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Servicekvalitet har de senaste trettio åren blivit en allt större 
fråga för våra företag då det gamla produktionssamhället 
börjar gå mot en tjänsteekonomi. Att definiera och mäta 
servicekvalitet på ett objektivt sätt är vad forskarna under 
dessa år sökt förstå. Detta då mottagaren av en tjänst ofta är 
med och producerar denna vilket leder till många 
subjektiva tankar kring området. 
 
Mitt i City är ett relativt nyöppnat köpcentrum i Karlstad. 
Utifrån vad som skrivits i problemformuleringen ämnar vi 
att på detta center undersöka huruvida dess konsumenter är 
nöjda med den servicekvalitet som utlovas och erbjuds. 
 
En av många modeller som tagits fram under åren för att 
bedöma och utvärdera servicekvalitet är SERVQUAL. 
Originalmetoden ställer kunders förväntningar på 
servicekvalitet mot deras uppfattningar om vad de erhållit. 
 
I vår studie mäts servicekvalitet med hjälp av en omarbetad 
SERVQUAL i kombination med intervjuer vid Mitt i City. 
 
Enligt våra undersökningar och analyser upplevs 
servicekvaliteten vid Mitt i City som bra.

  



 

Sammanfattning 
 
Köpcenter fyller idag en allt större funktion i vårt shoppande. Allt mer pengar läggs på fysisk 
utformning och design av lokalerna. Större satsningar görs på att kunna behålla konsumenten 
inom centrets väggar, under en längre tid, för att få dem att uträtta alla sina ärenden, istället 
för att springa mellan butiker i staden.  
 
I takt med att allt fler center byggs runtom i landet ställs allt högre krav på utbud, 
tillförlitlighet, multiaktiviteter, restauranger och så vidare. För att lyckas tillhandahålla 
konsumenterna detta krävs en större förståelse från ledningen om vad kunderna vill ha. Allt 
detta skulle kunna sammanfattas med ett ord; servicekvalitet.  
 
Fokus på detta tämligen abstrakta fenomen har under de senaste 30 åren blivit allt större, i takt 
med att vi rör oss mot en mer omfattande tjänsteekonomi. För företagen handlar det om att 
sätta sig in i, definiera och försöka förstå sig på sina kunder och deras problem. Detta för att 
på ett så bra sätt som möjligt kunna erbjuda de, enligt företaget, bästa tjänsterna på 
marknaden.  
 
Mitt i City, beläget i centrala Karlstad, är ett relativt nyöppnat köpcenter som består av 50 
butiker och ett antal restauranger. Innanför deras väggar pågår ständiga aktiviteter; expediter 
som servar, konsumenter som handlar, restaurangpersonal som serverar. Dessa aktiviteter är 
vad som utgör tjänsteleverans och därigenom ges förutsättningarna till servicekvalitet.  
 
Denna uppsats avser att undersöka om Mitt i Citys kunder upplever att köpcentret kan 
tillgodose deras behov gällande servicekvalitet, att utföra tjänster på bästa sätt. 
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Introduktion 
 

Kapitel 1 – Introduktion 
 
Det inledande kapitlet ”introduktion” kommer att behandla själva köpcenterfunktionen för 
konsumenterna. Här kommer även att redogöras för vilket problem, respektive syfte, 
uppsatsen har. Vi kommer även att göra en närmre presentation av det företag som uppsatsen 
berör. 
 
 
1.1 Bakgrund 
Idag är det vanligt med köpcenter i Sverige, men det har inte alltid varit så. Köpcentret kom 
till Sverige för över 50 år sedan och har sedan dess fortsatt ökat sin del av detaljhandeln. Den 
totala omsättningen för detaljhandeln var år 2006 533 miljarder kronor (SCB, Olle 
Håkansson, 2007). En orsak till denna ökning tros vara de fördelar ett köpcenter för med sig. 
Köpcentret förenklar shoppingen genom att erbjuda ett stort och blandat urval av butiker 
under samma tak. De erbjuder även parkeringsmöjligheter vilket sammanslaget leder till stor 
tidsbesparing för konsumenten. 
 
Den ökade handeln är även en följd av de stora satsningarna som idag görs vad gäller 
investeringar i köpcenter. För att överleva den hårda konkurrensen på marknaden är det ett 
krav för många affärskedjor att vara med bland framgångsrika köpcenter. För att lyckas med 
detta är investeringar nödvändiga. Inom centret gäller det sedan att hålla en hög 
servicekvalitet för att tillfredsställa konsumenterna på ett bättre sätt än konkurrenterna.  
(S. Åkerlund, 2003).    
 
Karlstad är i dag en stor handelsplats med svenska mått mätt, med ett stort utbud av butiker 
och varuhus. Större delen av detaljhandelsutbudet finns i de centrala delarna av Karlstad samt 
i ena utkanten av staden. Majoriteten av konsumenterna återfinns i Värmland samt Dalsland, 
men i takt med utbyggnader av olika köpcenter räknas tillströmningen från Norge öka. 
Bidragande till denna tillströmning är utbudet av de stora livsmedelsbutikerna, men den 
största orsaken är sällanköpsvarorna. Det förekommer dock en brist på lokaler i de centrala 
delarna av Karlstad, vilket är ett utav problemen med tanke på expansion. (Marknadsplan, 
2007, Mitt i City). 
 
Den 17 maj 2004 började utgrävningarna för ett nytt köpcenter i Karlstad. Planerna för 
köpcentret hade funnits länge och resultatet blev Mitt i City. Tanken bakom projektet var att 
det skulle uppfylla kundernas krav vad gäller handel, boende och tillgänglighet. 
(Marknadsplan, 2007, Mitt i City). 
 
 
1.2 Problemformulering  
För ett köpcenter är ett bra utbud av butiker en av de mer betydande faktorerna som avgör 
dess attraktivitet och framgång. Enligt en studie av Nevin och Huston (1980) har konstaterats 
att en specifik butik kan vara orsaken till varför konsumenter dras till ett visst köpcenter över 
huvudtaget. Vad  som även skulle kunna tänkas är att storleken och lokaliseringen av ett 
köpcenter borde vara en avgörande faktor, detta är enligt bland annat Hise et al. (1983) och 
Meoli et al. (1991) inte fallet. De hävdar snarare att aspekter som exempelvis produktkvalitet, 
butiksutbud, servicenivå samt möjligheten till att göra andra saker än att bara shoppa spelar 
större roll för konsumenten.  
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Introduktion 
 
Kringaktiviteter i centret som gör att kunden kan vistas där under en längre tid, och därmed få 
möjligheten att utföra alla sina köp på samma ställe blir allt viktigare. Dessa kringaktiviteter 
är nödvändighetsfaktorer för en människas välbefinnande, till exempel restauranger, 
viloplatser, toaletter och liknande.  
 
Ett köpcenter existerar för att förse konsumenterna med ett mervärde i form av att samla ett 
visst antal butiker i samma byggnad, och på detta sätt underlätta inköp. Som nämnts ovan är 
det dock de ständigt pågående aktiviteterna inom denna byggnad genom vilka miljön 
definieras.  
 
Enligt Peter och Olsen (2005) är det viktigt att ledningen vid ett köpcenter kontinuerligt 
studerar och förbättrar denna miljö, då den är en viktig del i påverkan av en konsuments 
beteende. Utöver de fysiskt påtagliga aspekterna utgörs miljön även av en stor del andra 
aspekter. Det är de sammantagna intrycken från olika aspekter i miljön som vi valt att 
fokusera oss på för att uppfylla syftet med denna uppsats. 
 
Då företag idag jobbar med att tillfredsställa konsumenternas förväntningar, sälja en tjänst, 
snarare än att sälja en fysisk vara är det viktigt att även lägga upp sina studier utifrån detta 
perspektiv. Det praktiska problemet ges då av frågan; uppfyller Mitt i City de förväntningar 
som byggts upp hos kunderna genom reklam och word-of-mouth? 
 
Det önskade svaret är att Mitt i City lever upp till de förväntningar som kunderna har byggt 
upp genom att ständigt bearbeta och behandla alla kontaktpunkter i mötet med kunden. Ett 
löfte är ett löfte och måste hållas för att hålla kunderna nöjda och uppmuntra till 
återbesök/återköp. 
 
 
1.3 Syfte 
Det huvudsakliga syftet med vår uppsats är att redogöra för om Mitt i City uppfyller 
kundernas förväntningar i avseende på servicekvalitet.  
 
Det teoretiska syftet är att testa hur verktyget SERVQUAL, som används vid 
tjänstekvalitetsundersökningar, utarbetat av Zeithaml et al. (1985, 1990) fungerar vid 
omfattande omarbetning. Även hur en omarbetad SERVQUAL fungerar som underlag vid 
tillslutning av eventuella gap mellan konsumenternas förväntningar och deras verkliga 
upplevelse på Mitt i City. 
 
Det metodmässiga syftet är att undersöka huruvida det är möjligt att utforma ett 
endimensionellt frågeformulär utifrån SERVQUAL:ens dimensioner, i kombination med 
enklare djupintervjuer och ändå kunna dra paralleller till gap-modellen. Syftet är här att testa 
om det går att kombinera den kvalitativa ansatsen med den kvantitativa ansatsen.  
 
 
1.4 Avgränsningar 
Vi har valt att avgränsa oss i vårt frågeformulär till den information som anses viktigast för att 
stärka vår studie. Denna information inkluderar den offentliga miljön på Mitt i City samt 
generella aspekter. De generella aspekterna utgörs exempelvis av den allmänna service- och 
prisnivån. Vidare har vi valt att avgränsa oss till de 100 respondenter som ingår i vår 
undersökning. Begränsningarna inför vår uppsats i form av tid tillåter inte ett större urval, 
speciellt med avseende på den tidskrävande inmatningen av materialet i datorn.             
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1.5 Företagsbeskrivning 
Mitt i City öppnades för allmänheten hösten 2006 och är beläget i centrala Karlstad mellan de 
fyra huvudgatorna; Drottninggatan, Järnvägsgatan, Tingvallagatan och Västra Torggatan. 
Köpcentret ägs av Steen och Ström Sverige AB vilka är störst i Skandinavien inom 
köpcentrumsutveckling. Köpcentret utarbetades med budskapet, Shopping och möten med 
storstadspuls, som utgångspunkt. Mitt i City vill vara något nytt och moderiktigt och på så vis 
bli det rätta valet för shopping.  
 
