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Abstract 
 
Swedish title: Affärshusens kamp om kunderna – svårigheterna med att skapa kundlojalitet 
 
English title: Shopping malls struggle to create loyal customers 
 
Publication year: 2009 
 
Authors: Sofia Eriksson & Erika Sahlin-Nygren 
 
Tutor: Ulf Sternhufvud 
 
Language: Swedish 
 
For many years the market for shopping centre development has grown, as many shopping 
malls have been established around the country. The competition between different shopping 
malls is extensive; therefore, it is important to stand out. History tells us that many shopping 
centres are alike when it comes to structure and layout, causing the competition to become 
even more apparent. According to critics market communication has been equal between 
different shopping centres and the opinions of the consumers is that market communication is 
inadequate. As a result, some people suggest that an improvement to create positive emotions 
is necessary. It is important to understand the customers’ needs in order to be able to meet 
their expectations. Through market communication it is possible to control the expectations 
about the brand and consequently create a profile to fulfil the customer expectations. 
    
The purpose of this study is to create an understanding about how smaller shopping centres 
are able to create a positive profile and image through market communication. Our aim is to 
see what consumers think of a specific shopping mall and if these perceptions impact their 
loyalty. The study has been executed as a case study through in-depth interviews, focus 
groups as well as telephone interviews with costumers and a marketing department.  
 
Through the years consumers shopping habits have changed. It is no longer the purchase that 
is the primary goal, rather, it is the total shopping experience. Our conclusion is that shopping 
malls are a substitute for social environments and a place for consumers to meet. Visiting a 
shopping mall is connected with many consumer needs and motives, which make their 
demands relatively high. In a small town we saw a substantial correlation between the brand 
and the culture of the city. What we saw was that, consumers wanted to be met by a jovial and 
calming environment while visiting a shopping mall. The desire was that the environment 
differentiated from a big city and was shown through the marketing communication. The 
customers did not find that the brand acknowledged loyal customers by offering any 
additional value through special services or personal offers. It is obvious that marketing 
communication is substantial to the image of the business and is where loyalty begins, 
through direct marketing and relationship marketing. Even though not all consumers 
appreciate memberships and individual offers, many do. In conclusion, from a business 
perspective it is very favourable to the success of the business to have information about 
customers’ behaviour, while from a customer perspective it is appreciated to be acknowledged 
as a loyal customer by receiving relevant offers.  
 
Nyckelord: Shopping centres, market communication, need, expectation, profile, image, 
loyalty, direct marketing, relationship marketing  
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Sammanfattning 
Svensk titel: Affärshusens kamp om kunderna – svårigheterna med att skapa kundlojalitet 
 
Engelsk titel: Shopping malls struggle to create loyal customers 
 
Utgivningsår: 2009 
 
Författare: Sofia Eriksson & Erika Sahlin-Nygren 
 
Handledare: Ulf Sternhufvud 
 
Språk: Svenska 
 
Marknaden för köpcentrer har i många år ökat och en rad olika handelsplatser etablerar sig 
runt om i landet. Konkurrensen mellan de olika affärshusen är stor vilket har gjort det viktigt 
att sticka ut i mängden. Historien visar att många handelsplatser och köpcentrer är väldigt lika 
varandra i upplägg och utformning, vilket gör konkurrensen ännu mer påtaglig. Kritiker 
menar att även marknadskommunikationen har varit likvärdig mellan olika köpcentrer och 
enligt konsumenternas mening är den bristfällig. En del menar att det krävs en förbättring i sin 
marknadskommunikation med konsumenterna för att skapa positiva känslor till respektive 
köpcenter. Det är av stor vikt att förstå kundens behov för att kunna möta deras förväntningar. 
Genom marknadskommunikationen kan varumärket styra förväntningarna och på så sätt kan 
profilen motsvara den image som varumärket förknippas med.  
 
Syftet med studien som gjorts är att skapa en förståelse över hur mindre affärshus kan lyckas 
att skapa en positiv profil och image genom sin marknadskommunikation. Vi vill se hur 
konsumenterna uppfattar ett specifikt affärshus och om det har någon inverkan på deras 
lojalitet. Studien har genomförts som en fallstudie genom djupintervjuer, fokusgrupper och 
telefonintervjuer med kunder till ett mindre affärshus och affärshusets marknadsavdelning. 
 
Konsumenternas shoppingvanor har genom åren förändrats, det primära är inte längre själva 
köpen utan det är den totala upplevelsen i samband med konsumerandet. Vi har kommit fram 
till att handelsplatser fungerar som en mötesplats och social miljö för de flesta 
konsumenterna. Att besöka ett affärshus är förenat med många olika behov och motiv hos 
konsumenten och det gör att kraven även är relativt höga. I en småstadsmiljö såg vi att det var 
betydelsefullt för varumärket att det överensstämde med den stadskultur som genomsyrade 
orten. Vid ett besök av en handelsplats i småstadsmiljö önskade konsumenten bemötas av en 
gemytlig och lugnande miljö, som skilde sig från storstaden. Men det kom även fram att den 
marknadskommunikation som affärshuset bedrev skulle motsvara samma känsla och 
värderingar. Kunderna ansåg inte att varumärket gjorde ansträngningar för att uppmärksamma 
lojala kunder eller erbjöd mervärde i form av extra god service eller personifierade 
erbjudanden. Det var tydligt att marknadskommunikationen var betydande för företagets 
image och det är även där som lojalitetsarbetet måste börja vilket kan göras genom 
direktmarknadsföring och relationsmarknadsföring. Även om inte alla konsumenter 
uppskattar kundklubbar och individuella erbjudanden så är det många som gör det. Ur ett 
företagsperspektiv är det oerhört fördelaktigt att ha information om kundernas beteende och 
ur ett kundperspektiv är det positivt att få relevanta erbjudanden.  
 
Nyckelord: Köpcenter, marknadskommunikation, behov, förväntningar, profil, image, 
lojalitet, direktmarknadsföring, relationsmarknadsföring  
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1. Bakgrund 
 

Kapitlet presenterar en bakgrund till problemområdet och varför det är intressant att studera. 

Det förs en diskussion som mynnar ut i studiens problemformulering samt syfte. I det här 

kapitlet presenteras även problemområdets avgränsningar och förklaringar av relevanta 

begrepp som berör problemområdet. En disposition över uppsatsen finns dessutom att tillgå i 

slutet av kapitlet.  

 

1.1 Problembakgrund 

 
Det råder bistra tider på marknaden idag med en allt mer påtaglig lågkonjunktur. Läget är 
världsomspännande och det påverkar så väl stora företag som enskilda individer. Åkesson 
(2009-03-31) på Dagens Industri skriver om det ekonomiskt kritiska läget och påvisar bland 
annat att världens tillväxt sjunker och Sveriges BNP likaså. Det ekonomiska läget bidrar till 
en allt tätare konkurrens bland många branscher. Hedelin (2009-03-16) visar en bild utav 
marknadsföringsbranschen som även den påverkas av konjunkturen. Däremot den bild som 
Hedelin (2009-03-16) framhäver, visar på en uppfinningsrikedom där aktörerna satsar mer 
snarare än mindre resurser på marknadskommunikation.  
 
Kim et al (2003) lägger stor vikt i sin artikel på att intresset av shoppingcenter har varit 
påtagligt de senaste decennierna. Genom åren har det lagts en stor uppmärksamhet på 
byggnadsverken, men i höjd med millenniumskiftet har utvecklingen och nyetableringen av 
shoppingcenter ökat markant. I Asien spelar shoppingcenter numera en stor roll i att 
återutveckla städer och industrin för shoppingcenter har varit av stort intresse för akademisk 
forskning (Meyer-Ohle 2009). 
 
Eftersom shoppingcenter spelar en väsentlig del i stadsutvecklingen har utspridningen blivit 
betydande, vilket ibland kan uppfattas som att de ligger alldeles för tätt in på varandra (Kim et 
al 2003). Trots det är det märkbart att en stor andel av alla shoppingcenter är snarlika där 
innehållet består av butiker med liknande produkterbjudanden, vilket gör dem nästintill 
identiska. Det här utgör ett problem vilket Meyer-Ohle (2009) understryker med att mycket av 
kritiken mot shoppingcentrerna är just att de har hållit en allt för snarlik design. Det har 
medfört att det blir allt mer vanligt att branschen differentierar sig och trycker på utmärkande 
drag för att sticka ut gentemot sina konkurrenter. DeLisle (2005) påpekar bland annat att 
shoppingcenter i småstäder framhäver sig genom att använda sig av lokala butiker och 
understryker sin stadskultur.  
 
Ett köpcentrum som har försökt att differentiera sig gentemot sina konkurrenter är affärshuset 
Storken i Alingsås. Hela köpcentrumet genomsyras av lokalt butiksutbud och atmosfärisk 
gemytlighet, vilket anses vara en konkurrensfördel i förhållande till andra stora köpcentrum. 
Med det sagt är det grundläggande för Storken att de får framgång med sin marknadsföring 
och lyckas kommunicera ut sitt genuina budskap till besökarna. 1 
 
När det handlar om marknadsföring för köpcenter överlag är det inget undantag utan 
konkurrensen känns av även här. Likheten mellan olika köpcentrum gör att marknadsföringen 
utgör en betydande del i konkurrenssituationen. Jansson (2009-03-09) menar att kampen om 
                                                 
1 Lisa Dickson, Marknadschef på Affärshuset Storken, 2009-04-14. 
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konsumenternas pengar och uppmärksamhet blir allt hårdare mellan olika aktörer i och med 
den rådande lågkonjunkturen. Det gör att kraven på marknadsföringen höjs. Jansson (2009-
03-09) tar i sin artikel upp problemet med att landets alla köpcentrum får låga betyg av 
konsumenterna och han anser att de flesta köpcentrum borde förbättra sin kommunikation 
med konsumenten.  
 
Mägi (1999, s 109) diskuterar hur konsumenten väljer och utvärderar affärer de ska handla i. 
Konsumenterna tar i beaktning att valet av affär inte endast beror på vad de anser om en 
specifik butik utan även perceptionen av affären i relation till andra tillgängliga affärer. Om 
konsumenterna tycker att många av de tillgängliga alternativen är bra menar författaren att 
valet inte är lika intressant ur marknadsföringssynpunkt. Meyer-Ohle (2009) påvisar i sina 
studier att valet av shoppingcenter beror i stor utsträckning på om konsumenten är bilägare 
eller inte.  
 
Nivån av lojalitet beror främst på två saker; andel av inköp och andel av besök (Mägi 1999, s 
114). Samtidigt säger Evans et al (2008, s 253) att lojalitet går längre än återköpsbeteende och 
menar att återköpsmönster kanske inte visar på den sanna lojaliteten utan att konsumenterna 
kan agera på rutin. En lojal kund kanske inte gör några återköp för att behovet inte finns, men 
när det väl uppstår så är denne lojal.  Evans et al (2008, s 147) menar att lojalitet är ett oerhört 
viktigt begrepp för marknadsföraren där många fördelar kan genereras och steget längre än 
lojalitet är att ingå en relation. Samtidigt som lojalitet och relationer blir allt viktigare finns 
det studier som visar på hur den yngre generationen blir allt mer illojala som konsumenter och 
arbetstagare, den så kallade generationen Y.2 Generationen har visat sig vara väldigt 
varumärkesorienterad och de är inte heller lika cyniska till marknadskommunikation som 
föregående generation (Evans et al 2008, s 119-121).  
 
I och med den ökade konkurrensen har företag fått allt ökade krav på deras sätt att arbeta. 
Bland annat ska det gå snabbt med frekventa leveranser, korta produktionsled och samtidigt 
finnas en samverkan mellan företag (Söderlund 2000, s 9-10). Författaren påpekar att 
samtidigt som det har ställts krav på företags effektivisering så har även en IT-utveckling 
skett vilket har inneburit en framväxt av databassystem. Med utgångspunkt i databassystemen 
kan kunddatabaser utvecklas och de gör det möjligt för företag att få en insyn på sina kunders 
beteenden (Tapp 2005, s 24). Författaren belyser vikten av att ha kännedom om sina kunder 
för att kunna anpassa produktionen efter kundens önskemål samt kommunicera med dem på 
ett ömsesidigt sätt. Det kan med andra ord förklaras som relationsmarknadsföring där företag 
ser efter kundens specifika behov och tillgodoser dem med riktade erbjudanden (Vargo & 
Lush 2004). Författarna menar att det är märkbart att intresset för företagets kunder den 
senaste tiden har ökat och därmed utnyttjar företag allt mer marknadsundersökningar för att 
lära sig mer om kundernas enskilda behov.  
 
