Bilaga 6 – Steen & Ströms egenutformade frågor  
 
(Siffrorna efter varje fråga motsvarar antalet respondenter som ansett detta vara anledningen 
till ex. varför de senast besökt köpcentrumet)  
 
Partille, Allum 
 
Vilken/vilka var den främsta anledningen till att du besökte vårt köpcentrum senast?  
Butik/butiker finns där som du vill besöka 24
Smidigt - att fler butiker är samlade på samma ställe 24
Fått reklam/erbjudande  
Intressant evenemang/aktivitet 1
Äta/fika och umgås 8
Öppettiderna 6
Parkeringsmöjligheterna 7
Allt under tak (ej väderberoende) 12
Bor i närheten 30
Annat, berätta vad i kommentarrutan 3
  
Har du kommit i kontakt med någon/några av våra raklamer under de senaste månaderna? 
Isådana fall; vilken/vilka? 
Direktreklam (tidning/magasin/broschyr) om vårt köpcentrum 15
Direktreklam från någon butik hos oss 4
Annons i tidning 13
Info/erbjudande via e-post 1
Banner/reklam på Internet 1
Utomhusreklam 3
Radio 8
TV 12
Annat, berätta vad i kommentarrutan  
  

 Har du utnyttjat något reklamerbjudande den senaste månaden? 
Ja, berätta vad i kommentarrutan 1
Nej, inget erbjudande som passade mig 20
Nej, det var inget erbjudande i reklamen 23
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Uddevalla, Torp 
 
Vilken/vilka var den främsta anledningen till att du besökte vårt köpcentrum senast? 
Butik/butiker finns där som du vill besöka 28
Smidigt - att fler butiker är samlade på samma ställe 23
Fått reklam/erbjudande 23
Intressant evenemang/aktivitet 4
Äta/fika och umgås 12
Öppettiderna 10
Parkeringsmöjligheterna 2
Allt under tak (ej väderberoende) 12
Bor i närheten 8
Annat, berätta vad i kommentarrutan 4
  
Har du kommit i kontakt med någon/några av våra raklamer under de senaste månaderna? 
Isådana fall; vilken/vilka? 
Direktreklam (tidning/magasin/broschyr) om vårt köpcentrum 30
Direktreklam från någon butik hos oss 8
Annons i tidning 11
Info/erbjudande via e-post 1
Banner/reklam på Internet 3
Utomhusreklam 4
Radio 3
TV 10
Annat, berätta vad i kommentarrutan 1
  

 Har du utnyttjat något reklamerbjudande den senaste månaden? 
Ja, berätta vad i kommentarrutan 4
Nej, inget erbjudande som passade mig 27
Nej, det var inget erbjudande i reklamen 12
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Trollhättan, Etage 
 
Vilken/vilka var den främsta anledningen till att du besökte vårt köpcentrum senast?  
Butik/butiker finns där som du vill besöka 19
Smidigt - att fler butiker är samlade på samma ställe 9
Fått reklam/erbjudande  
Intressant evenemang/aktivitet 2
Äta/fika och umgås 6
Öppettiderna 3
Parkeringsmöjligheterna 4
Allt under tak (ej väderberoende) 7
Bor i närheten 3
Annat, berätta vad i kommentarrutan 1
  
Har du kommit i kontakt med någon/några av våra raklamer under de senaste månaderna? 
Isådana fall; vilken/vilka? 
Direktreklam (tidning/magasin/broschyr) om vårt köpcentrum 14
Direktreklam från någon butik hos oss 4
Annons i tidning 9
Info/erbjudande via e-post 1
Banner/reklam på Internet 1
Utomhusreklam 3
Radio 1
TV 1
Annat, berätta vad i kommentarrutan  
  

 Har du utnyttjat något reklamerbjudande den senaste månaden? 
Ja, berätta vad i kommentarrutan 2
Nej, inget erbjudande som passade mig 17
Nej, det var inget erbjudande i reklamen 10
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Hyllinge, Familia 
 
Vilken/vilka var den främsta anledningen till att du besökte vårt köpcentrum senast?  
Butik/butiker finns där som du vill besöka 17
Smidigt - att fler butiker är samlade på samma ställe 10
Fått reklam/erbjudande  
Intressant evenemang/aktivitet  
Äta/fika och umgås 2
Öppettiderna 1
Parkeringsmöjligheterna 1
Allt under tak (ej väderberoende) 7
Bor i närheten 5
Annat, berätta vad i kommentarrutan 2
  
Har du kommit i kontakt med någon/några av våra raklamer under de senaste månaderna? 
Isådana fall; vilken/vilka? 
Direktreklam (tidning/magasin/broschyr) om vårt köpcentrum 15
Direktreklam från någon butik hos oss 4
Annons i tidning 10
Info/erbjudande via e-post  
Banner/reklam på Internet  
Utomhusreklam 4
Radio 1
TV 1
Annat, berätta vad i kommentarrutan 1
  

 Har du utnyttjat något reklamerbjudande den senaste månaden? 
Ja, berätta vad i kommentarrutan 2
Nej, inget erbjudande som passade mig 23
Nej, det var inget erbjudande i reklamen 4
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