Köpcentret utgörs av hela 50 butiker, caféer och restauranger samlade på 1600 kvadratmeter. 
Genom byggnation av ett garage beläget under köpcentret finns även parkeringsmöjligheter 
för de besökande, varifrån de kan ta sig med hiss rakt upp i köpcentrets kärna.  
 
För att lyckas på en marknad måste företaget leva upp till de förväntningar som byggts upp 
hos kunden. Det är även viktigt att möta dessa förväntningar på ett sätt som skiljer företaget 
från konkurrenterna. Genom att tillämpa en egenutvecklad modell jobbar Mitt i City ständigt 
med att uppfylla dessa förväntningar. 
 
Köpcentermodellen 
Modellen är baserad på fyra beståndsdelar, butiksmix, format, kommunikation och service, 
vilka behandlar alla kontaktpunkter i mötet mellan Mitt i City och kunden (Informationshäfte 
Steen och Ström). 
 
Butiksmix 
Butikssammansättningen ska innehålla det bästa av det mesta. Samtliga butiker som etableras 
ska ha en marknadsposition av att vara ledande eller på väg att bli ledande inom sin nisch. 
Mitt i Citys butiker bidrar till hög service samt skapar en modern och spännande miljö. Valet 
av modebutiker samt Food Court:en inger en känsla av trend och storstadsmiljö. 
(Marknadsplan 2007, Mitt i City). 
 
Format 
Mitt i City är uppbyggt på så vis att det finns fyra entréer, en i varje väderstreck, viket skapar 
en hög tillgänglighet och stark genomströmning. I mitten av köpcentret finns ett utrymme 
med torgkaraktär där möjlighet finns att bjuda på underhållning. Kommunikationen mellan de 
olika planen sker genom rulltrappor, gångtrappor och hissar. För att underlätta orienteringen 
och hitta rätt i köpcentret är gångstråket utformat så kunden går runt bjälklagsöppningen som 
släpper in dagsljuset från plan tre. (Marknadsplan 2007, Mitt i City). 
 
Mitt i Citys design är väl utvecklad för att få fram en känsla av 2000-tal blandat med gammal 
anrik kultur. Valet av material ska vara modernt och utformat på ett trendigt vis för att skapa 
en trivsam stämning. Med hjälp av ljuset från plan tre vill avses att skapa en ljus och luftig 
lokal. Under mörkare timmar på dygnet ska dock dagsljuset ersättas med en intressant 
ljussättning. (Marknadsplan 2007, Mitt i City). 
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Kommunikation 
Syftet med namnet Mitt i City är att kommunicera deras budskap, att de ligger just mitt i 
staden och att det är där shoppingen sker. Detta ska framföras till kunden genom events och 
annat som framförs på scen vid torget samt bilder som skildrar shoppingen och människor i 
köpcentret. Kommunikationen med kunderna och de potentiella kunderna ska även ske genom 
fasadvepor, gratistidningar, dagspress, radio, tv, och events som är koncentrerade till 
söndagar. (Marknadsplan 2007, Mitt i City). 
 
Service 
Mitt i City ska på bästa sätt ge service i form av tillgängliga parkeringsplatser belägna i 
närheten av köpcentret, signalstyrka till mobiltelefoner på samtliga plan samt 
uppkopplingsmöjligheter till Internet. Servicen stärks ytterligare med de tillgängliga 
avlastningsfunktionerna, där kunderna kan förvara väskor och ytterkläder i låsbara skåp.   
(Marknadsplan 2007, Mitt i City). 
 
Ägarintresse  
Steen och Ström Sverige AB har som tidigare nämnts utarbetat en köpcentermodell och ställer 
krav på en tillämpning av denna modell hos alla deras köpcenter. Genom modellen ges en klar 
bild över de viktiga aspekterna för ett köpcenters framgång. Dessa aspekter formar 
tillsammans den miljö som besökarna möts av i ett köpcenter. 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 vidare modellen för att hålla dessa löften. Om 
ett sådant löfte infrias kan studeras med hjälp av till exempel SERVQUAL enligt 
Parasuraman et al. (1985, 1990). Det är av stort intresse från Mitt i City att vår undersökning 
studerar om den verkliga servicekvaliteten, kvaliteten på miljön, uppfyller konsumenternas 
förväntningar på servicekvaliteten.        
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Kapitel 2 – Teori 
 
 
Detta avsnitt har för avsikt att gå igenom, förklara och anpassa de teoretiska ansatserna vilka 
vi tillämpar i vår studie. 
 
 
2.1 Begreppsförklaring och definiering av tjänstekvalitetsbegreppet 
Innan de teoretiska ansatserna utvidgas kommer först relevanta begrepp, som det krävs 
kunskap om för att få en förståelse för ämnet, att förklaras.  
 

• Service/tjänst: en kedja av händelser eller aktiviteter i vilken en kund interagerar 
med ett tjänsteföretags medarbetare i syfte att tillgodose vissa behov. 
(www.nationalencyklopedin.se). 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.  
 
• 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”. 

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

förväntad kvalitet. 
 
Servicekvalitet är som sagt ett abstrakt begrepp som är svårt att mäta på ett objektivt sätt. 
Bedömningen av servicen blir ofta subjektiv eftersom den skiljer sig från individ till individ. 
Kvaliteten påverkas oftast av kundens (eller andra kunders) agerande, då denne är 
medproducent vid tjänstegenomförandet, samt att produktion och konsumtion av en tjänst ofta 
sker samtidigt. Detta är en av anledningarna till att servicekvaliteten uppfattas olika av olika 
individer. 
 
För att vidare konkretisera ovanstående går det att se till kvalitetsbegreppet för en fysisk vara, 
där det finns vissa fysiska egenskaper och faktorer att bedöma vid utvärdering av kvalitet. 
Exempel på detta skulle kunna vara teknisk livslängd, antal tillverkningsfel, motorljud från en 
bil inne i kupén och liknande. Industrin har även olika kvalitetsstandarder, ISO, QS etc. som 
kräver att vissa krav gällande bland annat produktion kan garanteras av det producerande 
företaget, för att kunna säkra produktkvalitet. Allt detta ger kontentan; för att på ett så bra sätt 
som möjligt kunna förmedla vad en kund ska få ut av en tjänst måste dess abstrakta drag 
konkretiseras i kommunikationen till kunden. Om detta ska kunna ske måste kunderna 
utbildas att bedöma vad företaget/ledningen anser ska ge ett mervärde, för att ge hög 
servicekvalitet. En av många modeller som vidrör detta område är Grönroos (2000) 
tjänstemarknadsföringstriangel. Denna utarbetades för att förtydliga vart i ett tjänsteföretag 
resurser bör läggas, när det gäller kommunikation och marknadsföring. 
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Kortfattat beskriver modellen, som Grönroos arbetade fram från marknadsföringen av fysiska 
varor, tre olika steg i att förmedla en tjänst. Som framgår i figur 1 är den viktigaste delen i ett 
företags kommunikation och marknadsföring den nedersta delen i modellen. Det är här, i den 
interaktiva marknadsföringen/kommunikationen, kunden kommer i kontakt med ett företags 
personal. När en kund väl kommit till denna punkt krävs det att företagets budskap i den 
externa marknadsföringen varit konkreta och koncisa ut mot kund, för att inga missförstånd 
redan där ska kunna uppstå. Efter detta är gjort måste företaget utbilda sin personal så att de i 
sin tur kan uppfylla vad ledningen utlovat till kunderna på ett korrekt sätt. Om allt detta har 
gjorts bör kunden känna att de erhållit vad som utlovats för tjänsten. (Grönroos, 2000). 
 

 
Figur 1: Tjänstemarknadsföringens triangel. Grönroos (2000) 

Översatt av: J. Pollack & T. Brigelius 
 
När det talas om hur viktigt det är att ett tjänsteföretags kunder är informerade om exakt vad 
de kan förväntas få ut av en tjänst kan utgångspunkt med fördel göras från Grönroos modell. 
Detta för att få en förståelse för vad och vart, resurser kan läggas för att kunna erbjuda sina 
kunder ett upplevt mervärde av utförd tjänst. Har ledningen gjort ett bra arbete med att 
förmedla den externa marknadsföringen genom den interna marknadsföringen ska inga 
problem uppstå. Personalen ska då vara insatt i vad som krävs för att instruera kunden om vad 
denne ska bedöma och betygssätta i sin utvärdering av tjänstekvaliteten. 
 
Konceptet kvalitet kan enligt Vázquez et al. (2001) sammanfattas som objektiv och subjektiv 
kvalitet, vilket ges av fig. 2. 
 

Objektiv Kvalitet Subjektiv Kvalitet 
• Intern syn på kvalitet 
• Produktion/utbudssynsätt 
• Anpassning till på förhand bestämda 

specifikationer 
• Felfria tjänsteleveranser, 

kostnadseffektivitet och undvika 
avvikelser från de satta standarderna 

• Standardisera de ”rätta” aktiviteterna 

• Extern syn på kvalitet 
• Marknads/efterfrågesynsätt 
• Kunden bestämmer vad som är 

kvalitet 
• Företagets förmåga att bedöma 

kundernas behov och förväntningar 
• Stor grad av kundkontaktsaktiviteter 

Figur 2: Objektiv och subjektiv syn på kvalitet. Vàzquez et al. (2001) 
Översatt av J. Pollack & T. Brigelius 
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2.2 SERVQUAL 
Som tidigare nämnts är ett viktigt steg i att förmedla servicekvalitet konkretiserandet av 
tjänsten. Några som även uppmärksammade problemet med att utvärdera servicekvalitet, 
bland många andra, är de tre forskarna Parasuraman, Berry och Zeithaml (1985, 1990). De 
uppmärksammade problemet och började utveckla ett instrument för att konkretisera 
kvaliteten hos tjänster. Resultatet av ett otal fältstudier, fokusgrupper och liknande blev 
instrumentet SERVQUAL, från engelskans service quality. Förenklat mäter detta instrument 
skillnaden mellan kunders förväntningar på servicekvalitet och den faktiska servicen de 
upplever att de erhållits genom tjänsteleveransen. 
 