Kundens behov förklaras enligt Söderlund (2000, s 13) som en känsla av att det är något som 
saknas. Behov spelar en betydande roll eftersom det påverkar varför kunden köper en viss 
produkt, väljer ett varumärke framför ett annat och beter sig på ett unikt sätt. Beteendet kan 
förankras i kundens behov och det gäller för företag att identifiera kundbehovet för att en 
anpassning ska kunna ske (Coviello et al 2002). Genom att arbeta tillsammans med kunden är 
chansen stor att lojala och tacksamma relationer skapas. 
 

                                                 
2 Anders Parment, Forskare vid Handelshögskolan Stockholm, 2009-03-12. 
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Kim et al (2003) tydliggör hur viktigt det är för företag att lyssna på kunden och ta tillvara på 
kundens behov. I artikeln nämns det bland annat att shoppingcenter är beroende av sina 
kunder och därmed måste affärshusets utbud överensstämma med besökarnas behov och 
önskemål. Det påpekas att kunder väljer ett shoppingcenter framför andra beroende på deras 
produkt- och serviceutbud eftersom det är associerat till en viss stil. Däremot har det blivit allt 
mer vanligt att det inte är produkterna i sig som eftersträvas utan en shoppingupplevelse. Det 
har börjat spela en väsentlig roll i deras fritidsintresse och uppfattas allt mer som en livsstil. 
(Ibid)   
 

1.2 Problemdiskussion  

 
Trots att det finns en stor uppmärksamhet och utveckling kring köpcentrum har tilldragelsen 
minskat (Anderson et al 2003). Situationen är påtaglig då det visat sig att konsumenterna gör 
färre antal besök, besöker endast ett fåtal butiker och när de väl besöks spenderas en allt 
mindre tid än vad de tidigare har gjort. En av de främsta anledningarna till nedgången antas 
bero på konsumenternas fluktuerande behov och önskemål. Det är märkbart att 
konsumenternas köpbeteende och attityd till shopping har förändrats och allt mer ses som en 
livsstil (Anderson et al 2003; Kim et al 2003). Konkurrensen mellan köpcenter beror inte i 
lika stor utsträckning på vilket affärsutbud som finns där pris och kvalitet spelar en stor roll, 
utan det handlar istället om att få ett mervärde (Hanan & Karp 1992, s 17-19, 51). Författarna 
menar att det är anmärkningsvärt att kunden vill utvinna någonting mer ur sitt köp och att det 
är kundens belåtenhet som styr hur tillfredsställda de är av produkten som helhetsupplevelse.  
 
Det faktum att konsumenterna själva ger köpcentrerna dåligt betyg kopplat till deras 
marknadsföring är en indikation på att en förändring behöver komma till stånd (Jansson 2009-
03-09). Många aktörer har insett att interaktion med kunderna ger utdelning och därför är 
events samt aktiviteter något som frekvent används för att attrahera och samspela med sina 
kunder (Ibid). Författaren tror dock att den bristande kommunikationen mellan företag och 
konsument beror på att företaget inte har tagit samspelet med kunden på tillräckligt stort 
allvar. Det är viktigt att företag identifierar sina konsumenters behov för att samspelet mellan 
parterna ska vara tillfredsställande (Söderlund 2000, s 12). Både företag som kunder vinner 
stora fördelar genom att ha en regelbunden dialog som skapar igenkännelse (Solomon 1996, s 
10). Det här gäller framförallt för mindre företag och speciellt för köpcentrum i 
småstadsmiljö, eftersom det är betydelsefull för dem att särskilja sig mot sina största 
konkurrenter (DeLisle 2005). I och med företags potential att använda sig av 
relationsmarknadsföring och framställa kundkännedom, ses kunddatabaser som ett mycket 
nödvändigt marknadsföringsverktyg. Det gäller inte minst då relationsmarknadsföring sätter 
konsumenterna i fokus och bygger långsiktiga relationer (Coviello et al 2002) . 
 
Som marknadsförare i dagens konkurrenssituation är det viktigt att ha en god förståelse av 
vad som påverkar kundens beteende. Främst för att det ska vara möjligt att genomföra en 
utförlig segmentering så att erbjudanden kan anpassas efter individen och inte efter en 
massmarknadspublik. Kundförståelse är även fördelaktigt för marknadsförare då de får en god 
insikt om kunderna för att därefter kunna påverka kunden dit företaget själv vill. Petrison et al 
1997) Däremot är inte användningen av databasmarknadsföring så stor i dagsläget som den 
kan tänkas vara eftersom det inte är många företag som nyttjar marknadsföringsstrategin fullt 
ut (Tapp 2005, s 13-14; Petrison et al 1997). 
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Dagens konkurrenssituation har inneburit att företags kommunikation med konsumenterna har 
blivit vital för deras överlevnad. Dahlén & Lange (2003, s 17-19) påvisar att beroende på hur 
företag väljer att kommunicera med sina kunder så kommer det att uppfattas på olika sätt. 
Därav belyser författarna vikten av att vara tydlig i sin kommunikation för att budskapet i 
meddelandet inte ska misstolkas. Grönroos (2007, s 323-324) påpekar att företag ofta 
kommunicerar ut budskap gällande företagets identitet och på så sätt skapas det en profilering 
och image som har en återkoppling med det värde som kunderna knyter an med företaget. En 
viss problematik kan dock uppstå i informationsöverföringen och det handlar om att 
företagets verkliga identitet inte överensstämmer med deras profilering. Det kan bero på att 
företaget framhäver sig på ett felaktigt sätt och utlovar löften som inte kan hållas (Ibid). Om 
det sker överensstämmer inte konsumenternas uppfattning, image, med företagets 
identitetsambition (Fill 2002, s 222). Det finns en koppling mellan de tre begreppen, det är 
därför viktigt att sammanfoga dem så att det inte skapas kommunikationsproblem. Det gäller i 
synnerhet då imagen frambringar en viss förväntan, och uppfylls inte förväntan kan kundernas 
upplevelse påverkas negativt och leda till att de inte återkommer till företaget (Grönroos 
2007, s 327).  
 

1.3 Problemformulering 

 

1.3.1 Huvudproblem 

 
Hur kan ett affärshus i småstadsmiljö arbeta med profilering för att skapa en 
positiv image hos sina kunder? 

 

1.3.2 Delproblem  

 
1. Vilken image kan ett affärshus i småstadsmiljö skapa sig genom egna 
marknadsföringsinsatser? 

 

2. Hur kan ett affärshus i småstadsmiljö arbeta med relationsbyggande 
aktiviteter med kunderna? 

 

1.4 Syfte 

 
Studiens primära syfte är att uppnå en djupare kunskap hur ett affärshus i småstadsmiljö kan 
profilera sig. Vår ambition är att undersöka hur marknadskommunikationen kan påverka 
konsumenternas uppfattning av affärshuset. För att uppnå en fördjupad kunskap undersöks 
affärshuset Storkens miljö och ett fåtal kunder. Genom undersökningarna, i kombination med 
sekundär information, beskriver, analyserar och förklarar vi hur ovanstående fenomen 
förhåller sig på affärshuset Storken. Valet av en nyetablerad handelsplats är intressant och 
sätter stort fokus på hur affärshuset attraherar och behåller kunder.  
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1.5 Problemavgränsning  

 
I uppsatsen behandlas forskningsproblemet utifrån studier av ett affärshus i småstadsmiljö och 
de förutsättningar som det innebär. Vi kommer att behandla problemformuleringarna utifrån 
hur det undersökta köpcentret agerar och hur de uppfattas av mottagarna. Perspektivet 
kommer att belysas från så väl ett sändarperspektiv som ett mottagarperspektiv. Studien 
inriktas på den profilering av varumärket som görs, hur varumärket verkligen är och hur det 
uppfattas. Där profilering är hur varumärket önskar vara, identitet hur de är och image hur de 
uppfattas. Ljus kastas även över hur marknadskommunikation i olika strategier kan förstärka 
attraktionen till varumärket. 
 
    

1.6 Nyckelbegrepp och definitioner 

 

4 p:na – är en del av marknadsföringsmixen och innefattar begreppen produkt, pris, plats och 
promotion. Det är kontrollerbara verktyg som framhävs olika mycket för att skapa 
uppmärksamhet för målgruppen. (Kotler et al 1996, s 927) 
 

Badwill – är de negativa åsikter som fås bland annat genom word of mouth (Engel et al 1995, 
s 725-726).  
 

Exponering – nyttjar företag för att målgruppen ska få en möjlighet att se eller höra det 
budskap som företaget sänder ut. Det förekommer vanligtvis i reklamform vilket kan ses i 
tidningar, på TV, stortavlor, höras i radio etcetera. (Dahlén & Lange 2003, s 90) 
 

Goodwill – förklaras som de positiva värderingar som bland annat kan genereras ur word of 
mouth (Engel et al 1995, s 725-726). 
 

Köpcentrum – är en koncentration av butiker, ofta med inslag av serveringar och olika typer 
av annan service (nationalencyklopedin.se).   
 

Relationsbyggande aktiviteter – innebär att företaget använder sig av aktiviteter som främjar 
relationen mellan företag och konsument. Service, event och personliga erbjudanden är 
exempel på aktiviteter som genererar ett ömsesidigt förhållande och även kan bidra till ett 
långsiktigt förhållande. (Dahlén & Lange 2003, s 63) 
 

Småstadsmiljö – innefattar en ort som är belägen i utkanten eller utanför tätorten 
(nationalencyklopedin.se).  
 

Varumärke – tenderar att identifiera produkter, tjänster eller ett företag genom användning av 
ett namn, symboler, benämningar eller speciell design (Kotler et al 1996, s 916). Varumärket 
avger ett värde som grundas på de associationer som kommuniceras ut och sedan uppfattas av 
konsumenterna (Dahlén & Lange 2003, s 191).  
 

Word of mouth – definieras som den mest effektiva och pålitliga marknadsföringsmetoden 
eftersom konsumenterna själva sprider sina åsikter gällande varumärket. Inflytandet är stort 
och kan resultera i både positiva som negativa värderingar. (Engel et al 1995, s 725-726)  
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1.7 Uppsatsens disposition 

 
I kapitel ett presenteras en inledande bakgrund till vårt forskningsproblem vilket följs av en 
problemdiskussion som kopplas samman med undersökningens syfte. Bakgrunden mynnar ut 
i en formulering av problemområden som ligger till grund för uppsatsen. Relevanta 
nyckelbegrepp samt en avgränsning av forskningsproblemet presenteras även i det här 
kapitlet. 
 
I kapitel två behandlas metodologiska ställningstaganden gällande undersökningsansats, syfte, 
angreppssätt med mera. I slutet av kapitlet tas även validitet och reliabilitet upp samt faktorer 
runt dem vi ämnar beakta. 
 
Kapitel tre innehåller teorier och modeller som vi använder oss av för att belysa de olika 
forskningsproblemen inom problemområdet. 
 
Kapitel fyra behandlar den empiriska undersökningen som genomförts och presenterar 
materialet i relevanta ämnesområden som vi fann vara betydande.  
 
I kapitel fem sker en analys av det material som genererats från empiri och teori. Där den 
huvudsakliga strukturen följer det empiriska resultatet.  
 
I kapitel sex redovisas de slutsatser vi dragit utifrån insamlat material med utgångspunkt i 
problemområdena. 
 
Kapitel sju är ett avsnitt i uppsatsen som består utav författarnas egna reflektioner och tankar 
kring den process som genomgåtts. Här diskuterar vi även de olika metodologiska 
ställningstaganden vi använt oss av och granskar dem kritiskt. 
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2. Metoddiskussion 
 

Kapitlet beskriver olika typer av tillvägagångssätt samt vilka metoder som vi har valt att använda oss 

av i uppsatsarbetet. Vetenskapligt förhållningssätt, uppsatsens ansats, undersökningsmetod, kontakt- 

och urvalsmetod och undersökningens tillförlitlighet är några av de områden som har tagits upp för 

att läsaren ska få en god bild av genomförandet. I respektive avsnitt framhävs de bakomliggande 

orsakerna för vilket tillvägagångssätt som har valts. Våra val grundar sig primärt på studiens syfte 

och de belyses så pass tydligt att det är möjligt för utomstående parter att göra en liknande 

undersökning. 

 

 
2.1 Vetenskapligt förhållningssätt  
 
I forskningssammanhang kan olika förhållningssätt nyttjas av forskaren. De vanligaste och 
mest motsägande synsätten är positivismen och hermeneutiken. Vilket av de båda 
förhållningssätten som används beror på hur forskarens förberedelser och tolkning av 
empirisk samt teoretiskt material behandlas. (Patel & Davidsson 2003, s 26)  
 

2.1.1 Positivism 

 
Positivismen kan härledas till den naturvetenskapliga grenen och namnet kommer från det 
faktum att förhållningssättet skulle bringa positiv och absolut kunskap som bidrar till 
människans utveckling (Bjereld et al 2007, s 71). Inriktningen fokuserar på kunskap som ska 
vara logiskt prövbar och intresset för logik, matematik och fysik genomsyrar synsättet (Patel 
& Davidsson 2003, s 26; Gilje & Grimen 2007, s 55). Författarna menar att den logiska 
positivismen ger kritik till de filosofiska påståendena och anser att de flesta yttrandena 
därifrån är kognitivt meningslösa. Positivismen menar att hypoteser i forskningen ska utgå 
från teori som prövas empiriskt med vetenskapliga metoder.  
 

Vetenskapen ska betraktas utifrån delar som ingår i en helhet, där alla delar ingår i en helhet 
och ska passa ihop med varandra. Forskaren genererar en objektiv skildring av det studerade 
fenomenet och går förutsättningslöst in i sin roll. (Gilje & Grimen 2007, s 74) För att erhålla 
meningsfulla resultat måste hypoteser eller påståenden kunna falsifieras eller verifieras utifrån 
erfarenhet. Om påståendena inte kan verifieras eller falsifieras klassas de som meningslösa. 
(Patel & Davidsson 2003, s 27-28; Gilje & Grimen 2007, s 67)    
 

2.1.2 Hermeneutik 

 
Hermeneutiken har en helt annan inriktning än föregående förhållningssätt och utgår ifrån att 
tolka olika fenomen. Forskare inom hermeneutisk inriktning studerar verkligheten för att 
försöka tolka och förstå humanistiska frågor. Det läggs stor vikt vid språkets verktyg när det 
gäller att generera kunskap. En hermeneutiker närmar sig sitt forskningsproblem subjektivt 
och är inte alls så opåverkbar som inom positivismen. Utan det är efter egen förståelse som 
angripningssättet görs och det gör att det inte blir förutsättningslöst. (Gilje  & Grimen  2007, s 
176-183; Patel  & Davidsson  2003, s 28-31) 
 
Svårigheter inom hermeneutiken är att forskaren ska tolka något som redan är tolkat av den 
aktör som studeras (Bjereld et al, 2007, s 71). Författarna menar även att det inte finns någon 
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fullständig sanning och det är inte heller något att sträva efter. För att försöka skapa en så bra 
bild som möjligt av sitt forskningsobjekt pendlar hermeneutikern i perspektiv (Alvesson & 
Sköldberg, 1994, s 116-117). De båda författarna påpekar att summan av alla delarna är 
viktigare än delarna var för sig. Helhetssynen spelar därför en stor roll och den hermeneutiska 
spiralen syftar till pendling i perspektiv mellan delar och helhet (Gilje & Grimen 2007, s 176-
183). Enligt Patel & Davidsson (2003, s 31) genereras det hela tiden ny förståelse och 
helheten växer ständigt och förändras. 
 

2.1.3 Val av förhållningssätt 

 
Vår studie grundar sig i det hermeneutiska perspektivet med fokus på tolkning av empiriskt 
och teoretiskt material. Vår intention är att erhålla förståelse för forskningsproblemet och 
erhålla ytterligare kunskap genom tolkning. Det är för oss helt omöjligt att inte påverkas av 
våra tidigare erfarenheter och kunskaper. Därför använder vi våra tidigare kunskaper varvat 
med nyvunnen information och skapar en textväv som ska resultera i en analys baserad på 
våra tolkningar.  
 
Vår metod består uti att beakta forskningsproblemet ur ett brett så väl som djupt perspektiv. 
Det innebär att vi skiftar fokus mellan helheten och dess delar. I takt med att nytt 
forskningsmaterial genereras förändras vår bild utav forskningsproblemet och utveckling sker 
samt förståelsen för helheten.  
 
En svårighet som ett hermeneutiskt förhållningssätt genererar är det faktum att egna 
värderingar och intryck kommer att påverka vår syn av det studerade fenomenet. Det finns en 
subjektivitet inom förhållningssättet som är svår att kringgå vilket vi är medvetna om. 
Metodvalet stöds av det syfte som uppsatsen har vilket gör resultatet adekvat.      
 

2.2 Vetenskaplig ansats 

 
En forskares arbetsinsats går ut på att relatera förhållandet mellan teori och empiri och det kan 
göras på tre olika sätt, nämligen genom deduktion, induktion eller abduktion. Det deduktiva 
och induktiva angreppssättet påstås vara de mest frekventa och använda ansatserna eftersom 
en abduktiv ansats är mer invecklad och består av en kombination av de två nyss nämnda 
ansatserna. (Patel & Davidsson, 2003, s 23-25) 
 

2.2.1 Induktion 

 
Vid utveckling av ny teoribildning kan induktion användas. När induktion antas studerar 
forskaren ett givet fenomen och resultatet formas genom en struktur som går från det 
specifika till det allmänna. Det görs för att forskaren ska finna generella samband. (Grönmo 
2006, s 44-45) Teorier byggs utifrån empirisk forskning vilket gör att befintliga teorier kan 
utmanas eller ifrågasättas (Bjereld et al 2007, s 88). Författarna påpekar att syftet med en 
induktiv ansats är att identifiera mönster eller särdrag i verkligheten som ska kunna kopplas 
till teori på en mer generell nivå. Vid användning av en induktiv ansats kan risken vara stor att 
kunskapen angående fenomenet är alldeles för mager. Det kan medföra att viktig information 
om dess räckvidd kan missas eftersom utgångspunkten ligger i empirin (Patel & Davidsson 
2003, s 23-24).  
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2.2.2 Deduktion 

 
Deduktion, bevisandets väg, är en ansats som går från det mer generella och allmänna till det 
specifika (Andersen 1998, s 29). Författaren menar att forskaren studerar befintliga 
teoribildningar för att kunna dra slutsatser i specifika fall. Ur den befintliga teorin formas 
antaganden som ska prövas empiriskt. En falsifiering av antagandet betyder att teorin måste 
omprövas medan en utebliven falsifiering förstärker teorin (Bjereld et al 2007, s 88). Det här 
angreppssättet anses kunna stärka objektiviteten i studien och resultatet blir mindre färgat av 
den enskildes egna uppfattningar (Patel & Davidsson 2003, s 23-24). Men det kan även finnas 
en risk med att utgå från tidigare teoribildning. Eftersom tidigare teoribildning påverkar 
forskarens fokus i studien och därmed kan forskaren missa oupptäckta företeelser (Ibid).  
 

2.2.3 Abduktion 

 
Det abduktiva förhållningssättet är en kombination av induktion och deduktion. I det 
inledande skedet innehas en induktiv ansats för att erhålla information angående ett specifikt 
fenomen och försöka finna mönster som skapar hypoteser. Hypoteserna testas därefter på ett 
empiriskt tillvägagångssätt. De nya iakttagelserna ska styrka hypoteserna och utveckla en 
generell teori, likt deduktion. Forskaren kan genom den här ansatsen arbeta mer fritt och inte 
vara främmande för ny kunskap, men samtidigt kan det vara svårt att arbeta helt 
förutsättningslöst eftersom forskaren innehar tidigare erfarenheter. (Patel & Davidsson 2003, 
s 24-25)  
 

2.2.4 Val av vetenskaplig ansats 

 
Valet av ansats grundar sig i det induktiva angreppssättet eftersom vi utgår ifrån den 
verklighet som ska studeras. Vi undersöker ett specifikt fenomen med givna förutsättningar 
för att sedan gå tillbaka och granska generella teoribildningar. Efter det skedet formas nya 
synsätt och hypoteser angående fenomenet, som gör att vi går tillbaka till verkligheten och 
undersöker forskningsområdet ännu djupare. Vi avser inte att utveckla en generell teori utan 
att identifiera vissa mönster som finns i verkligheten kopplat till teorin. Eftersom vi pendlar 
mellan teori och empiri motiverar det ett induktivt angreppssätt med inslag av abduktiva 
beståndsdelar. 
 
Våra tidigare kunskaper tillämpas i kombination med befintlig teoribildning, men strävan är 
att hela tiden utgå ifrån empirin. Med utgångspunkt i det empiriska materialet, som utvinns av 
undersökningen, kan befintliga teorier komma att utmanas. Det innebär att vi inte är 
främmande för att ifrågasätta generella lagar och uppfattningar.  
 

2.3 Typ av undersökning   

 
Med utgångspunkt från den kunskap som finns inom problemområdet framställs 
undersökningens syfte. Syftet skapar en förutsättning som forskaren utgår ifrån för att ta reda 
på vilken typ av undersökning som ska göras. (Andersen 1998, s 18)   
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2.3.1 Explorativ undersökning  

 
Den explorativa metoden är av den utforskande karaktären som syftar till att utforska 
företeelser som är mindre kända eller till och med helt okända (Andersen 1998, s 18). 
Forskarens befintliga kunskap är därmed bristfällig och fokus ligger på att inhämta så mycket 
kunskap som möjligt inom det specifika problemområdet. Forskaren försöker att granska 
problemområdet utifrån många olika synvinklar och syftar till att generera en helhetsförståelse 
i det valda fenomenet (Christensen et al 2001, s 55-56). Ofta ligger explorativa 
undersökningar till grund för vidare forskning och en rad olika tekniker för insamlandet av 
information används (Christensen et al 2001, s 56; Patel & Davidsson 2003 s, 12-13).  
 

2.3.2 Deskriptiv undersökning 

 
En deskriptiv undersökning har till syfte att beskriva en företeelse och besvara frågor kring 
hur olika fenomen förhåller sig (Gilje & Grimen 2007, s 24-25). Det vitala är enligt Andersen 
(1998, s 18) att generera en beskrivning av fenomenet och inte en förståelse eller tolkning. 
Christensen et al (2001, s 56-57) påpekar att det beskrivande syftet ofta tillämpas när 
forskaren har relativt god kännedom om undersökningsfenomenet. Syftet är snarare att 
kartlägga hur ett fenomen fungerar än att vinna ny kunskap som kan påverka fenomenet. Det 
finns ofta inslag av den beskrivande undersökningsmetoden i de flesta undersökningar även 
om de till huvudsak är explorativa eller förklarande (Ibid).  
 

2.3.3 Förklarande undersökning 

 
Förklarande undersökningar byggs vanligtvis på en deskriptiv eller explorativ undersökning 
och har ofta ett generaliserande syfte (Christensen et al 2001, s 57-58). Forskaren har som 
avsikt att komma fram till generella lagar genom att studera fenomenet på djupet och ta reda 
på varför fenomenet förhåller sig som det gör. Eftersom den här metoden förklarar ett 
orsakssamband kan de verifierade lagarna användas som förutsägelser, om X så Y (Andersen 
1998, s 21). Svårigheter med den förklarande metoden är att den förutsätter att forskaren har 
mycket god kunskap inom forskningsområdet och lyckas identifiera de viktigaste 
beståndsdelarna, vilket vanligtvis görs genom en fallstudie (Christensen et al 2001, s 58-59). 
Forskarens förmåga att analysera och beskriva är därmed avgörande för att lyckas förklara 
varför fenomenet förhåller sig som det gör.   
 