SERVQUAL:en har ett antal användningsområden varav några av dessa är att identifiera så 
kallade service gaps, som är skillnaden mellan förväntningar och upplevelser. Här går även att 
applicera detta som ett benchmarkingverktyg där jämförelser kan ske mellan olika företag i 
samma bransch, eller som en generell jämförelse mellan vissa branschledande företag. 
Fördelen med att genomföra en sådan undersökning är lättheten att använda den för 
tidsseriestudier. Just denna typ av studier är en av styrkorna med SERVQUAL, eftersom det 
går att återvända till företaget en viss tid efteråt, för att göra en uppföljning och se om någon 
förbättring skett. Vidare kan även tänkas kategorisera ett företags kunder i olika förväntad-
kvalitet-segment (låg-, medel- och hög förväntan) för sedan analysera dessa segment med 
avseende på exempelvis demografi. Ytterligare ett användningsområde skulle kunna vara att 
mäta den interna servicekvaliteten mot hur de anställda i företaget själva upplever den service 
de erbjuder externt (jämför tjänstemarknadsföringens triangel, Grönroos, 2000).   

2.2.1 Beskrivning av modellen  
Modellen som Parasuraman et al. (1985, 1990) framarbetade mäter tjänstekvalitet på fem 
olika dimensioner, tangibles, reliability, responsiveness, assurance och empathy (vilka 
förklaras nedan). Från början mättes kvalitet på inte mindre än tio olika dimensioner, som 
visas i fig. 3. Dock fann de efter en hel del forskning stark korrelation mellan vissa 
dimensioner, vilket reducerade antalet till de ovanstående fem. (Lovelock & Wirtz, 2004). 
 

 
Figur 3: Ursprungliga dimensioner vid framtagandet av SERVQUAL, Parasuraman et al. (1985)  
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Anledningen till att vi valt att presentera ovanstående modell på engelska är att vissa utryck 
är väldigt svåröversatta och vi vill på detta sätt minimera att somliga ords innebörd 
försvinner i översättningen.  
 
De dimensioner, som visas i modellen, är exempel på vad forskare länge sökt att förstå i 
jakten på att kunna mäta och förklara tjänstekvalitet. Ingående i de fem dimensionerna finns 
sedan vissa påståenden till respondenterna som hjälp för att utvärdera kvalitet.  
 

• 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.  
• 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. 

2.2.2 Tillämpning av modellen 
Grundmodellen av SERVQUAL består av 21 påståenden vilka information söks om. Samtliga 
dimensioner består av fyra påståenden, så när som i reliability-dimensionen vilken består av 
fem stycken. Att denna består av ett påstående mer än de övriga spelar dock ingen roll när de 
statistiska beräkningarna ska göras. Detta då dessa uträkningar i de allra flesta fall använder 
sig av någon form av snittvärde. (Lovelock & Wirtz, 2004). 
 
När praktisk tillämpning sedan ska ske utformas först enkätens påståenden utifrån vilken sorts 
tjänsteleverantör ämnas undersöka kvaliteten hos. Formuläret består av två delar, en allmän 
del där kunderna får svara på hur de generellt vill att en tjänsteleverantör ska tillhandahålla 
tjänsten för undersökning. Alltså, deras allmänna förväntningar. När denna del besvarats går 
respondenten vidare till del två, där hon ombeds svara på samma 21 påståenden som i den 
föregående delen. Skillnaden här är att svar nu ska ges beroende på hur deras förväntningar 
infriades, utifrån dessa påståenden, gällande det undersökta företaget. På det här sättet erhålls 
numerisk data utifrån två synvinklar; förväntningar på servicekvalitet och upplevd 
servicekvalitet. Det är här det statistiska arbetet har sin utgångspunkt. (Lovelock & Wirtz, 
2004). 
 
Själva tanken med detta verktyg är just som sagt att finna skillnader mellan kunders 
förväntningar och upplevelser. En SERVQUAL-poäng för ett påstående fås genom formeln  
S = P – E (SERVQUAL-point = Percieved – Expected), förväntad kvalitet dras bort från den 
upplevda. Detta tal ska med fördel hållas positivt, eller på noll, eftersom det tyder på att 
företaget överträffar eller möter sina kunders förväntningar och behov jämnt ut. Skulle 
differensen bli negativ tyder det på att kunderna inte är tillfredsställda med det som företaget 
erbjuder. För att samla alla kunders tankar utförs samma uträkning (S = P – E) för alla 
ingående påståenden, därefter summeras samtliga differenser (S) och slutligen divideras den 
erhållna summan med antalet respondenter.  

 8



Teori 
 
Vidare kan även läggas till en del i enkäten där respondenten uppmanas att vikta varje 
dimension, utifrån hur mycket den betyder för kunden. Denna del kan utgöras av upplägget 
där ett visst antal poäng ska fördelas över de olika dimensionerna, beroende på hur viktig den 
dimensionen i sig är för kunden. Ju fler poäng av summan som kunden delar ut till 
dimensionen, desto viktigare anses den vara. Just detta moment kan vara bra att ta med ifall 
mer avancerade statistiska beräkningar ska göras, för att få ett mer rättvisande resultat. 
(Parasuraman et al., 1985) 
 
Skulle fallet vara det att en negativ poäng erhållits för en visst påstående, eller dimension, 
tyder detta på att resurser måste sättas in för att korrigera det service-gap som uppstått. 
 
 
2.3 Gap-modellen 
Detta avsnitt syftar till att redogöra för en av de kanske mest erkända teorierna bakom service-
gap; gap-modellen (Parasuraman et al., 1985). 
 
 

 
Figur 4: Omarbetad gap-modell, Parasuraman et al. (1985); A. Shahin (2004) 

Översatt av J. Pollack & T. Brigelius 
 
Figur 4 visar inte gap-modellens original, utan är en förlängning av Parasuraman et als. 
(1985) modell över de olika service-gap som kan uppstå vid en tjänsteleverans. 
Omarbetningen har ett tillägg till originalmodellen, vilket är den streckade rutan ”anställdas 
uppfattning av kundernas förväntningar”. Påbyggnaden innebär att två nya gap identifierats, 
sex och sju, vilket expanderar modellen från sina ursprungliga fem gap till de sju som idag är 
vad utgångspunkt tas i.   
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Modellen i sig utgår från övertygelsen om att servicekvalitet handlar om att möta och, i viss 
mån, överträffa kunders förväntningar. Ledningens uppgift är att balansera och stänga 
eventuella gap mellan kundernas förväntningar och upplevelser. 

 
• Gap 1 – Påvisar skillnaden mellan ledningens uppfattning av vad kunderna 

förväntar sig och kundernas faktiska förväntningar. 
 
• Gap 2 – Påvisar skillnaden mellan hur företagets kvalitetsspecifikationer och 

ledningens uppfattning skiljer sig från kundernas förväntningar på tjänstekvalitet. 
Här brukar dock många företag spara in på resurser vilket kan begränsa 
personalens möjligheter till att möta kundens förväntningar på ett 
tillfredsställande sätt. 

 
• Gap 3 – Påvisar skillnaden mellan kvaliteten på själva tjänsteleveransen mot vad 

som av företaget specificerats. Till skillnad från produkter 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. 

 
• Gap 5 – Avser skillnaden mellan kundens förväntningar och upplevelser gällande 

genomförd tjänst. Kan ses som en summering av de övriga fyra gapen. Detta är 
alltså kopplingen mellan verktyget SERVQUAL och gap-modellen. 
(Echeverri & Edvardsson, 2002). 

 
• Gap 6 – Avser skillnaden mellan kundens förväntningar och de anställdas 

uppfattning om vad kunden vill ha. Uppkommer som ett resultat av skillnaderna 
och svårigheten för personal att sätta sig in i kundens förväntningar. 

 
•  Gap 7 – Avser skillnaden mellan de anställdas och ledningens uppfattningar om 

vad som ska levereras och hur det ska levereras. Ett resultat av att ledningen kan 
ha problem med att på ett korrekt och effektivt sätt kommunicera sina tankar och 
tycke om leverans till sina anställda. Detta kan även vara ett utfall av ledningens 
och personalens skillnader i synsätt och tolkning av vad de tror att kunderna vill 
ha.  

 
”Gap 1,5 och 6 representerar externa gap mellan kunder och organisation. Gap 2, 3, 4 och 7 är 
interna gap, som uppstår mellan olika funktioner och avdelningar inom organisationen. Själva 
servicegapet är det mest kritiska, därför måste målet vara att sluta detta så mycket som 
möjligt. För att åstadkomma detta måste företaget arbeta med att stänga de övriga sex, för att 
på så sätt förbättra den övergripande servicekvaliteten”. (Lovelock & Wirtz, 2004, 
översättning T. Brigelius & J. Pollack). I gap 7 nämns två implikationer för tjänsteleverans, 
vad och hur en vara ska levereras, vilket är vad Grönroos lade fram i en modell (1982:2000). 
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2.4 Perceived Service Quality Model 
Grönroos presenterade 1982 en modell vilken han kallade ”perceived service quality model” 
som syftade till att definiera tjänstekvalitet (Grönroos, 2001). Den påvisade att det endast 
krävs två dimensioner för att mäta servicekvalitet, till skillnad från den senare SERVQUAL-
modellen. Enligt Grönroos bedömer kunden vad som erhålls och hur det erhålls, detta ger 
alltså de enda väsentliga dimensionerna för kvalitetsbedömning. Enligt honom är det 
förstnämnda, vad, i hans tvådelade modell den tekniska kvaliteten medan det sistnämnda då 
skulle vara den funktionella kvaliteten. Detta utifrån att kunden upplever och bedömer vad 
hon erhåller. Grönroos hade även för avsikt att modellen skulle användas i en konceptuell 
kontext för forskare för att tydliggöra vilka element som är viktiga i ett tjänstesammanhang. 
Den framtogs i syfte att kunna jämställa en tjänsts egenskaper med en varas fysiska attribut. 
Allt detta för att kunna konkretisera de abstrakta dragen hos en tjänst. SERVQUAL-modellen 
som tidigare redogjordes för framarbetades utifrån detta, eftersom många forskare (däribland 
Parasuraman et al.) hävdat att dessa två dimensioner är otillräckliga för att mäta kvalitet. 
 