2.3.4 Val av undersökningstyp 

 
Med utgångspunkt ifrån syftet är det primära att beskriva det studerade fenomenet. Viljan är 
att i första hand beskriva de processer och särdrag som identifieras i verkligheten genom en 
deskriptiv undersökning. Eftersom vi vill undersöka forskningsproblemet djupgående blir det 
naturligt att även ta reda på varför saker och ting förhåller sig på ett visst sätt. Det gör att 
studien får en del inslag av det förklarande perspektivet. Vi avser att uppnå god förståelse 
gällande forskningsområdet när vi beskriver samt förklarar mönster som identifieras. Vår 
ambition är att finna de viktigaste beståndsdelarna för forskningsproblemet och att identifiera 
väsentliga faktorer som kan påverka kundernas uppfattning av handelsplatsen.  
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Syftet är inte nödvändigtvis att hitta nya mönster utan att beskriva och förklara fenomenet. Vi 
anser oss ha goda kunskaper inom området för marknadsföring samt dess teoribildning och 
när vi genomför våra slutsatser kommer de baseras på vår tolkning av verkligheten 
kombinerat med våra förkunskaper.   
 

2.4 Undersökningsansats 

 
Valet av undersökningens ansats avgör vilka möjligheter som finns för att få fram ett resultat. 
Undersökningsansatsen reglerar främst hur studien genomförs i form av tid och analys. De 
ansatserna som undersökningen kan grunda sig i är främst; tvärsnitt-, experimentell-, 
longitudinell- och fallstudieansats. (Christensen et al 2001, s 75-76)  
 

2.4.1 Tvärsnittsansats 

 
Den mest förekommande ansatsen inom marknadsundersökningar är tvärsnittsansatsen. Det är 
en ansats som är både bred och ytlig samt endast sker under ett enda tillfälle, så kallad ad hoc-
studie. Ansatsen är av naturen en kvantitativ metod som har förhållandevis låga kostnader. 
Den kvantitativa naturen gör det möjligt att generera statistiska generaliseringar och utföra en 
teknisk undersökningsprocess. Det finns dock en svårighet i valet med den här ansatsen och 
det är dess oförmåga att fånga sociala processer eller omställningar. Det är inte möjligt att gå 
på djupet för specifika fall, vilket gör saken om möjligt ännu svårare att fånga de nämnda 
företeelserna. (Christensen et al 2001, 76-77)  
 

2.4.2 Experimentell ansats 

 
En experimentell studie syftar till att kartlägga orsakssamband mellan olika variabler. 
Experimentet sker exempelvis genom en jämförelse av individer eller grupper av individer 
som har utsätts för en viss förändring. (Andersen 1998, s 127-128; Christensen et al 2001, s 
82) Enligt Christensen et al (2001, s 82) kan den här formen av ansats användas i många olika 
nivåer av analys och tid, vilket gör att studien kan te sig på en mängd olika sätt.  
 

2.4.3 Longitudinell ansats 

 
Vid longitudinell ansats är tidsaspekten avgörande och ansatsen används därmed när avsikten 
är att studera fenomenet över tid. Det kräver att forskaren samlar in material i tidsserier, det 
vill säga samma typ av data men vid upprepade tillfällen. Av naturen är studien oftast bred 
och ytlig samt håller en kvantitativ karaktär. (Christensen et al 2001, s 77-78) 
 

2.4.4 Fallstudieansats 

 
När avsikten är att skapa sig en djup förståelse för en företeelse eller en helhetsförståelse för 
fenomenet, sker en fallstudie. Studien kan ske vid ett specifikt tillfälle så väl som vid 
upprepade tillfällen. Studieansatsen förekommer när viljan finns att tränga genom ytan på ett 
fenomen och då studeras relativt få enheter. (Christensen et al 2001, s 79; Grönmo 2006, s 96) 
Det är en kvalitativ form av ansats som används för att utvidga en teoris giltighetsområde eller 
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förfina dess mekanismer (Bjereld et al 2007, s 86). Fallstudieansatsen lämpar sig väl vid 
beskrivandet av komplexa sociala processer och även då strukturen på studien är ämnad att 
vara ostrukturerad (Christensen et al 2001, s 79). Eftersom forskaren ska gå in på djupet inom 
problemområdet kan det vara en risk med att denne irrar bort sig i materialet eller glider ifrån 
problemets kärna. Det kan därför upplevas negativt att använda en fallstudieansats men 
samtidigt vara positivt då nya infallsvinklar kan fås (Ibid). 
 

2.4.5 Val av ansats 

 
Valet av ansats grundar sig mycket i det faktum att vi ska göra en djupgående studie på ett 
specifikt fenomen vid ett speciellt tillfälle. Vi använder oss därför av en fallstudie för att 
kunna granska och få en god förståelse för ett mindre köpcenters förutsättningar. Vi 
undersöker ett fåtal enheter av kunder, men gör det djupgående för att uppnå högre grad av 
förståelse. Den utvunna förståelsen ska samtidigt vara relevant och förenas med syftet genom 
att förklara varför fenomenet förhåller sig på ett visst sätt. Viljan att finna väsentliga faktorer 
som påverkar kundernas uppfattning av affärshuset motiverar en djupgående undersökning. 
Vi är benägna att samtala med respondenterna för att ta reda på underliggande orsaker till en 
viss uppfattning.      
 

2.5 Undersökningsmetod  

 
Det finns två skilda spår inom metoder för undersökning, kvalitativ metod och kvantitativ 
metod. De båda metoderna har olika utgångspunkter för insamling av data, bearbetning av 
data samt tolkning av bearbetningen. Det är syftet med studien som avgör vilken metod som 
kommer att användas. (Andersen 1998, s 31; Trost 2001, s 16-17)  
 

2.5.1 Kvalitativ metod 

 
När det kommer till kvantitativa metoder är det essentiellt att forskaren, genom olika typer av 
datainsamling, kan uppnå en djupare förståelse av det studerade fenomenet. Metoden lämpar 
sig väl när forskaren ämnar förstå ett fenomen eller kanske att kunna urskilja eller särskilja 
varierande handlingsmönster hos en verklighet. (Andersen 1998, s 31; Trost 2001, s 22) 
Metoden ger inte utrymme för statistiska beräkningar utan det primära syftet är att förstå och 
inte att förklara enligt Andersen (1998, s 31). En kvalitativ studie kännetecknas av ord, text, 
symboler och handlingar enligt Christensen et al (2001, s 67). Författarna menar forskaren 
fokuserar på fenomenens underliggande mening och vill uppnå en helhetsförståelse. Därav 
påpekar författaren att helheten och sambanden mellan delarna är större än delarna var för sig. 
Den kvalitativa analysen och teoribildningen beror här mycket på forskarens subjektiva 
förmåga att tolka materialet. Det handlar även om forskarens fallenhet för att se det mönster 
som materialet faktiskt presenterar, inte det som denne förväntade sig att se (Ibid). För att 
samla in data används ofta djupintervjuer och forskaren måste fokusera på helheten av 
dialogen och inte på specifika ord (Trost 2001, s 8-9). Dialogen är ofta ostrukturerad då den 
ämnar resultera i en djupare förståelse av den studerade verkligheten.   
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2.5.2 Kvantitativ metod 

 
Den kvantitativa metoden grundar sig i den naturvetenskapliga inriktningen där fokus ligger 
på matematiska och statistiska beräkningar. Det finns tydliga och strukturerade riktlinjer för 
hur undersökningen ska göras och syftet är att förklara orsakssamband inom det studerade 
fenomenet. (Andersen 1998, s 31) Den kvantitativa metoden syftar till att förklara en del utav 
helheten och fokus ligger på mängd, antal och frekvens (Christensen et al 2001, s 67). 
Författarna menar att metoden lämpar sig bäst när du innehar relativt god kunskap om den 
studerade verkligheten. Trost (2001, s 16-17) redogör för hur forskaren ofta använder sig av 
enkätundersökningar, då en omfattande undersökning kan göras på ytan. Författaren påpekar 
att de beräkningarna som gjorts måste, så väl som det kvalitativa materialet, tolkas vilket kan 
vara mycket tidskrävande för forskaren.   
 

2.5.3 Val av undersökningsmetod 

 
Undersökningen som ligger till grund för studien har en kvalitativ karaktär. Vårt främsta syfte 
är att få en förståelse för det undersökta fenomenet och det görs genom att undersöka på 
djupet. En helhetsförståelse för problemområdet är att sträva efter och det krävs mer 
uttömmande svar från respondenterna, via djupintervjuer och fokusgrupper.      
 
Avstånd tages från statistiska redovisningar då det inte är vår mening att uppnå en 
generaliserbar sanning. Vi vill istället förstå konsumenternas föreställningar inom området 
och bakomliggande orsaker till deras förhållningssätt. Våra slutsatser och tolkningar har 
därför gjorts med utgångspunkt från den här specifika situationen. Eftersom vi vill fånga 
respondenternas egna föreställningar av problemområdet och inte färga resultatet med våra 
egna subjektiva föreställningar har vi använt oss av en ostrukturerad intervjuform. Därefter 
förs resultatpresentationen, som kommer i form av en framtolkande text med utgångspunkt i 
det insamlade materialet. 
 

2.6 Kontaktmetod 

 
För att få svar på frågeställningar och undringar finns det en mängd olika tillvägagångssätt. 
Beroende på vad för syfte som finnes med studien lämpar sig olika kontaktmetoder olika 
mycket. Metoderna kan grupperas i intervjuer och enkäter där båda är metoder för insamling 
av information som bygger på frågor. Men mycket skiljer dem även åt. (Andersen 1998, s 
161; Patel & Davidson 2003, s 69)  
 

2.6.1 Intervjutekniker 

 
Det finns en rad olika intervjutekniker eller metoder inom ramen för intervjuer, vilka alla 
lämpar sig olika väl beroende på undersökningens syfte. Intervjuteknikerna kan vara så väl 
strukturerade som ostrukturerade. De personliga intervjuerna kännetecknas av att en 
respondent och en intervjuare för en dialog tillsammans och är på så sätt öppna för en 
diskussion. Det finns mycket goda möjligheter att få fram inträngande och innehållsrikt 
material, i en öppen och ostrukturerad intervju, i jämförelse med en enkätstudie som är 
strukturerad samt har angivna svarsalternativ. Metoden för personlig intervju används när 
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viljan är att få respondenten att svara med sina egna ord och sedan kunna fråga varför denne 
svarar som hon gör. Metoden är dock relativt tidskrävande och dyr. (Christensen et al 2001, s 
175; Andersen 1998, s 161)  
 
En annan vanlig intervjuform är fokusgrupper, där en grupp av respondenter tillsammans får 
diskutera frågor i ledning av en moderator. Wibeck (2000, s 50-51) tycker att metoden är 
utomordentlig eftersom gruppen diskuterar olika frågeställningar vilket ofta utmynnar i att 
respondenterna har olika åsikter om saker och ting. Författarinnan påpekar dock att det är 
viktigt att antalet i gruppen inte är mindre än 4 stycken men inte heller är fler än 6 stycken, för 
att inte riskera att bilda mindre grupperingar i samlingen. Telefonintervju är en ytterligare 
teknik som kan användas och är förhållandevis kostnadseffektiv och tidsbesparande. Tekniken 
är oftast standardiserad och intervjuaren läser förutbestämda frågor. (Christensen et al 2001, s 
175-183)  
 
Ställningstagandet huruvida ett strukturerat eller ostrukturerat angreppssätt ska göras beror 
återigen på vilket syfte som innehas. Det mer öppna sättet att samla in materialet används inte 
sällan när ambitionen är att få ökad förståelse för den undersöktes livsvärld genom att hämta 
information av den samme. Kraven på intervjuaren höjs när det inte finnes ett strukturerat sätt 
att intervjua på. Det ställs krav på tolkning, förståelse samt förmågan att ställa fördjupade 
frågor. (Andersen 1998, s 161; Christensen et al 2001, s 164-165)    
 

2.6.2 Enkäter 

 
Enkätintervjuer kan vara så väl självadministrerade som under ledning, 
intervjuadministrerade. Fördelen vid intervjuadministrerade enkäter är att forskaren kan vara 
till hands och förklara eventuella spörsmål eller eventuella förtydliganden som behöver göras. 
De självadministrerade enkäterna är webbenkät, postenkät och besöksenkät. De 
intervjuadministrerande består utav telefonintervju, påstanaintervju och besöksenkät. Vid 
enkätintervjuer bör ställningstagande tas kring frågornas standardisering och strukturering. 
Standardisering gäller frågornas utformning samt inbördes ordningen frågorna emellan. 
Strukturering handlar om i vilken utsträckning som frågorna är fria för respondenten att tolka 
beroende på egen inställning samt tidigare erfarenheter. De här faktorerna måste givetvis tas 
till hänsyn vid personliga intervjuer också men i en annan utsträckning. (Patel & Davidson 
2003, s 71-72) Eftersom enkäterna har en förutbestämd ordning och struktur, det är viktigt att 
ta i beaktning vad som vill has ut av enkäten. På så att undersökaren kan styra 
svarsmöjligheterna för respondenterna. (Christensen et al 2001, s 136) 
 

2.6.3 Val av kontaktmetod  

 
Med hänsyn till att undersökningen ligger till grund för uppsatsens karaktär anser vi att öppna 
och ostrukturerade intervjumetoder lämpar sig bäst för studien. Ambition är att uppnå god 
förståelse för att kunna förklara fenomenet och vi vill därför utvinna uttömmande svar av 
respondenterna. Vår kvalitativa inriktning stödjer metoden för insamling av data, då vi 
undersöker ett fåtal enheter men på djupet. Vid öppna intervjuer får vi en chans att observera 
och tolka beteenden så väl som innebörden av vad som sägs. Vi vill vara öppna för en dialog 
mellan forskare och respondenten där det finns utrymme för följdfrågor på områden som kan 
komma att bli intressanta under intervjun.    
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Öppna djupgående intervjuer varvas i både djupintervjuer och i fokusgrupper. Fokusgrupper 
där respondenterna sitter tillsammans i en grupp och besvarar frågorna. Fördelen med en 
fokusgrupp är att deltagarna kan föra en diskussion och åsikterna blir mer nyanserade 
jämförelsevis med enskilda intervjuer, vilket bidrar till djupet i vår studie. Vi kompletterar 
även undersökningen med enstaka telefonintervjuer av den orsaken att vår strävan är att uppnå 
teoretiskt mättnad.    
 

2.7 Urval 

 
I de allra flesta undersökningstillfällen är det omöjligt att samla in data från samtliga enheter 
som ingår i den grupp som ska studeras, det är helt enkelt för dyrt och tidskrävande (Trost 
2001, s 28). Av praktiska skäl vore det ogenomförbart att intervjua en hel befolkning, därför 
använder sig forskare av urval där endast en andel av populationen ingår i studien (Grönmo 
2007, s 89-90; Trost 2001, s 28; Edling & Hedström 2003, s 39). Slutsatser dras därmed från 
urvalet och appliceras på populationen, däremot krävs det att urvalet består av rätt personer 
och utgör en representativitet av populationen, vilket det kan göras genom ett sannolikhets- 
eller icke-sannolikhetsurval (Edling & Hedström 2003, s 39).  
 

2.7.1 Sannolikhetsurval 

 
Christensen et al (2001, s 109) förklarar att i ett sannolikhetsurval väljs varje respondent 
genom ett slumpmässigt tillvägagångssätt, vilket innebär att samtliga i populationen har en 
chans att bli en av de utvalda. I ett sannolikhetsurval krävs det att populationen är så pass 
avgränsad och väldefinierad att enheterna i populationen är identifierbara för urvalet (Grönmo 
2007, s 97). Identifieringen kan ses i form av listor eller en översikt över adresser eller 
specifika egenskaper hos varje enskild individ i populationen och används mestadels när en 
stor population ska undersökas. Idag används underlaget vanligen i dataprogram för att 
frambringa slumptal där urvalet bestäms genom en slumpmässig lottdragning (Andersen 
1998, s 123). Det här är endast en av alla användbara metoder som kan göras i ett 
sannolikhetsurval, nämligen enkelt obundet slumpmässigt urval (Christensen et al 2001, s 
114-115). Andra brukbara metoder som författaren nämner är systematiskt urval, stratifierat 
urval, klusterurval och flerstegsurval.  
 

2.7.2 Icke-sannolikhetsurval 

 
Till skillnad från ett sannolikhetsurval, väljs inte respondenterna i ett icke-sannolikhetsurval 
genom slumpen utan genom att undersökaren själv bedömer vilka som ska ingå i 
undersökningen (Grönmo 2007, s 103). Det här kan ske på olika sätt bland annat genom att 
forskaren befinner sig i det område som populationen vistas i, ett så kallat påstana urval 
(Christensen et al 2001, s 133). Metoden kan dock skapa en snedvridning av resultatet då 
undersökaren endast prioriterar en viss kategori av människor och undviker andra, vilket kan 
uppstå indirekt. Christensen et al (2001, s 113) benämner ytterligare fem metoder inom ett 
icke-sannolikhetsurval och det är strategiskt urval, bekvämlighetsurval, kvoturval, 
uppsökande urval och självurval.  
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Eftersom samtliga individer i populationen inte har samma chans att komma med i ett icke-
sannolikhetsurval finns det en risk att resultatet blir snedvridet och inte uppnår en god 
generaliserbarhet och representativitet med populationen. Generaliserbarheten påverkas av 
hur väl urvalet överensstämmer med populationen och trots att icke-sannolikhetsurval har låg 
generaliserbarhet finns det ändå skäl till att använda metoden i kvalitativa undersökningar. 
Det grundas bland annat på att vissa undersökningar kräver respondenter som har en viss 
kunskap och insikt i det studerade området än att erhålla statistisk representativitet. 
(Christensen et al 2001, s 129) 
 

2.7.3 Val av urval 

 
Vår undersökning grundas på ett icke-sannolikhetsurval där vi tar hänsyn till respondenternas 
tillgänglighet, främst önskan att delta i undersökningen. Vi anser oss använda påstana och 
bekvämlighetsurval eftersom vi väljer att använda oss av de besökare som är i köpcentrumet 
vid undersökningstillfället och frågar de personer som är tillgängliga. Vi intervjuar personer 
som besitter någon uppfattning av det mindre affärshuset Storken, alltså måste personen ha 
vistats i affärshuset någon gång. Vi använder oss även av strategiskt urval eftersom det är 
essentiellt för oss att intervjua någon som innehar grundlig kunskap om affärshusets profil 
samt kommunikationsplan. För att kunna göra en välgrundad analys intervjuas affärshusets 
marknadschef.  
 
Studien har genomförts på så sätt att fem konsumenter har intervjuats i form av 
djupintervjuer, tre stycken i kompletterande telefonintervjuer och två stycken fokusgrupper. I 
djup- och telefonintervjuerna har vi ställt öppna frågor som respondenterna får ta 
ställningstagande till. För att få uttömmande svar har de genomförts vid tillfällen som har 
passat respondenterna. Till skillnad från de nyss nämnda intervjumetoderna har 
fokusgrupperna utförts genom en dialog med sex personer i varje grupp. Grupperna har 
bestått av lika många kvinnor som män och i varierande åldrar. Med studien strävar vi efter att 
uppnå en god förståelse och teoretisk mättnad av den observerade verkligheten för att kunna 
göra en beskrivning av fenomenet.  
 

2.8 Datakällor 

 
Vid insamling av data kan forskaren utgå från två olika sorters råmaterial; primärdata och 
sekundärdata (Andersen 1998, s 150). Det som skiljer dem åt beror på när, hur och varför 
informationen har samlats in (Christensen et al 20001, s 69).  
 

2.8.1 Primärdata 

 
Data som inhämtas på egen hand genom en eller flera olika typer av insamlingstekniker, 
kallas för primärdata (Patel & Davidsson 2003, s 65). Den här förstahandsrapporteringen är 
ny och aktuell information som innehar ett resultat som inte tidigare finns insamlad. 
Primärdata används ofta i de situationer då sekundärdata inte anses vara tillräcklig för 
undersökningens problemlösning utan det är väsentligt att komplettera med nya upplysningar 
som överensstämmer med undersökningens syfte (Christensen et al 2001, s 69, 87). 
Författarna poängterar dock att det krävs att forskaren besitter en kompetens som gör att 
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aktuell och lämplig data kan framställas genom undersökningen. Det påpekas dessutom att 
kostnaden, både tidsmässigt och ekonomiskt, utgör en stor del för datainsamlandet (Ibid).  
 

2.8.2 Sekundärdata 

 
I åtskillnad med primärdata består sekundärdata av redan insamlat material som har 
sammanställts i ett tidigare sammanhang och med ett annat syfte än vad den nuvarande 
undersökningen har (Christensen et al 2001, s 69). Forskare utgår gärna från sekundärdata då 
de vill göra analyser på redan befintligt material (Edling & Hedström 2003, s 39). Det 
tillgängliga materialet kan påträffas i böcker, Internet, databaser, kataloger, register, filmer 
och andra typer av förvarat material. Sekundärdata är även mycket användbart i de situationer 
då det finns en kostnads- och tidsbegränsning vilket betyder att forskaren är i behov av redan 
insamlat material (Patel & Davidsson 2003, s 65).  
 
Det riktas däremot en del kritik till användning av sekundära källor. Christensen et al (2001, s 
101) belyser att användningen av lagrad information inte alltid är aktuell och kan innehålla en 
del felaktigheter samt att materialet inte är anpassat efter undersökningsproblemet. Även 
Edling & Hedström (2003, s 39) uppvisar motstånd till användandet av arkiverat material, 
med utgångspunken att insamlingsmetoden inte anses vara systematisk och representativ.  
Inkorrekt och gammal data kan göra att undersökningen får en snedvridning och påverkar 
slutresultatet negativt (Christensen et al 2001, s 102). Den ursprungliga författaren kan även 
ha påverkat och vinklat datainnehållet vilket betyder att forskarens material innehåller 
subjektiva uppfattningar (Ibid).   
 

2.8.3 Val av datakällor 

 
För att få en mångsidig bild av vårt forskningsområde har vi valt att ta del av både primär- 
och sekundärdata. Syftet med uppsatsen är att kunna beskriva och förklara fenomenet, därför 
behöver vi ta användning av båda datakällorna för att lyckas arbeta fram ett så bra slutresultat 
som möjligt. Vi vill erhålla en djup kunskap inom området och tar del av den information som 
anses vara relevant, sekundär som primär.    
 
Primärdata har vi fått fram genom den empiriska undersökningen som har syftat till att 
generera god information kring konsumenterna och deras förhållningssätt till affärshuset 
Storken. Det är den information som vi erhållit från intervjuerna som vi i första hand kommer 
att utgå ifrån. Vi vill undersöka ett specifikt fall i verkligheten men även se till teoribildningen 
som finns inom området gjord utav andra forskare. För att få en nyanserad bild och kunna ta 
ställningstagande till befintliga teorier vill vi använda sekundärdata likaså. Sekundärdata har 
vi tagit del av genom insamling av material som inhämtats genom böcker, vetenskapliga 
artiklar, Internet och databaser. 
 