 
2.5 Kritik mot SERVQUAL 
Servicekvalitet är ett ganska kontroversiellt område, mycket kritik har riktats mot det och en 
del av den kritiken har riktats mot verktyget SERVQUAL. Mycket av kritiken tar sin början i 
att just SERVQUAL styr respondenterna väldigt mycket och lämnar inget utrymme för några 
försök till objektiva bedömningar.  
 
Buttle (1994) sammanfattar i en av sina artiklar mycket av den kritik många forskare började 
påpeka allt eftersom verktyget i fråga vann mer mark. Vad som bland annat framgår av 
sammanställningen är att SERVQUAL:en fokuserar mycket på tjänsteleveransen, istället för 
på utfallet av själva tjänstemötet. Han säger även att verktyget inte alls är universellt vilket 
Parasuraman et al. (1985) hävdade och får medhåll av Grönroos (2000). Kritiken fortsätter 
med argumentet att utfall från en undersökning inte går att jämföra med ett annat 
tjänsteföretags poäng.  
 
Vad Grönroos konstaterade var att erfarenheter är uppfattningar om verkligheten och 
innefattat i dessa erfarenheter är tidigare upplevelser. Skulle då servicekvaliteten mätas utifrån 
förväntningar och erfarenheter så mäts förväntningarna två gånger. Ytterligare en nackdel 
med SERVQUAL är att respondenten måste sätta sig in i, samt verkligen skilja på, sina 
förväntningar respektive upplevelser. Eftersom dessa mätningar ofta görs samtidigt kan det 
vara svårt att skilja på dessa två komponenter. Detta motiverat av påståendet att det som mäts 
inte egentligen är förväntningar, utan någonting som blivit föremål för erfarenhet/upplevelse. 
(Grönroos, 2000). 
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Kapitel 3 - Metoddesign  
 
 
Vid studier av servicekvalitet, vilket studeras i vår uppsats, krävs det närmare undersökningar 
av det specifika objektet. Mot bakgrund av vår utarbetade frågeställning och för att uppfylla 
syftet med uppsatsen tog vi fram en metodansats som presenteras i följande kapitel. Här 
beskrivs hur vi samlade in data till vår undersökning, vilka metoder vi använde oss av samt 
hur analysen av datamaterialet gick till. 
 
       
3.1 Utgångspunkter 
Vår metodansats kan karaktäriseras abduktiv. Vi utgår från ett praktiskt problem, förankrar 
detta i olika teoretiska resonemang, samlar in empiri med hjälp av en av oss anpassad 
SERVQUAL-metod, återgår till de teoretiska resonemangen och genomför med hjälp av dem 
vår analys. Vi avslutar med att ge rekommendationer utifrån vår tolkning av analysresultaten. 
Syftet med de olika stegen är att finna och visa upp mönster och samband som gör att vi kan 
svara på frågan om ”Mitt i City uppfyller kundernas förväntningar i avseende på 
servicekvalitet”.  
 
3.2 Val av undersökningsdesign 
För genomförandet av studien förekommer två tillämpbara undersökningsansatser, en 
kvalitativ och en kvantitativ. Den kvalitativa metoden kan bland annat bestå utav intervjuer, 
djupintervjuer, fokusgrupper och så vidare, vilka ger respondenten möjlighet att närmare 
förklara sina synpunkter. Enligt Jacobsen (2002) är förutsättningarna för en kvantitativ ansats 
överskådliga variabler och värden. Detta leder i sin tur till att kategorisering av data sker 
innan insamling, undersökaren styr respondenten genom utformningen av undersökningen. På 
så vis lämnas inte utrymme för respondenten att fritt associera kring ämnet.  
 
När vi beslutat om problemformuleringen inför vår uppsats medförde detta ett metodval som 
innehåller statiska undersökningsvariabler. Vi ämnar på så vis styra våra respondenter genom 
undersökningen och tillämpar då den kvantitativa ansatsen. Vi föredrar vårt val av 
undersökningsdesign då de aspekter vi testar redan är givna utifrån Mitt i Citys utformning. 
Vi kan med vår ansats genomföra en bredare undersökning med ett större antal respondenter 
än vad som varit möjligt med en kvalitativ studie. Genom den valda ansatsen kan vi beskriva 
förhållandena som analyserats ur datamaterialet mer exakt på grund av omfånget. Detta leder 
till ett mer statistiskt representativt resultat.  
 
3.3 Urval av respondenter 
För att definiera vår målpopulation, de personer som bär på information om det vi undersökt, 
delade vi in den avsatta veckan i ett antal tidsperioder. De personer som då befann sig på Mitt 
i City under denna tidsperiod var de som fick delta i undersökningen. Vi beslutade om ett 
urval på 100 respondenter, vilket ansågs överkomligt med avseende på våra förutsättningar. 
Enligt Jacobsen (2002) är även ett urval i denna storlek gränsen för en presentabel analys. Vi 
har valt att göra ett sannolikhetsurval genom att fånga in slumpvisa besökande på köpcentret. 
Genom denna metod får vi respondenter som varierar i ålder och kön. Respondenterna 
genomför undersökningen en och en, vilket ger oss möjlighet att assistera vid eventuella 
oklarheter.  
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3.4 Datainsamlingsmetod 
Den information vi samlat in är enligt Dahmström (2005) primärdata, vilket innebär att den 
samlats in för första gången genom undersökningar med personer. Vanliga insamlingsmetoder 
för primärdata är form av enkäter och intervjuer. Dock var vi begränsade i vårt val av 
insamlingsmetod, detta med tanke på vår teoretiska utgångspunkt och medföljande statiska 
undersökningsvariabler som tidigare nämnts. Den insamlingsmetod som då lämpar sig bäst är 
en form av enkätundersökning. 
 
Enkätundersökningar är på förhand utformade formulär där respondenten besvarar de givna 
frågorna. Denna form av undersökning för dock med sig en del nackdelar som måste beaktas. 
Bland annat förekommer det en risk för snedvridet resultat då respondenten inte 
nödvändigtvis uppmärksammat det som tas upp i frågorna. En ytterligare nackdel med 
enkätundersökningar är att respondenten uppmärksammar och bildar uppfattningar om 
mycket fler aspekter i dess omgivning än vad en enkät har möjlighet att beröra. Vidare erbjöd 
vi våra respondenter en shoppingpåse som kompensation för deltagandet i undersökningen. 
Detta kan bidra till snedvridet resultat då respondenten blir mer positiv i samband med 
kompensationen vilket färgar av sig på deras svar. Vi motiverar då användandet av en 
kompensation i form av en shoppingpåse med att undersökningen är tidskrävande, vilket 
medför att respondenterna lätt blir trötta och irriterade samt att vi inte berättade om 
kompensationen förrän efter undersökningen genomförts.  
 
Med dessa nackdelar i åtanke kan dock tyckas att vi borde ha övervägt ett användande av 
intervjumetoden, vilket vi även gjorde. Utförandet av intervjuer och observationer av personer 
i specifika miljöer medför en tydligare bild av hur personerna reagerar på olika aspekter runt 
om i miljön, detta i förhållande till vad enkäter medför (Lovelock & Wirtz, 2004). Denna 
form av insamlingsmetod är i sin tur väldigt kostsam och tidskrävande, som tidigare nämnts 
finns för oss inte förutsättningar för en sådan undersökning. Vidare övervägde vi ett 
genomförande av gruppintervjuer om fyra personer i vardera grupp, där en dialog skapas 
mellan gruppdeltagarna. Dock kan en gruppintervju medföra skeva resultat genom att 
deltagarna inte svarar ärligt på vissa frågor, speciellt i avseende på känsliga frågor 
(Dahmström, 2005).  
 
Vi fann då en kompromiss för att undkomma nackdelarna med de olika insamlingsmetoderna. 
Genom att kombinera en enkät med en mindre intervju fick vi svar på de givna frågorna om 
Mitt i City. Samtidigt som vi fick konkreta exempel på vad respondenterna anser viktigast 
med avseende på servicekvalitet. Undersökningen delades alltså in i två delar. Vi 
koncentrerade oss dock mer på enkätdelen. Resultatet av intervjun användes endast vid 
framtagandet av rekommendationerna som presenteras i slutet av uppsatsen (se bilaga). 
Intervjufrågorna söker med andra ord förklaringar till respondenternas svar i enkäten.  
 
Emellertid förekommer det kritik mot en kombination av de två insamlingsmetoderna, vilken 
vi beaktat. Enligt Danermark et al, (2003) är det dock tillåtet att genomföra en sådan 
kombination förutsatt att undersökningen ämnar uppfylla ett visst syfte. Anledningen till vår 
kombination är att vår undersökning har för avsikt att studera kundernas förväntningar på Mitt 
i City med avseende på servicekvalitet. Men vi vill även ge rekommendationer till förbättring 
vid eventuella negativa resultat. Vi vill alltså få en beskrivning och/eller förklaring till de 
eventuella negativa resultaten, för att på så vis underlätta vid rekommendation. Det syfte vår 
undersökning medför är då godtagbart som förklaring till en kombination av metoderna enligt 
Danermark et al, (2003).    
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3.5 Utformning av vald insamlingsmetod 
Den teoretiska utgångspunkten i vår uppsats, SERVQUAL, är som tidigare nämnts en 
undersökning utarbetad för studier av servicekvalitet. Den innehåller statiska 
undersökningsvariabler både vad gäller generella aspekter men även specifika. Med andra ord 
är undersökningen anpassad för specifika företag och inte köpcenter, omfattande ett flertal 
företag. De specifika köpcenter-frågorna medförde problem vid utformning av vår enkät. Vid 
närmre studier upptäckte vi då en annan metod för undersökning av köpcenter, SCATTER, 
(G. Wong et al., 2001). Denna metod var dock framtagen och utvecklad för köpcenter i en del 
av världen som skiljer sig från vår. Vi anpassade då frågor både från SCATTER- och 
SERVQUAL-metoderna till vårt undersökningsobjekt och fick fram ett formulär för 
undersökning av generella aspekter på Mitt i City (för formulär se bilaga). 
 
Innan vi kunde utforma vårt formulär var översättning av de olika dimensionerna från 
engelska till svenska nödvändigt. Detta dels för att de engelska begreppen är, enligt oss, mer 
beskrivande ur akademisk synvinkel. Dock även självfallet då det inte finns något incitament 
till att genomföra en liknande undersökning på något annat språk än våra respondenters 
modersmål.   
 
Trots att SERVQUAL-verktyget är framtaget för att mäta kvalitet på specifika butiker har det 
gång på gång validerats och är en erkänt bra metod. Vi ville därför framarbeta ett formulär 
baserat på detta verktygs olika dimensioner. Detta för att kunna ge konkreta lösningar och 
rekommendationer utifrån en vetenskaplig basis, ifall service-gap skulle identifieras.  
 
Vid utformning av formuläret utgick vi som sagt från SERVQUAL:ens tidigare genomgångna 
fem dimensioner. Med tillgänglig litteratur samt artiklar inom området för köpcentrum 
omarbetade vi SERVQUAL:ens påståenden till frågor för betygssättning på en femgradig 
skala, istället för den sjugradiga skalan (för skala, se bilaga). Anledningen till att vi valde just 
en femgradig skala var att vi på detta sätt lättare skulle se om en fråga, eller dimension, är i 
större behov av åtgärd än någon annan av de undersökta aspekterna. Vidare valde vi att göra 
om vårt formulär till en endimensionell enkät, till skillnad från den tvådimensionella. Den 
tvådimensionella vars grundtanke är att mäta förväntningarna mot de verkliga upplevelserna. 
Anledningen till detta är att det kan vara svårt för respondenten, som inte är insatt i ämnet, att 
verkligen sätta sig in och skilja på dennes förväntningar respektive upplevelser. För att detta 
tillvägagångssätt bäst ska fungera kan det krävas att undersökaren sitter med respondenten 
och förklarar varje ingående del, vilket inte tid fanns för i detta arbete.  
 
Vidare utformade vi en extra del i enkäten, bestående av viktningar av de olika 
dimensionerna. Respondenterna fick då fördela 100 poäng mellan de olika dimensionerna 
beroende på hur stor betydelse de har för respondenten. Den eller de dimensioner som var 
viktigast för den specifika respondentens välbefinnande vid ett besök på köpcentret tilldelades 
då ett högre tal än de mindre viktiga.  
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3.6 Genomförandet av datainsamlingen 
Vår undersökning genomfördes inne i Mitt i City, där vi ställde upp ett bord med tillhörande 
stolar. Då undersökningstiden uppskattades till relativt lång ville vi ge respondenterna 
möjligheten att sitta ner under undersökningens gång. Vi anordnade även 
avlastningsmöjligeter i form av ett utrymme bakom bordet.  
 
Den första delen bestod utav en enkät vilken respondenten i lugn och ro besvarade vid vårt 
uppställda bord. För att underlätta för respondenterna genomförde vi undersökningen med en 
respondent i taget, som tidigare nämnts. Detta för att finnas tillgängliga om eventuella 
oklarheter vad gäller frågorna i enkäten skulle uppstå. Vi betonade för respondenterna vid 
inledningen att det är viktigt att inte stressa igenom undersökningen och ta god tid på sig för 
att vårt resultat ska bli så rättvisande som möjligt. Vid stress är det lätt att bara kryssa i ett 
svar utan vidare övervägande.  
 
Andra delen byggdes upp av en del frågor, vilka respondenten fick möjlighet att svara på med 
hjälp av den tidigare utförda enkäten. Frågorna ställdes med andra ord utifrån de svar 
respondenten angivit i enkätdelen, detta för att få en djupare förståelse om varför de svarat 
som de gjort. Vi gav dem även möjligheten att kommentera andra aspekter i miljön än de vi 
tog upp i enkäten. 
 
 
3.7 Dataanalys  
 

 
Figur 5. Dataanalysmodell (Brigelius & Pollack, 2007) 
 
Figuren ovan förklarar arbetsgången vid analys av den information vi samlat in genom 
undersökningen på Mitt i City. De åsikter vi fick fram ur enkäten och intervjun 
sammanställdes och delades in i de olika dimensionerna i analysdelen som visas i modellen.  
 
Fördelen med enkätundersökningar är att de är relativt lätta att analysera. Mest krävande är 
inmatningen av formuläret i datorn, när detta är avklarat analyseras materialet med hjälp av 
statistikprogram. Vid undersökningen gav vi varje svarsalternativ ett siffervärde så att 
formuläret kunde behandlas statistiskt enligt Jacobsens (2002) rekommendationer. Med hjälp 
av dessa siffervärden tittade vi på vilket svarsalternativ som var det typiska svaret för en viss 
fråga, med andra ord typvärdet. En av de viktigaste punkterna vi studerade i vår analys var 
medelvärdena för de olika frågorna samt dimensionerna, vilka i sin tur jämfördes med 
medelvärdet i vårt formulär (3, lika med förväntat). Det är den här punkten som är den 
centrala delen i vår uppsats och som ger svar på frågan om Mitt i City uppfyller 
konsumenternas förväntningar. Skulle det verkliga medelvärdet vara högre än det förväntade 
innebar det för Mitt i City att de överträffar sina kunders förväntningar. Var fallet att de låg 
under förväntat medel tydde detta på att ett service-gap uppstått. Enkäterna resulterade i en 
form av respondenternas generella åsikter om de fem dimensionerna.   
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Vidare innehöll enkäten en del där respondenten fick fördela 100 poäng mellan de olika 
dimensionera vilket förklarats tidigare. Med hjälp av denna del viktade vi medelvärdena, som 
vi fick fram från första enkätdelen, för att få en mer rättvisande totalbedömning av Mitt i 
Citys servicekvalitet.  
 
Nästa steg innebar analys av de enskilda frågorna, den analysen gjorde vi för hand. Här fick 
respondenterna, som nämnts, svara utifrån deras eget tycke/personliga åsikter. Vi samlade 
ihop allt material från intervjuerna på ett och samma formulär där vi skrev ner de personliga 
åsikterna samt vilken enkät de tillhörde. Vidare delade vi in alla respondenters åsikter i de 
fem dimensionerna, vilka även enkäten är uppdelad efter.  
 
3.8 Bortfall i urvalet 
Jacobsen (2002) menar att ett stort problem vid urvalsundersökningar är bortfall, vilket i vårt 
fall innebär respondenter som inte lämnar in sina frågeformulär eller inte svarat på alla frågor. 
Dessa former av bortfall minskade vi genom att besökande på Mitt i City fick svara på 
formuläret direkt på plats under vår observation. Genom ett sådant tillvägagångssätt fanns 
även möjligheten att hjälpa respondenten under undersökningens gång och på så vis även 
minska risken för obesvarade frågor.   
 
Åtgärderna för att minska bortfallet gav naturligtvis positivt resultat. Men vår närvaro bidrog 
inte alltid till att respondenterna frågade om hjälp vid problem. Detta ledde till ett bortfall på 
12 procent vad gäller viktningen samt ett bortfall av ett antal frågor vilka vissa respondenter 
missat att svara på. Vi hanterade bortfallen genom att sortera bort de obesvarade frågorna vid 
uträkning av medelvärdena och vid viktningen uteslöt vi de 12 procenten helt i beräkningarna. 
Utöver dessa problem 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 detta även kan bero på att respondenterna 
tröttnar av framåt slutstadiet av undersökningen, då svårighetsnivån på dessa frågor är i 
samma område som de föregående. 
 
Ett oväntat bortfall som uppstod under undersökningens gång var svårigheten att fånga 
intresset hos personer i åldern 35 till 55. Denna åldersgrupp verkade stressade och allmänt 
obenägna att delta. För att korrigera detta bortfall införskaffade vi ställningar med Karlstad 
Universitets logotyp på, vilket enligt oss inger ett seriösare intryck. Trots detta kvarstod 
bortfallet, dock i en mindre omfattning. 
 
Någonting som kanske inte direkt tillhör avsnittet för bortfall, som ändå kan vara värt att 
notera är antalet tillfrågade i undersökningen. Vi har tidigare sagt att antalet respondenter i 
undersökningen uppgick till 100, vad som inte nämnts är hur många som tillfrågats för att 
erhålla detta urval. Tidigare beskrevs svårigheten att fånga intresset hos en viss åldersgrupp. 
Dessa var svårast att fånga upp, men hela undersökningen har rent allmänt präglats av 
svårigheten att uppfånga intresse. En väldigt god estimering av antalet tillfrågade gav att c:a 
1/8 tillfrågade kände sig manad att bidra. Detta ger alltså ungefär 800 tillfrågade för ett urval 
om 100 respondenter. Vi har därför ett systematiskt självurval i vår undersökning – endast de 
välvilligt inställda har deltagit.   
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 Kapitel 4 – Analys 
 
 
I detta kapitel kommer vi att analysera och tolka vårt material. Resultatet av undersökningen 
visas dels för varje dimension, men även totalt för hela köpcentret. 
 
 
4.1 Inledning 
Undersökningen bestod som nämnts av en enkät och en intervju med besökande på köpcentret 
Mitt i City. Intervjun använde vi oss av för att få en mer ingående bild över respondenternas 
tanke bakom sina svar i enkäten. Vi fick på så vis många konkreta exempel på vad 
konsumenterna är missnöjda, respektive nöjda med i köpcentret. Utifrån detta material har vi 
valt att belysa de delar som är relevanta i vår studie, vilket redovisas indelat i de fem 
dimensionerna.  
 
4.2 Urvalsfördelning 
För att få ett representativt resultat är det noga med ett bra urval, samt en bra urvalsfördelning. 
Med detta avses en jämn fördelning mellan ålder och kön. I metoddelen beskrevs åtgärder för 
att nå ett önskvärt resultat. Vid närmre studier av råmaterialet kunde konstateras att ett sådant 
urval, samt fördelning, i viss utsträckning uppnåtts. Vi nämnde tidigare svårigheten med att 
fånga intresset hos vissa ålderssegment. Utifrån detta fick vi vid slutet av undersökningen en 
medelålder på 31 år. Denna medelålder kan tyckas vara låg, men vår bedömning på plats är att 
Mitt i Citys besökare bestod de till stor del av personer kring denna ålder.  Fördelningen 
mellan ålder och kön visas nedan i figur 6. 
 

 
Figur 6: Diagram över köns- och åldersfördelning 
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4.3 Fysiska faciliteter 
Dimensionen fysiska faciliteter avser att undersöka kundernas förväntningar och synpunkter 
på lokalisering av köpcentret, vägvisare i form av skyltar, lokalens utformning och liknande.  
 