Det är med knappa resurser vi genomför undersökningen och behöver därför båda 
datakällorna för att kunna göra en välgrundad analys. Valet att hämta information från 
primära och sekundära källor motiveras av att vi har valt ett deskriptivt förhållningssätt med 
inslag av det förklarande perspektivet. Det djupgående och förklarande resultatet kräver 
mångsidiga källor med ett visst djup.  
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2.9 Undersökningens tillförlitlighet 

 
Det finns många faktorer att beakta kring undersökningens tillförlitlighet och det finns mycket 
som kan göras från forskarens sida för att stärka den. Studiens grad av trovärdighet i 
förhållande till den verklighet som fenomenet studeras i, beror mycket på om studien i sin 
natur är av kvalitativ eller kvantitativ karaktär. Två begrepp som är centrala för 
tillförlitligheten är studiens validitet samt reliabilitet. (Christensen et al 2001, s 309-310) för 
att styrka tillförlitligheten kan en förundersökning ske innan den verkliga undersökningen 
görs. (Patel & Davidsson 2003, s 58) 
 

2.9.1 Pilotstudie 

 
Innan den kvalitativa eller kvantitativa undersökningen genomförs kan forskaren förbereda 
sig genom att göra en provisorisk förundersökning, en så kallad pilotstudie (Grönmo, 2006, s 
91). Förundersökningen är användbar då undersökningsteknikerna och upplägget på frågorna 
testas på en mindre grupp som motsvarar den faktiska undersökningsgruppen (Patel & 
Davidsson 2003, s 58). En av de främsta anledningarna till att den här typen av undersökning 
görs, är för att säkerställa att processen och frågeställningen är väl genomarbetad (Grönmo 
2006, s 206). 
 
Eftersom en pilotstudie görs innan den faktiska undersökningen finns det utrymme för att 
revidera och precisera frågeformuläret så det anpassas efter respondenterna och 
problemställningen. Det kan exempelvis handla om att förtydliga svårtolkade begrepp, ändra 
mätnivån på frågor som har en flergradig skala och se till att respondenten tolkar frågan på 
rätt sätt och därmed svarar på ett anpassat sätt. De kvalitetsförbättringar som görs kan leda till 
en förstärkt reliabilitet och validitet. (Grönmo 2006, s 210) 
 

2.9.2 Validitet 

 
I en studie är forskarens vilja att uppnå hög grad av överensstämmelse mellan teoretiska 
begrepp och empiriska variabler (Andersen 1998, s 85). Graden av överensstämmelse syftar 
till validiteten vilket innebär i hur stor utsträckning det som avsåg att mätas, verkligen mättes 
(Bjereld et al 2007, s 108). Vad det gäller validitet finns det två begrepp att beakta, nämligen 
giltighet och relevans. 
 
Överensstämmelsen mellan det empiriska och teoretiska materialet behandlas av begreppet 
relevans, vilket syftar till hur relevant det är för problemställningen. Christensen et al (2001, s 
309) benämner det här fenomenet som intern validitet. Här kommer operationalisering i 
sammanhanget in, vilket hör till vilka definitioner som forskaren ställer till empiriska 
fenomen i förhållande till teoretiska begrepp. Problematik kan uppstå när forskaren ska 
fastställa under vilket begrepp ett fenomen faktiskt faller under. Validiteten anses vara hög 
när överensstämmelsen är hög mellan resultatet vid användning av operationella definitioner 
av samma teoretiska begrepp. (Andersen 1998, s 85; Bjereld 2007, s 107-108) 
Undersökningens urval tillhör även den inre validiteten. Det här urvalet ska representera 
verkligheten och de respondenter som valts ut ska representera hela populationen. Urvalet 
påverkar validiteten beroende på hur stort det är och hur det har skett. (Christensen et al 2001, 
s 309-310) 
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För att inge trovärdig giltighet i en studie bör forskarna bevisa att de öppet redovisar 
undersökningsprocessen och har strävat efter systematik i insamling av materialet. För att öka 
trovärdigheten bör flera insamlingstekniker ha använts och strävat efter att nå teoretisk 
mättnad. Det innebär att forskaren inte drar några förhastade slutsatser utan avslutar sin 
undersökning när det inte kan utvinnas någon ny och intressant information ur 
undersökningen. När det gäller generaliserbarhet finns det möjlighet för den kvalitativa 
studien att kunna göra just det med stöd från den kvalitativa analysen. Men dock inte statistisk 
generaliserbarhet, det vill säga hur vanligt en företeelse är. Det innebär att den kvalitativa 
analysen inte genererar några absoluta sanningar, utan det är den bästa av helhetsbilden just 
för det specifika fenomenet. Att sedan bedöma i vilken utsträckning resultatet är överförbart 
på andra fall är viktigt för validiteten likaså. Det kan göras genom att jämföra de undersökta 
enheterna och hitta skillnader däremellan, vilket avgränsar resultatets giltighet. (Christensen 
et al 2001, s 309-311)  
 

2.9.3 Reliabilitet 

 
Reliabiliteten i en studie avser hur säkert forskaren mäter det som hon faktiskt avser att mäta. 
Reliabiliteten tar hänsyn till i hur stor utsträckning som resultatet har påverkats av 
tillfälligheter. Det kan handla om att kodning av data har gjorts felaktigt eller registreringen 
har missats. Kort sagt handlar det om hur informationen mäts. Om det görs på ett oförsiktigt 
sätt spelar det ingen roll om all data är valid, resultatet blir ändå felaktigt. (Andersen 1998, s 
85; Bjereld et al 2007, s 111) 
 
För att stärka reliabiliteten finns det en rad olika saker som ska betänkas. Att låta en annan 
forskare upprepa delar av eller hela undersökningen kan vara fördelaktigt och se om resultatet 
blir det samma. Om det visar sig att resultatet blir det samma har studien god 
intersubjektivitet. Intersubjektivitet är ett mått som är svårare att använda när forskaren har 
använt sig av intervjumetoder vid insamling av data. Eftersom intervjuer och andra kvalitativa 
insamlingsmetoder innebär någon form av interaktion med människor innebär det att 
verkligheten blir föränderlig. (Christensen et al 2001, s 308; Bjereld et al 2007, s 111) 
Forskaren kan även själv kan upprepa delar av undersökningen och se om denne får identiskt 
resultat. (Bjereld et al 2007, s 112) 
 
Ett annat sätt att öka reliabiliteten är att använda sig av olika analysinstrument och se om 
resultatet varierar beroende på valet av analysverktyg. Som exempel vet vi att 
inbördesplaceringen av frågorna i ett frågeformulär är av stor betydelse för hur 
respondenterna svarar. Beroende på om frågorna är ledande eller öppna för respondenternas 
egna tolkningar kan det medföra olika hög grad av reliabilitet. Även hur frågorna ställs och 
hur många frågor det är spelar stor roll. (Bjereld et al 2007, s 112)  
 
Ett viktigt begrepp som tas upp inom reliabilitet är teoretisk mättnad. Med begreppet menas 
att forskaren samlar in data tills hon känner att ingenting nytt eller revolutionerande tillförs till 
studien. Det är vid den tidpunkten meningslöst att fortsätta samla in material och använda sig 
av fler intervjuer eftersom ingen kan berätta något nytt inom det studerade området. Det 
spelar en stor roll för studien om forskaren uppnår teoretisk mättnad eftersom det visar på en 
god reliabilitet. (Christensen et al 2001, s 303) 
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2.9.4 Faktorer beaktat kring tillförlitlighet 

 
För att stärka tillförlitligheten har vår ambition under hela undersökningsprocessen varit att 
behandla all data som samlats in så objektivt som möjligt. Därmed har vi ansträngt oss för att 
undvika att lägga in subjektiva värderingar som kan komma att påverka slutresultatet. Vid 
formulering av intervjufrågor har vi kontrollerat att det inte fanns några ledande frågor eller 
begrepp som respondenten tolkar på ett annat sätt än vad teorin avser. Vi har försökt 
förtydliga frågorna för respondenterna så att missförstånd undviks angående 
operationaliseringen av teoretiska begrepp. Det här har gjorts i samband med en pilotstudie 
där frågorna testades och undersökningstekniken på en grupp människor som liknar det urval 
som ingick i den egentliga undersökningen. När undersökningen skedde informerade vi 
respondenterna om syftet med studien för att ytterligare stärka validiteten. Vi tror att ju mer 
medvetna och införstådda respondenterna är om undersökningssyftet desto bättre kvalitet på 
deras svar.  
 
Vi har i stor utsträckning arbetat med att ha öppna frågor som är möjliga för respondenterna 
att svara på utifrån sig själva och fokus har även varit att se på kroppsspråk så väl som verbala 
uttryck. Det gör att reliabiliteten stärks en aning då vi ser helheten på materialet och inte 
endast delarna. Under intervjuerna användes även diktafoner för att vi som intervjuare skulle 
kunna koncentrera oss fullt ut på respondenterna och sedan kunna gå tillbaka och lyssna på 
materialet. Vi har båda deltagit under intervjuerna och respondenterna bedömdes då utav olika 
intervjuare och vi kunde sedan jämföra tolkningar och iakttagelser. Det gör att reliabiliteten 
stärks ytterligare.  
 
Vi är medvetna om att valet av urval påverkar vårt slutresultat och vårt datamaterial är endast 
en liten del av verkligheten. Därför är det av stor vikt att andelen respondenter är representativ 
för det studerade fenomenet. Vi kan därmed säga att vår kvalitativa studie inte kan uppnå 
statistiska generaliseringar eller absoluta sanningar. Däremot har vi strävat efter att uppnå 
teoretisk mättnad och fånga de mönster som finns angående problemområdet. Strävan har hela 
tiden varit att inte dra några förhastade slutsatser om sanningar inom ramen för studien, då 
vårt bekvämlighetsurval påverkar vår förmåga att uppnå teoretisk mättnad. Vi är medvetna 
om det bortfall som fanns kan ha bidragit till snedvridning av resultatet. För att stärka 
tillförlitligheten i studien har även en kritisk granskning skett av det material som samlats in, 
så väl sekundärt som primärt.       
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3. Teoretisk referensram 
 
Inom teorikapitlet redovisas relevant teoribildning för undersökningsområdet. Den teori som 

kommer att tas upp i kapitlet kommer sedan att kopplas samman med empiri och mynna ut i 

en analys. I den inledande delen av kapitlet tas mer övergripande områden upp gällande 

konsumentens behov, för att sedan successivt smalna av och presentera befintliga teorier 

angående köpcentrer.    

 
Inledning 
 
I den teoretiska referensramen belyses olika teoribildningar som är väsentlig för det studerade 
problemområdet. Teori presenteras från olika författare och forskare som är erkända inom 
området för marknadsföring och konsumentbeteende. Teori från välkända författare varvas 
med mindre kända för att få bredd på teoribildningen och möjlighet till olika synvinklar.  
 
De valda teoriområdena börjar med att presentera hur konsumenten tänker och fungerar vilket 
är mycket relevant ur ett mottagarperspektiv. Läsaren får ta del av teorier kring hur behov 
skapas, överförs till produkter, skapar förväntningar och bildar en beslutsprocess. Det ger en 
grund för att skapa förståelse hur konsumenter formar sina uppfattningar om erbjudanden och 
varumärken. För att få en mer nyanserad bild utav processen mellan hur varumärken 
kommuniceras och uppfattas tar vi upp teori angående val av målgrupp, kommunikation samt 
image, profil och identitet. I samma avsnitt presenteras även teoribildningar inom riktade 
kommunikationsstrategier som bidrar till en ökad retention av kunderna. Lojalitet är det 
nästsista avsnittet inom den teoretiska referensramen och avsnittet är väsentligt för den 
empiriska undersökningen och analysen då ett bredare perspektiv ges genom att jämföra teori 
med empiri. Den teoretiska referensramen avslutas därefter med en inblick i köpcentrumteori.  
 