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 köpcenter 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 köpcenter 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.   
 
Reflektion  
Vid poängsättning och bearbetning av råmaterialet från 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. Trots detta positiva resultat är respondenterna kritiska till serveringens 
utformning samt dess ljudnivå.  
 
 
4.4 Pålitlighet 
Dimensionen pålitlighet tar upp huruvida Mitt i City tillhandahåller konsumenterna 
möjligheten att besöka dem, rätt utbud av butiker samt generella frågor angående butikerna. 
 
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 
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.  
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”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” 
 
Reflektioner  
I en helhetsbedömning visas att dimensionen pålitlighet ligger strax över medel. 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.    
 
 
4.5 Hjälpsamhet 
Hjälpsamhetsdimensionen syftar till att ta reda på vad kunderna anser om dem som levererar 
tjänsten i processen, personalen. Här läggs all vikt vid personalens villighet att hjälpa, ta sig 
tid och sätta sig in i kundens problem.  
 
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” 
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Reflektioner 
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. 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 massans åsikt närmar sig något sorts verkligt värde för hur den egentliga 
kvaliteten är. 
 
 
4.6 Engagemang 
Engagemang är en dimension som undersöker Mitt i Citys förmåga att se till kundernas 
säkerhet, trivsamhet och synpunkter.  
 
En viktig aspekt på ett köpcenter 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” 
 
Reflektion 
Respondenterna anser att dimensionen, engagemang, är en utav de dimensioner som Mitt i 
City lyckas tillhandahålla besökare på bästa sätt. Även fast många respondenter var ovetande 
om både möjligheten att lämna synpunkter samt de cirkulerande väktarna, resulterade 
totalpoängen i ett mycket högt omdöme.    
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4.7 Utfästelser/ försäkran 
Den slutgiltiga dimensionen i vår undersökning inriktar sig på området för kundförståelse och 
förmågan att kunna kommunicera med kunden på ett korrekt och lättförståeligt sätt. 
 
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!” 
 
Reflektion 
Denna dimension klarar sig även den taget på det hela relativt bra, även om den har det lägsta 
medelvärdet 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). 
 
 
4.8 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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4.9 Totalbedömning av servicekvaliteten  
Syftet med vår uppsats är att undersöka konsumenternas totala syn på Mitt i Citys 
servicekvalitet. Vi ska här redogöra för det totala resultatet av undersökningen, vilket ger den 
slutgiltiga bedömningen. För att visa resultatet av totalbedömningen på ett så tydligt sätt som 
möjligt visar vi det nedan med hjälp av stapeldiagram. Vi kommer även visa resultatet både 
viktat och oviktat för att ge en bild av viktningens betydelse. 
 

4.9.1 Oviktat resultat     
När jämförelse görs gällande huruvida en fråga eller dimension betraktas som bra eller mindre 
bra utgår vi från medelvärdet (lika med förväntat). I vårt fall, vid utgångspunkt från den 
femgradiga skalan, (för skala se bilaga) blir detta medelvärde 3. Utifrån våra beräkningar 
kvalificerar sig alla frågor och dimensioner som godtagbara, vilket redovisas nedan.   
 
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 gruppering. 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 (lika med förväntat) i bedömningen. 
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Figur 7: Diagram över oviktat dimensionresultat  
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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 längre än medelvärdet (lika med förväntat). 
 
För att sedan få fram en totalbedömning av samtliga dimensioner räknade vi samman dem och 
tog fram ett övergripande medelvärde. Det är detta värde som visar den totala 
servicekvaliteten på Mitt i City i vår undersökning. Vid uträkning av det oviktade 
medelvärdet fick vi fram ett resultat på 3,3 (som beräknats genom att addera de numeriska 
värdena från de inkomna frågorna, dividerat med antalet inkomna frågor) vilket är bättre än 
lika med förväntat. 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 lika med förväntat, vilket 
de som sagt i regel gör.  
 

4.9.2 Viktat resultat 
Vid viktning jämförs medelvärdet på samma sätt som i avsnittet tidigare. Den enda skillnaden 
utgörs av att respondenterna anser att de olika dimensionerna är av olika betydelse i avseende 
på den totala servicekvaliteten, vilket vi beaktat i uträkningen. Viktningen är uträknad från 
dimensionernas procentuella andel av poängsättningen från sista delen i enkäten, vilken sedan 
multipliceras med dimensionens medelvärde.  
 
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.  
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Figur 8: Diagram över viktat dimensionsresultat 
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Även här räknas samtliga dimensioner samman till en totalbedömning, denna gång viktad 
efter dimensionernas betydelse. Servicekvaliteten på Mitt i City uppvisar här ett värde på 3,4, 
(uträknas genom att addera samtliga dimensioners viktade medelvärden) vilket är något bättre 
än det oviktade värdet.  
 
Anledningen till att skalan i ovanstående diagram sträcker sig mellan 0,00 till 0,90 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 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).    

4.9.3 Typvärde 
För att ta reda på vilka frågor som behöver granskas, i syfte att förbättras, bestämde vi oss för 
att utöver medelvärdena även se till typvärden. Detta värde mäter det mest återkommande 
svaret för vardera fråga samt dimension. Med hjälp av typvärdet undersökte vi i första hand 
vilka frågor som fått flest svar av värdet noll, vet ej. Med detta ville vi försöka förstå varför 
respondenterna var ovetande och saknade åsikter om dessa punkter. För att tydliggöra 
resultatet av de undersökta typvärderna visar vi ett diagram över detta nedan.     
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Figur 9: Typvärdefördelning över samtliga frågor 

 
Utifrån diagrammet i figur 9 kan vi se att främst fem frågor (12, 17, 18, 23 och 24) är viktiga 
att beakta när rekommendationerna skrivs. Även fråga sex som har ett relativt lågt typvärde är 
intressant. För mer information om de specifika frågorna se bilagor.   
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Kapitel 5 – Diskussion 
 
 
Vi kommer i denna del av uppsatsen redogöra för vad vi anser ha blivit tillfört vetenskapen, 
både teori- och metodmässigt sett. Vidare kommer även en validering och 
trovärdighetsdiskussion att göras, för att stärka trovärdigheten i de slutsatser och 
rekommendationer som senare görs. Förslag till framtida forskning kommer även att ges.  
 
 
5.1 Teoretiskt och metodmässigt bidrag 
En ingående del i syftet med denna uppsats är att testa huruvida SERVQUAL fungerar vid 
omfattande omarbetning. Vi bearbetade detta verktyg utifrån tre anledningar. (1) Det är svårt 
för någon som inte är insatt i ämnet att egentligen sätta sig in i skillnaden mellan 
förväntningar och upplevelser. (2) Verktyget är inte direkt anpassat för att mäta kvalitet i 
köpcenter, utan endast för ett företag. (3) Slutligen ville vi även ge utrymme för en kvalitativ 
del, i form av en kortare intervju.  
 
Den genomförda studien skiljer sig från den forskning vi tagit del av, utifrån vad som 
nämndes inledningsvis. Då tanken med SERVQUAL är att den ska användas som ett 
kvantitativt instrument, använde vi oss av en intervjudel för att inte styra respondenten i lika 
hög grad som annars är fallet. I denna del av undersökningen sökte vi efter kunskap för att, 
ifall eventuella servicegap skulle konstateras, kunna förstå och -om möjligt – 
tillsluta gapen. Intervjuerna skulle hjälpa oss att utifrån gap-modellen (Parasuraman et al., 
1985) på ett rättvisande sätt komma med korrekta bedömningar och förslag till förbättringar.  
 
Det metodmässiga syftet är att undersöka huruvida ett endimensionellt frågeformulär 
kompletterat med intervjuer kan kopplas till gap-modellen. I vår undersökning studeras det 
största gapet som berör skillnaden mellan kundens förväntningar och upplevelser, gap 5. 
Ingående i detta gap är, som sägs i teorikapitlet, en rad mindre gap som i slutändan summeras 
av kunden i sin subjektiva bedömning av tjänstekvalitet. Dessa mindre glapp i leveransen är 
ingenting som köpcentret direkt står för, gapen finns inom köpcentrets butiker.  
 
Det som krävs för att länka samman modellerna är de så kallade SERVQUAL-poängen. 
Eftersom den SERVQUAL vi framarbetade är endimensionell erhålls poängen direkt, utan att 
behöva subtrahera den upplevda kvaliteten från den förväntade. Alltså försvårar inte vår 
omarbetning denna process. De för- och nackdelar vi stötte på vid undersökningen kan dock 
diskuteras.   
 
En tvådimensionell undersökning kräver respondenternas uppmärksamhet under en längre tid, 
vilket kan leda till snedvridet resultat. Den kräver även att den tillfrågade sätter sig in i de 
olika delarna i frågeformuläret mer ingående. Det kan vara svårt att minnas de förväntningar 
som byggts upp innan besöket, samt att skilja dem från det faktiska utfallet. Vår omarbetning 
av formuläret ledde då troligtvis till en minskning av dessa problem, vilket får ses som en 
fördel. Nackdelen med vår utformning var istället bristen på intresse vid intervjuerna. 
Frågeformuläret i sig tog tillräckligt med tid från våra respondenter, när då intervjudelen 
inleddes kan de ha ansett att de offrat tillräckligt med tid på oss.  
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Vårt val av metod tillät oss att genomföra en relativt stor undersökning och ändå få in 
kvalitativa data under förhållandevis kort tid. Det mest tidskrävande momentet utgjordes av 
faktumet att få ett så statistiskt representativt urval som möjligt. För att åstadkomma detta 
försökte vi fördela antalen besök på olika dagar och olika tidpunkter.   
 
 
5.2 Trovärdighetsdiskussion 
Vår undersökning baseras på ett relativt stort urval av enkät- och intervjusvar. Trovärdigheten 
styrks av just det stora urvalet. Enkätundersökningar görs i regel på ett stort urval, men vi har 
kompletterat detta med intervjuer som ger en större förståelse för de bakomliggande tankarna 
i enkätsvaren. Detta stärker trovärdigheten ytterligare i studien.  
 
Jacobsen (2002) menar att ett urval måste ligga på minst 100 enheter för att vara presentabelt. 
Dock vid val av antal undersökningsenheter måste även beaktas storleken på hela 
populationen, vilket i vårt fall innebär Mitt i Citys alla besökare. Detta är väldigt svårt att få 
fram vid ett köpcenter då det tillkommer nya besökare varje vecka samt att tidigare besökare 
kanske inte återvänder. På grund av detta kunde vi inte besluta om ett representativt urval 
utifrån detta faktum.  
 