Läsaren kommer att få ta del av viktig information om hur konsumenten tänker och fungerar 
som är relevant ur ett mottagarperspektiv. Den mer nyanserade bilden ges genom att 
presentera strategier från ett sändarperspektiv och hur företag kan arbeta med sin 
kommunikation för att få återkommande kunder. Hur mottagaren uppfattar sändaren och dess 
signaler är väsentligt för att se hur företagen kan välja att arbeta med sina planerade 
marknadsaktiviteter. Enligt Grönroos (2007, s 323-324) kommunicerar företag ut budskap 
angående företagets identitet vilket blir en profil som sedan återspeglas i kundernas image och 
det värdet som de förknippar företaget med. Författaren menar att problem kan uppstå i 
informationsöverföringen mellan sändare och mottagare av budskapet. Det handlar ofta om att 
den kommunicerade profilen inte överensstämmer med företagets verkliga identitet. Det 
poängteras att det kan bildas kommunikationsproblem om inte de tre begreppen; image, profil 
och identitet är sammanfogade. (Ibid)       
 

3.1 Att förstå konsumenten  

3.1.1 Konsumentens behov   

 
Det är konsumenternas respons på marknadsföringsinsatser som avgör om en 
marknadsstrategi är lyckad eller ej och Solomon (1996, s 10) konstaterar att producenterna 
existerar endast för att tillfredställa konsumenternas behov. Författaren menar att de behov 
som konsumenterna har, endast kan tillfredställas om marknadsföraren har insikt om 
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slutkonsumenten och dennes beteende. Om marknadsförare har god förståelse om sin 
målgrupp och hennes motiv kan konsumenten välja det alternativet framför konkurrenternas 
produkter eller tjänster (Ibid). Författaren lägger stort fokus på att det viktigaste faktiskt är att 
lyssna på konsumenten, om det görs kan marknadsföringen riktas så att den berör specifika 
konsumenter. Det poängteras att marknadsförare allt mer noga definierar sin målgrupp och 
många företag inser numera vikten av att bygga upp relationer mellan varumärken och 
konsumenter (Ibid). Relationerna byggs upp med hjälp av olika känslomässiga band och 
genom en regelbunden interaktion med kunden. Strategin kallas för relationsmarknadsföring 
och kommer att presenteras mer ingående i avsnitt 3.2.2.  
 
Om producenterna endast finns för att tillfredställa konsumenternas behov, hur skapas då 
konsumenternas behov? Det finns en rad forskare som har undersökt just vilka behov som 
konsumenterna har och vilka motiv som finns bakom ett köpbeteende. (Engel et al 1995, s 
403-425; Solomon 1996, s 125-136; Assael 1998, s 76-90 Söderlund 1998, s 22-34). Engel et 
al (1995, s 404) tar upp konsumentens motivationsprocess där författarna beskriver det 
väsentliga begreppet behov. Författarna menar att ett behov uppstår när det är en påtaglig 
differens mellan önskat tillstånd och befintligt tillstånd. Så länge som differensen ökar 
kommer ett motiv att skapas vilket gör att konsumenten får drivkraft till att reducera den 
differensen. En del behov blir efter en tid till önskningar, om specifika varumärken eller 
leverantörer. Solomon (1996, s 126) refererar motiv till den process som orsakar att 
människor beter sig som de gör, för att tillfredställa de behov som uppkommit. Engel et al 
(1995, s 404) och Solomon (1996, s 126) uppger att marknadsförare försöker att skapa 
produkter och tjänster som tillhandahåller de önskade fördelarna som gör att differensen 
mellan önskat tillstånd och befintligt tillstånd minskar. Evans et al (2008, s 15) hävdar att alla 
människor strävar efter att befinna sig i ett jämviktstillstånd, där de är psykologiskt 
balanserade, därav drivkraften att reducera differensen mellan tillstånden.  
 
Icke att förbise finns behov på olika nivåer som Evans et al (2008, s 19-25) pekar ut i sin bok, 
vilket också Söderlund (1998) och Solomon (1996) gör. Engel et al (1995, s 420) och Evans 
et al (2008, s 19) refererar till Maslows behovshierarki, där olika behov finns på olika nivåer 
av en hierarki. Hierarkin är indelad i sju nivåer i olika kategorier. De mest grundläggande 
behoven är de fysiologiska där det gäller mat, tak över huvudet, värme och andra nödvändiga 
behov som behövs för att människan ska kunna leva. Först när de behoven är tillfredställda 
kan konsumenten gå över till mer psykogena behov som berör det sociala livet. Den sista 
nivån rör självförverkligande vilken Evans et al (2008, s 19) anser vara ett aningen otydligt 
definierat behov. Nivån tolkas som en process där individen kan investera sina resurser i 
aktiviteter som upplevs meningsfulla (Evans et al 2008, s 15-20). Även Schiffman et al (2005, 
s 83) tar upp Maslows betydelse för att kunna identifiera konsumenternas behov. Nedan ser ni 
en illustration över hierarkin som går nedifrån och uppåt.   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.1 Behovshierarkin. Källa: Schiffman et al 2005, s 83. 
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Hierarkin är omtalad och används frekvent av marknadsförare inom motivationsteorin. 
Hierarkin går huvudsakligen ut på att behoven på en nivå måste vara tillfredställda för att 
nästa nivås behov ska kunna framträda. Evans et al (2008, s 19) uttrycker det som att behoven 
på en högre nivå kan bli viktiga för våra handlingar först efter tillfredställandet av de lägre 
behoven är avklarade.  
 
Både Engel et al (1995, s 403-425) och Evans et al (2008, s 15-20) medger att kritik har 
riktats mot behovshierarkin. Kritiken som har framförts handlar främst om att det är en 
hierarki och att det inte finns möjlighet för de olika behoven att finnas på flera nivåer. De 
behov som Maslow talar om, speciellt de psykogena behoven, kan vara mer fragmenterade 
och det beror på vilken del av världen som undersöks. Behovshierarkin kan därför användas 
som en riktlinje för hur konsumentens behovskriterier fungerar, men inte som några absoluta 
sanningar eller regler (Engel et al 1995, s 420).  
 

3.1.2 Behov kopplat till produkt 

 
När behov överförs på produkter identifierar Söderlund (1998, s 24) tre olika nivåer av behov 
som ligger bakom konsumentens val av köp. Författaren tar upp nivåerna; produktattribut, 

nyttor och bakomliggande mål. Den första nivån är produktattribut och det är de egenskaper 
som produkten innehar i sig. I sin tur kan produktattributen brytas ner till en mängd 
egenskaper hos produkten, det kan handla om en produktförpackning eller hotellets 
belägenhet. Det här är vad Kotler et al (1996, s 546) refererar som ”core product”, när de 
säger att kärnprodukten löser det primära problemet eller innehar de grundläggande fördelarna 
som konsumenten söker. Söderlund (1998, s 25) säger även att det finns två typer av 
produktattribut där det ena handlar om konkreta produktegenskaper så som materialet på 
förpackningen, sådana saker som kan observeras av kunden själv. Det andra är abstrakta 
egenskaper som kan vara flera olika attribut som exempelvis kvalitet eller miljö (atmosfär).  
 
Nästa nivå är nyttor eller fördelar som produkten kan inneha. Det innebär vilka slags 
konsekvenser valet av en specifik produkt kan frambringa. Det samma gäller för nyttor som 
med produktattribut. (Kotler et al 1996, s 546) Det finns en mängd olika nyttor som kan 
identifieras i en produkt men uppfattas olika viktiga för olika individer. Söderlund (1998, s 
26) ger exempel på vad nytta kan vara för tandkrämskunder och lyfter då fram nyttor som att 
undvika hål i tänderna, vita tänder och god andedräkt. Även på den här nivån finns det olika 
typer av behov och de är funktionella nyttor, psykologiska nyttor och sociala nyttor. Den 
funktionella nyttan avser de omedelbara konsekvenserna utav nyttjandet av en produkt så som 
lätt transport eller renare golv. Den psykologiska nyttan behandlar hur individen känner sig 
vid användningen av en produkt, känsla av stolthet, lugn eller glädje. De sociala nyttorna 
avser hur andra betraktar kundens köp, de kan exempelvis bli imponerade. På den här nivån 
spelar Kotlers et al (1996, s 546) definition på den faktiska produkten in i konsumentens val. 
Författarna menar att saker som varumärkesnamn, design och egenskaper spelar in i valet av 
produkt och påverkar konsumenten psykologiskt.   
 
Den sista och högsta nivån har Söderlund (1998, s 26) namngett bakomliggande mål. Nivån 
berör vad de egentliga motiven med köpet av en viss produkt är. Ofta är motiven kopplade till 
status, tillhörighet, respekt och ett lyckligt liv. Även här särskiljer författaren olika typer av 
mål med köpet; instrumentella mål och terminala mål. Instrumentella mål innebär hur 
konsumenten önskar att bete sig. Terminala mål handlar om det önskvärda sluttillståndet 
vilket kan handla om personliga tillstånd eller sociala tillstånd. I det här skedet förekommer 
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fenomenet antivärlden. Det behandlar saker som konsumenten tar avstånd från och inte vill 
förknippas med. De värdena kan komma att spela stor roll i konsumentens sätt att välja 
produkt och märke. Söderlund (1998, s 26) Här kan den utökade produkten, som Kotler et al 
(1996, s 546) talar om, appliceras. Eftersom det är en helhet av fördelar som kunden köper 
handlar det om så mycket mer än bara en produkt och vad den kan erbjuda.   
 

3.1.3 Konsumentens förväntningar 

 

Konsumentens behov har starka kopplingar till hennes förväntningar på vad köpet kan 
generera för fördelar. När konsumenter använder en produkt, speciellt under testperioden av 
produkten, tenderar hon att utvärdera produkternas prestation i ljuset av hennes egna 
förväntningar. (Schiffman et al 2005, s 491) Konsumenternas tillfredställelse eller 
otillfredsställelse av ett köp beror på en mängd olika saker och inte bara på varan eller 
tjänsten i sig. Bortsätt från kvalitén på varan eller tjänsten så beror mycket på konsumentens 
tidigare förväntningar av köpet. Konsumenterna bildar sig uppfattningar om produkten och 
dess kvalitet baserat på tidigare erfarenheter av produkten eller på kommunikation om 
produkten. Det gör att en viss nivå av kvalité förväntas av konsumenten baserat på det. När 
produkten motsvarar förväntningarna tyckes inte det vara något märkvärdigt utan mer 
självklart för konsumenten. Däremot om produkten inte når upp till förväntningarna resulterar 
det i negativa känslor. Det krävs att resultatet av köpet överträffar förväntningarna för att de 
ska bli tillfredställda och känna sig nöjda. Det betyder att det är av yttersta vikt att inte lova 
för mycket, absolut inte om löftena inte kan hållas. (Solomon 1996, s 325) Om löften inte 
hålls resulterar det i badwill för företaget (Grönroos (2007, s 81). Författaren menar att om en 
producent lovar för mycket blir konsumentens förväntningar oerhört höga och kunderna 
kommer att uppleva dålig kvalitet. Kvalitetsnivån kan mycket väl vara hög men det tycker 
inte kunden eftersom dennes förväntningar styr upplevelsen gällande kvalitet.  
 
Enligt Grönroos (2007, s 81) kan det vara klokt av en marknadsförare att lägga löften på en 
lägre nivå än vad faktiskt kvaliteten är och på så vis kan kundernas förväntningar styras. Det 
gör att kunden inte kommer att bli missnöjd med den kvalitet de får. Författaren menar att 
producenterna på det här sättet kan skapa positiva överraskningar för kunden som bidrar till 
lojalitetsarbetet. Författaren säger även att konsumenternas upplevelse av totalkvaliteten 
påverkar företagets image, hur konsumenterna uppfattar dem, vilket vi går in djupare på i 
avsnitt 3.4.2. En annan författare, Gummesson (2002a, s 232), påstår att styrningen av 
konsumenternas förväntningar börjar hos företaget och dess interna system. Författaren menar 
att om den interna effektiviteten är tillfredställande och företagen gör saker rätt från början 
har de byggt en bra grund för konsumenternas uppfattning om kvaliteten. Den interna 
effektiviteten är inte det enda som ska fungera utan företagen måste även se till vems krav de 
faktiskt ska uppfylla, de måste se till kundernas behov och skapa värde för dem i sitt 
erbjudande. (Ibid) Det är just när hänsyn tas till konsumentens behov som intern effektivitet 
kan uppnås.   
 