Ytterligare en tanke kring de 100 respondenterna som deltagit i vår undersökning är huruvida 
dessa i sig kan leda till ett skevt resultat. Vad vi menar med detta är att de som deltagit 
möjligen har helt andra erfarenheter och förväntningar på Mitt i City. Det kan även förefalla 
sig att deras vardag ser ut på ett annat sätt än de som inte hade tid att svara. Problemet ligger 
då i att vårt urval inte fångar upp hela spektrumet av åsikter. Om detta är fallet leder det till ett 
skevt resultat.    
 
Metodvalet vi utgår ifrån i studien är en kombination av kvantitativ och kvalitativ ansats. Som 
nämnts i metodkapitlet är det enligt Danermark et al. (2003) acceptabelt att göra en sådan 
kombination. Det är genomförbart med anledning av att; när en kvantitativ ansats närmar sig 
empirisk regelbundenhet kan den kvalitativa studien användas som en förklaring till varför ett 
visst värde blir ständigt återkommande.  
 
 
5.3 Validering  
Vi redogör här för reliabiliteten och validiteten i vår uppsats, vilket menas att empirin måste 
vara tillförlitlig och trovärdig samt giltig och relevant (Jacobsen, 2002). 
 
Vi anser att den information vi baserar våra diskussioner, analyser och rekommendationer på 
är av det trovärdiga och representativa slaget. Vi stödjer detta uttalande på premisserna att vi 
dels har kombinerat våra enkäter med intervjuer samt att vi har ett relativt stort urval. Utifrån 
studier av vår rådata anser vi att den interna giltigheten är relativt hög. Med detta menas att vi, 
med hjälp av frågorna i enkäten, fått svar på det vi ämnat undersöka (Jacobsen, 2002). Hänsyn 
måste dock tas till att vi inte har några tidigare erfarenheter inom området för 
tjänsteutveckling eller forskning. 
 
Gällande generalisering av våra resultat anser vi att detta är möjligt i viss utsträckning. Som 
tidigare sagt expanderar marknaden för köpcenter i Sverige och Steen & Ström jobbar för att 
ständigt utveckla dessa. För center med liknande förutsättningar som Mitt i City skulle 
mycket väl applicering av våra slutsatser och bedömningar kunna ske. 
 

 26



Diskussion 
 
5.4 Framtida forskning 
Enligt oss kan vårt material användas vid framtida forskning. Undersökningen kan dock 
komma att bli irrelevant för studiens tidpunkt, men önskas jämförelser för tidsseriebaserade 
undersökningar anser vi detta vara mycket gångbart. Vår studie skulle även kunna ligga till 
grund för en likartad undersökning, med ett större kvalitativt inslag. Vidare skulle den 
kvalitativa delen i vårt arbete kunna hållas som utgångspunkt om ambitionen finns att göra en 
uppföljning och utvidgning av vårt resultat. Här kan då framkomma om förbättringar gjorts 
inom dimensioner/påståenden som utsatts för kritik. 
 
För framtida forskning med samma metod rekommenderas en bredare tidshorisont för 
empirisk insamling. Skulle en extensivare undersökning göras bör respondenten informeras 
om dennes tidsåtgång för att delta i studien. Detta för att minimera bortfall, eller snedvridna 
resultat på grund av att respondenten tröttnar, tappar fokus och blir stressade om de inte 
uppfattat tidsåtgången. Om en bredare undersökning skulle genomföras kommer även själva 
tidsåtgången för insamling kräva ett större omfång.  
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Kapitel 6 – Rekommendationer 
 

 
Här kommer vi, utifrån analysen i tidigare kapitel, att ge rekommendationer till förbättring. 
Detta kommer att ske med bakgrund i de frågor som vår analys visat ha högsta prioritet för 
åtgärd.  
 
     
Utifrån det mest påtagliga som framkom i dimensionsanalysen gjordes en intervju med Hans 
Eriksson, centrumchef vid Mitt i City. Samtalet avsåg att klargöra om de på köpcentret redan 
uppfattat något av det vi fått fram av undersökningen. Allt detta för att slippa ge onödiga 
rekommendationer och peka på gap i tjänsteleveransen som de redan kan ha varit medvetna 
om. 
 
Som vi klargjorde i dimensionsanalysen, gällande fysiska faciliteter, har food-court:en varit 
objekt för kritik. Detta är de redan på det klara med enligt Hans. Arbete för att förbättra den 
rådande situationen har redan inletts, vilket förhoppningsvis kommer leda till ökad 
kundnöjdhet. Andra kritiserade objekt är den höga ljudnivån samt köpcentrets öppettider. 
Även vad gäller dessa punkter är förbättringsarbete igång. Problemet med den höga ljudnivån 
ska lösas genom att skära ner på antalet events vid torget. Vidare kommer även installation av 
ett varningssystem som varnar vid för hög ljudnivå göras. Vad gäller öppettiderna finns planer 
på utökning av dessa under helgerna. Vid mötet med Hans diskuterades även möjligheten för 
besökarna att lämna synpunkter. Idag finns det inga åtgärder för att underlätta inlämning av 
synpunkter. Dock har de på Mitt i City funderingar över en flyttbar informationsdisk, vilken 
rullas fram vid stor genomströmning, så som storhelger.  
 
Utifrån vår undersökning framkom även synpunkter på aspekter, vilka de tidigare inte var 
medvetna om, dessa kommer nu att redogöras för. 
 
Som framgår av fördelningsdiagrammet i analysen finns det ett antal frågor med typvärden 
som är väldigt låga. För de frågor med värdet noll, vet ej, har vi valt att inte se till vad frågan 
har för mest återkommande värde på den femgradiga skalan efter värdet noll. Vi anser istället 
att det kan var viktigare att vidtaga åtgärder mot bakgrund av faktumet att folk inte har en 
åsikt om dessa frågor. 
 
En av frågorna med typvärdet noll var frågan om parkeringsmöjligheterna. Här bör dock 
hänsyn tas till faktumet att många av de tillfrågade kan sakna bil, vilket automatiskt leder till 
typvärdet noll. Vi har ändå valt att uppmärksamma denna fråga då det vid intervjuerna 
framkom en synpunkt som inte kan förbises. Några av respondenterna kommenterade 
säkerheten vid in/utfarten till parkeringshuset vid Mitt i City. Tydligen är det svårt att 
upptäcka de bilar som kör ut från parkeringen, vilket är olyckligt då just den gatan som 
bilarna kör ut på har ganska hög genomströmning av fotgängare. En fråga som har ett relativt 
högt typvärde är den som berör informationstavlorna. Placeringen av dessa tavlor är i teorin 
bra, dock har vi upptäckt att besökarna inte uppmärksammar dessa. Anledningen till detta tros 
vara att när besökarna kommer in i passagerna som leder in till själva köpcentret vill de 
ganska omgående ta sig in till mittpunkten, för att där besluta vilka affärer de ska gå till.  
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När konsumenten väl tagit sig dit är vi av uppfattningen att de inte iakttagit 
informationstavlorna i sin hast. Den sista punkten som vi anser kan vara någonting att åtgärda 
inom en snar framtid är den gällande hemsidan, som i analysen omnämndes något. Utifrån 
denna kommer sedan några följdpunkter utvecklas som vi anser vara knutna till just 
hemsidefrågan. Vad som nämndes i dimensionsanalysen var att endast 18 % av de tillfrågade 
hade någon sorts kännedom om Mitt i Citys hemsida. Här bör dock has i åtanke att vissa 
ålderssegments svar kanske ska borträknas från denna fråga. Allt eftersom Internet mer och 
mer börjar ta över rollen som kommunikationsmedium i vår vardag anser vi att det här finns 
saker att ta tag i. Vad som även framkom i analysen var dels att många av kunderna inte 
uppfattat reklamsatsningarna som gjorts, vidare har inte heller information om förändringar i 
öppettider gått ut. Med detta som bakgrund börjar vi här se samband mellan dessa tre 
aspekter.  
 
En sak som framkom i intervjuerna, som inte vidrörts i enkätdelen av undersökningen, var att 
respondenterna hade uppskattat något sorts system som meddelar hur lång tid det är kvar tills 
köpcentret stänger. Detta skulle även underlätta för personalen i centrets butiker för att de ska 
slippa känna att de ”kör ut” sina kunder när det börjar bli dags att stänga för dagen.  
 
Förslag till förbättring: 
 

• Parkeringshuset – för att höja säkerheten vid utfarten från parkeringshuset skulle en 
möjlighet vara att sätta upp någon sort varningssignal, ljud eller ljus, som varnar 
fotgängarna. En annan möjlighet kan vara att sätta upp konvexa speglar på vardera 
sidan av utfarten, för att gånggängarna ska hinna se om någon bil är på väg ut. 

• Informationstavlorna – de står som sagt egentligen på relativt bra ställen, vad som 
skulle kunna göras, förutom att förflytta dem, är möjligen att komplettera de 
befintliga. Enklare varianter av informationstavlor skulle kunna placeras ut vid 
rulltrapporna på torget, som dessa i sin tur skulle kunna kompletteras med en 
köpcenterguide som kan tas med. 

• Hemsidan – sidan är idag utformad utifrån Steen & Ströms koncept för att få ett 
konsekvent utseende. Detta för att besökarna lätt ska kunna orientera sig på deras 
hemsidor, oavsett vilket av deras köpcenters webbplatser som besöks. Vi tror att de tre 
ovan nämnda aspekterna öppettider, hemsida och reklam skulle kunna lösa varandra. 
Förstärks öppettiderna på hemsidan, budskapet om hemsidan i reklamen samt 
tillvägagångssättet som reklamen når kunderna på tror vi att problemen minimeras. 
Får kunderna mer vetskap om hemsidan finns även möjligheten att lösa problemet 
med att lämna synpunkter, som tidigare nämnts. 

• Stängning – här skulle det befintliga högtalarsystemet kunna användas av en 
tidsprogrammerad dator som spelar upp ett meddelande när det är dags att lämna 
köpcentret. 
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Kapitel 7 – Slutsats 
 
 
Detta kapitel ämnar ge en summering av samtliga kapitel som tidigare genomgåtts. Vi 
kommer att presentera det som varit den centrala frågan genom hela uppsatsen samt 
diskutera det som framkommit. 
 
 
Inledningsvis i denna uppsats ställdes en fråga; uppfyller Mitt i City kundernas krav på 
servicekvalitet? Denna fråga har genom hela studien behandlats ur olika aspekter och 
synvinklar. Allt som redogjorts för i tidigare kapitel har lett fram till det som nu ska 
presenteras. 
 
I vår undersökning arbetade vi mot ett svar på den ställda frågan utifrån en egenutformad 
SERVQUAL. Detta verktyg har sedan det år 1985 utvecklades varit föremål för väldigt 
mycket kritik, gällande huruvida dess allmänna giltighet och trovärdighet egentligen har 
grund. Det underliggande syftet för denna studie var att undersöka om Parasuraman et als. 
(1985, 1990) verktyg gick att tillämpa på köpcenter av typen Mitt i City.  
Vi har kommit fram till att en tillämpning är möjlig, givet att en anpassning av SERVQUAL 
görs. Vi anser att de resultat vi erhållit genom undersökningen talar för detta. 
 
Vi har kommit fram till att den information vi samlat in är trovärdig och representativ. Alla 
resultat och bevis vi redovisat tidigare i studien anser vi ge oss tillräckligt med mandat för att 
säga; Mitt i City uppfyller i hög grad kundernas krav på servicekvalitet, men vissa mindre fel 
bör rättas till. 
 
Som sades i teorikapitlet handlar servicekvalitet om att möta, och gärna även, överträffa 
kundförväntningar. All information som vi samlat in och analyserat tyder på att detta är vad 
Mitt i City totalt sett gör, vilket ses som väldigt positivt.  
 
Med detta vill vi säga att Mitt i City presterar mycket bra vad gäller servicekvalitet. Vid 
fortsatt upprätthållande av detta kommer de även i fortsättningen att framgångsrikt kunna 
konkurrera bland de mest framgångsrika köpcentren i Karlstad.  
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Bilagor  
 
Upplevd Servicekvalitet vid Mitt i City 

 

 
 
 
 
 
 
 

1: Mycket sämre än förväntat 
2: Sämre än förväntat 
3. Lika med förväntat 
4. Bättre än förväntat 
5. Mycket bättre än förväntat 
 
Samtliga 25 frågor är indelade in fem grupper (fysiska faciliteter, pålitlighet, 
hjälpsamhet, utfästelser/försäkran och engagemang). 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 Mitt i 
City. 
 
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 Mitt i City är, med avseende 
på servicekvalitet. Enkäten är uppdelad i två delar, instruktioner ges på varje del. 
 
I den här delen av enkäten ställs 25 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: 
 

 
Man  Kvinna  Ålder ____ 
 
Fysiska faciliteter 
 
1. Hur betygssätter du valet av plats/lokalisering i Karlstad för köpcentret Mitt i City? 
 
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 Mitt i City, 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 
 

 33



Bilagor 
 
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 den stora serveringen 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: 
 
 
 

 

 

 

 
 
Pålitlighet 
 
7. Tycker Du att Mitt i City 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 
 
8. Tycker Du att de butiker som finns i Mitt i City 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 
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9. 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 
 
10. 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 
 
11. 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 
 
12. Vad tycker Du om parkeringsmöjligheterna i samband med besök på Mitt i City? 
 
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: 
 
 
 

 

 

 

 
 
Hjälpsamhet 
 
13. 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 
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14. 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 
 
15. 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  
 
16. 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 
 
17. Vad tycker Du om säkerheten inom Mitt i City (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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18. Vad tycker Du om dina möjligheter att lämna synpunkter på eventuella problem 
gällande butiker och liknande här på Mitt i City? 
 
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 
 
19. Tycker Du att den reklam som Mitt i City 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 
 
 
20. 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 
 
21. Hur betygssätter Du Mitt i City’s reklam i olika media (lättläst, begripbar)?  
 
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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22. 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 
 
 
23. Hur betygssätter Du Mitt i City:s 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 
 
24. Vad tycker Du om utformningen av Mitt i City’s 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: 
 
 
 

 

 

 

 
 
25. Hur betygssätter Du att Mitt i City’s budskap om ”Shopping och möten med 
storstadspuls” överrensstämmer med dina upplevelser? 
 
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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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 har 
förmågan att utföra och tillgodose vad som nämns inom 
grupperingen ”utfästelser, försäkran”. 
 
5. Hur viktigt det är för dig att ett köpcentrum utför 
och tillhandahåller vad som sagts inom grupperingen 
”engagemang”. 
 
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!  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  

 
_____ poäng 
 
 
 
 
_____ poäng 
 
 
 
_____ poäng 
 
 
 
_____ poäng 
 
 
 
_____ poäng 
 
    100 poäng 
 
 
 
 
 
_____ 
 
_____ 
 
_____ 
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Dimensioner/Frågor Medelvärde Std Typvärde 
Viktat 
Medelvärde 

     
Fysiska Faciliteter 3.20 1.30 3 0.7718
1. Hur betygssätter du valet av plats/lokalisering i Karlstad 
för köpcentret Mitt i City? 3.76 1.18 4  
2. Hur tycker Du att de utplacerade vägvisarna inom Mitt i 
City, i form av skyltar/informationstavlor, fungerar? 2.77 1.40 3  
3. Tycker Du att lokalerna är utformade så att man med 
lätthet kan ta sig fram? 3.49 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? 3.16 1.42 4  
6. Hur uppfyller den stora serveringen dina förväntningar?  2.58 1.38 2  
     
Pålitlighet 2.88 1.40 3 0.7363
7. Tycker Du att Mitt i City uppfyller dina krav på utbudet av 
butiker? 3.17 0.97 3  
8. Tycker Du att de butiker som finns i Mitt i City håller hög 
kvalitet? 3.28 1.10 3  
9. Hur tycker Du att servicenivån är mellan butikerna? 2.50 1.47 3  
10. Vad tycker Du om den generella prisnivån i köpcentret? 2.66 1.09 3  
11. Vad tycker Du om öppettiderna? 3.30 1.25 4  
12. Vad tycker Du om parkeringsmöjligheterna i samband 
med besök på Mitt i City? 2.36 1.97 0  
     
Hjälpsamhet 3.11 1.23 3 0.7777
13. Tycker Du att personalen, i de butiker Du besökt, varit 
villiga att hjälpa dig vid eventuella problem? 3.17 1.29 3  
14. Tycker Du att personalen, i de butiker som Du besökt, 
haft kunskap nog att hjälpa dig vid eventuella 
frågor/problem? 3.09 1.26 3  
15. Tycker Du att personalen, i de butiker som Du besökt, 
haft tid att hjälpa dig? 3.07 1.17 3  
     
Engagemang 2.31 1.76 0 0.5917
16. Tycker Du att den personal Du kommit i kontakt med 
varit trevlig/artig? 3.42 0.98 3  
17. Vad tycker Du om säkerheten inom Mitt i City (väktare, 
ordning och reda)? 2.28 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? 1.24 1.64 0  
     
Utfästelser/Försäkran 2.06 1.68 0 0.4756
19. Tycker Du att den reklam som Mitt i City ger ut bygger 
upp rättvisa förväntningar hos Dig som kund? 2.12 1.56 3  
20. Tycker Du att köpcentret lever upp till sitt rykte? 3.19 1.43 4  
21. Hur betygssätter Du Mitt i City’s reklam i olika media 
(lättläst, begripbar)?  2.33 1.66 3  
22. Hur betygssätter Du den information som krävs för att 
hitta rätt i köpcentret? 2.48 1.36 3  
23. Hur betygssätter Du Mitt i City:s information om ändrade 
öppettider under storhelger, såsom jul, påsk o.s.v.? 1.75 1.57 0  
24. Vad tycker Du om utformningen av Mitt i City’s 
hemsida, om Du besökt den? 0.51 1.22 0  
     
Extrafråga     
25. Hur betygssätter Du att Mitt i City’s budskap om 
”Shopping och möten med storstadspuls” överrensstämmer 
med dina upplevelser? 2.29 1.59 3  
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Sammanställning av intervjuer 
 
(Siffrorna framför varje påstående är knutet till varje respondents enkät) 
 
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 
 
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  
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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 
 
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 
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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 
 
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 
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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 
 
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 
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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 
 
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 
 

 45


	Kapitel 1 – Introduktion 
	1.1 Bakgrund 
	1.2 Problemformulering  
	1.3 Syfte 
	1.4 Avgränsningar 
	 1.5 Företagsbeskrivning 
	 Kapitel 2 – Teori 
	2.1 Begreppsförklaring och definiering av tjänstekvalitetsbegreppet 
	 2.2 SERVQUAL 
	2.2.1 Beskrivning av modellen  
	2.2.2 Tillämpning av modellen 

	 2.4 Perceived Service Quality Model 
	 
	2.5 Kritik mot SERVQUAL 

	 Kapitel 3 - Metoddesign  
	3.1 Utgångspunkter 
	3.2 Val av undersökningsdesign 
	3.3 Urval av respondenter 
	 3.4 Datainsamlingsmetod 
	3.5 Utformning av vald insamlingsmetod 
	 3.6 Genomförandet av datainsamlingen 
	 
	3.7 Dataanalys  
	3.8 Bortfall i urvalet 

	  Kapitel 4 – Analys 
	4.1 Inledning 
	4.2 Urvalsfördelning 
	 4.3 Fysiska faciliteter 
	 
	4.4 Pålitlighet 
	4.5 Hjälpsamhet 
	4.6 Engagemang 
	 4.7 Utfästelser/ försäkran 
	4.8 Extrafråga  
	 4.9 Totalbedömning av servicekvaliteten  
	4.9.1 Oviktat resultat     
	4.9.2 Viktat resultat 
	4.9.3 Typvärde 


	 Kapitel 5 – Diskussion 
	5.1 Teoretiskt och metodmässigt bidrag 
	 
	5.2 Trovärdighetsdiskussion 
	5.3 Validering  
	 5.4 Framtida forskning 

	 
	 Kapitel 6 – Rekommendationer 
	 Kapitel 7 – Slutsats 
	 Referenslista 
	 
	 Bilagor  