3.1.4 Konsumentens beslutsprocess      

 

Konsumenternas beslutsprocess har mycket att göra med vad för behov konsumenten vill ska 
uppfyllas med valet som görs. Att beskriva hur konsumenternas beslutsprocess ter sig inför ett 
köp är inte en helt okomplicerat. Engel et al (1995, s 140) menar att det är av yttersta vikt att 
ta i beaktning system av interna och externa krafter som påverkar hur konsumenterna tänker, 
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utvärderar och agerar. Författarna tar upp sju olika steg som konsumenten går igenom vid 
beslutsfattande. Identifikation av ett behov är det första som sker vilket är beskrivet tidigare i 
avsnittet angående konsumenternas behov. Det andra steget är informationssökning, vilket 
sker i form av rannsakning av erfarenheter samt extern sökning av information som är 
relevant för beslutsfattandet. Före köp sker en alternativutvärdering av konsumenten, vilket är 
det tredje steget där utvärdering görs av de alternativ som finns. Det sker i förhållande till de 
förväntade fördelarna som produkterna kommer att generera. I det steget begränsar sig 
konsumenten till de alternativ som hon föredrar. Det fjärde steget är köpet, femte är 
konsumtion och efter det kommer efterköpsbeteende. Efterköpsbeteende innebär att kunden 
utvärderar i hur stor utsträckning som produkten tillfredställde förväntningarna. Det sista 
steget är avyttring. (Engel et al 1995, s 140) 
 

Figur 3.2 Konsumentens beslutsprocess. Källa: Dahlén & Lange 2003, s 25. 

 
Solomon (1996, s 270) kommenterar konsumentens beslutsprocess och konstaterar att det är 
beroende på vad det är för slags produkt. Författaren menar att det finns en skillnad i 
beslutsfattandet gällande högengagemangsprodukter och lågengagemangsprodukter. I steget 
informationssökning tas fenomenet med upplevd risk för konsumenten upp, där risken är 
påtagligt närvarande om produkten är dyr, svåranvänd eller liknande. Det tas även upp att 
upplevd risk finns närvarnade när köpet är synbart för andra konsumenter och individen kan 
då riskera att bli generad eller utskämd. (Ibid)   
 

3.2 Kommunikationsstrategier  

 

3.2.1 Anpassning efter målgrupp 

 

Marknadsförare har länge insett fördelarna med att dela in marknaderna i olika segment för att 
kunna rikta sin kommunikation och det är en början till att lära känna sin målgrupp (Solomon 
1996, s 11-12). Enligt Schiffman et al (2005, s 29) delas marknaden in i delmarknader med 
konsumenter som innehar liknande egenskaper för att kunna rikta kommunikation till valda 
segment. Det görs för att bättre kunna möta konsumenternas krav men även för att positionera 
sig mot sina konkurrenter. (Ibid) Den stora fördelen med det är enligt författarna att det blir 
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mer kostnadseffektivt med en enhetlig kommunikationsstrategi. De säger även att traditionen 
går allt mer mot riktad marknadsföring, vilket gör det allt mer viktigt att känna sina 
konsumenter. Producenterna kan utveckla den rätta produkten utifrån varje riktad marknad 
och på så sätt anpassa sina priser, distributionskanaler och kommunikation till den specifika 
marknaden.  
 
Det konstateras numera att marknadsförare runt om i världen måste använda sig av riktad 
marknadsföring och differentiera sig från konkurrenterna för att få verksamheten att vara 
lönsam. Att kommunicera en produkt till alla möjliga kunder med ett budskap betyder att 
marknadsföraren måste porträttera produkten så att den tillfredställer ett relativt basalt eller 
generiskt behov. När det görs blir ofta resultatet att det inte attraherar någon alls i stället för 
många. Med riktad marknadsföring och differentiering/nischning av produkter undviker 
organisationer att få konkurrens av samma sorts företag med samma sorts erbjudande. 
(Schiffman et al 2005, s 30) 
 
Vid identifiering av verksamhetens målgrupp finns det många parametrar att ta i beaktning. 
Schiffman et al (2005, s 31) framhäver att det mest fundamentala i att hitta sin nisch är att 
upptäcka behov och önskningar till en specifik grupp av konsumenter. De behoven ska sedan 
vara utgångspunkten för att utveckla specialiserade varor och tjänster som tillfredställer 
konsumenten. Författarna namnger de mest vanliga och grundläggande kategorierna som 
konsumenter delas in i; demografiska faktorer (kön, ålder), geografiska faktorer (stad), 
psykologiska faktorer (attityd), psykografiska faktorer (livsstil), sociokulturella variabler 
(tradition), sökta fördelar (behov), användar-relaterade faktorer (medvetenhet), användar-
situation (situationsberoende) samt hybrid kategori som är en blandning av ovanstående.  
 
Att definiera sin målgrupp väl och lyssna på dem innebär att långsiktiga relationer kan bildas. 
Coviello et al (1997) menar att tankesättet kring långsiktiga relationer har myntats mycket på 
grund av kritik mot de 4 p:na. Kritikerna säger bland annat att synen endast är applicerbar på 
kortsiktiga och ekonomiska transaktioner i en miljö där multinationella företag verkar 
monopolistiskt. Enligt Vargo & Lusch (2004) kräver samhället idag en större prägling av 
personifierad kommunikation framförallt då konsumenterna har blivit mer individualiserade 
samtidigt som mediebruset har ökat. På så sätt väljer människor att ”sålla bort” reklam och 
kommunikation med företag, vilket gör det ännu svårare för företag att synas på den redan 
konkurrenskraftiga marknaden (Ibid).  
 

3.2.2 Marknadskommunikation 

 
Utvecklingen inom teknologi och samhälle har medfört att företag befinner sig i en svår och 
konkurrenspräglad situation. Det gäller inte minst då globaliseringen har framkallat att allt fler 
utländska företag har kommit in på konsumentmarknaden och att företag har fått en ökad 
möjlighet att kommunicera med sina kunder genom nya typer av mediekanaler (Hansen & 
Christensen 2007, s 96). Konkurrenssituationen har medfört att företagens 
marknadskommunikation förekommer i alla dess former är nästintill omöjlig att kringgå. 
Dahlén och Lange (2003, s 13) förklarar marknadskommunikation som ett verktyg för att vara 
i kontakt och lyckas med överföringen av ett budskap till sina konsumenter. Reklamskyltar, 
tidningsannonser, flyers, tv- och radioreklam, evenemang, Internet och direktreklam är bara 
några exempel på kommunikationskanaler som Dahlén & Lange (2003, s 385) förespråkar. 
Företags produktutbud är inte tillräckligt för att konsumenter ska överväga att köpa produkter, 
därför krävs det att företag påverkar konsumenterna genom marknadskommunikation (Ibid).  
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Ett av de främsta syftena med kommunikationen är att konsumenterna ska skapa associationer 
till produkterna så att de till slut överväger att köpa dem (Dahlén & Lange 2003, s 11). 
Författarna påvisar att det kan hjälpas genom användning av logotyper där varumärket tydligt 
visualiseras. Med det menas att konsumenterna redan i första anblick kan skåda logotypen och 
skapa förknippningar med företaget, produkten eller tjänsten. Det tilläggs att 
marknadskommunikation är användbart i de situationer när företag vill profilera sig och 
påverka konsumenterna med att skapa sin bild av företaget (Fill 2002, s 284-285). Författaren 
tydliggör att det är möjligt att skapa en enastående framtoning och image för företaget och 
olika varumärken, endast med stöd av reklam och logotypanvändning. Hansen & Christensen 
(2007, s 199-200) påstår att en effektiv marknadskommunikation skapar varumärken och 
ligger som underlag när konsumenter väljer att betala mer pengar för produkten. De 
konstaterar att utan reklam existerar endast produkter, produkter som inte innehåller några 
övertygelser om produktens fördelar. I överensstämmelse med författarparet hävdar Liljedahl 
(2001, s 222) att det inte längre är någon självklarhet att det är den bästa produkten som 
vinner på marknaden, utan det är den bäst positionerade produkten. Marknadskommunikation 
är ett därför ett grundläggande hjälpmedel för företag i sin kamp om kunderna.  
 
Liljedahl (2001, s 223) antyder i sin bok att marknadskommunikation inte endast handlar om 
att kommunicera ut ett meddelande. Det innefattar även att en förenkling av budskapet ska ske 
så att mottagaren förstår meddelandet samt att budskapet har den inverkan att budskapet 
fastnar i mottagarens medvetande. Eftersom ett budskap kan uppfattas på många olika sätt 
ställs det krav på att meddelandet ska vara så tydligt att det når hela vägen fram till 
mottagaren utan att misstolkas (Hansen & Christensen 2007, s 200).  
 

3.2.3 Identitet, profil och image 

 
För att lyckas med sin marknadskommunikation är det viktigt att budskapet som sänds ut är 
genomarbetat och är anpassat samt tilltalande till målgruppen (Dahlén & Lange 2003, s 19). 
Budskap förklaras enligt författarna att vara det meddelande som företaget vill kommunicera 
ut till mottagaren och det sker vanligtvis genom profilering av företagets, produktens eller 
tjänstens identitet. Vanligtvis visualiseras det genom ett varumärke, logotyp och/eller 
marknadskommunikation (Dibb et al 2006, s 331). Det finns en skillnad mellan begreppen 
identitet och profil och för bästa resultat ska identiteten överensstämma med den bild som 
profileras ut (Grönroos 2007, s 317). Identiteten svarar på frågor om hur och vad varumärket 
är vilket förklaras som en beskrivning av företagets, produktens eller tjänstens varumärke (Fill 
2002, s 385). 
 
Profilering är däremot vad företaget försöker utgöra varumärket för att vara. Det är deras egna 
sätt att framställa sig själva och det görs genom utskick av kommunikationsmeddelanden. 
(Fill 2002, s 385) Meddelandet kan profileras på olika sätt och det beror helt och hållet på vad 
företaget vill rikta uppmärksamhet på. Blythe (2000, s 36) hävdar att profileringen kan 
framhävas på ett sätt som generar en viss status och har ett imagebyggande syfte. Det faktiska 
varumärket uppfyller en viss typ av kvalitet och egenskaper, det är därmed viktigt att det är 
uppriktiga karaktärsdrag som kommuniceras ut (Christensen, 2001). Genom stödjande 
kommunikation kan marknadsföraren skapa ramar för det förhållningssätt som företaget vill 
uppfattas att vara (Grönroos 2007, s 317).  
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Beroende på vad som förtäljs kommer budskapet att tolkas olika och ligga som underlag för 
de olika förväntningar som skapas. Konsumenternas föreställningar om företag, produkter 
eller tjänster är det som kallas för image. Föreställningarna utgör en grund för vårt 
medvetande och tyckande om det som kommuniceras. (Gummesson 2002a, s 143) Image 
återspeglar den verklighet som kunder associerar med företaget och den kan vara negativ eller 
positiv (Dibb et al 2006, s 331). En omtalad och gynnsam image ses som en stor tillgång då 
det påverkar kundens upplevelse av kommunikationen medan en negativ image medför dåliga 
upplevelser som resulterar i en negativ inställning. Om faktisk verksamhet inte 
överensstämmer med den profilering som ges är det verkligheten som segrar samtidigt som 
kommunikationen uppfattas som opålitlig och skadar imagen ännu mer (Christensen 2001). 
 
Eftersom en image förmedlar en viss förväntning innebär det att den upplevda 
servicekvaliteten minst borde motsvara identiteten. Grönroos (2007, s 317-318) uppger att ju 
högre överensstämmelse det är mellan image och identitet, desto starkare image bildas och det 
uppvisas genom en positiv attityd och beteende. Motsatt effekt gäller om det är låg analogi 
mellan de båda begreppen, vilket inte uppskattas ur ett konsument- eller företagsperspektiv. 
Med hjälp av marknadskommunikation är det därför möjligt att säga att marknadsföringen 
hjälper till att forma en image (Grönroos 2007, s 325-328). Författaren framhäver dock att 
marknadsföring bör ses som ett stödjande verktyg för att utveckla varumärket och inte för att 
överkompensera löften.  
 

3.2.4 Relationsmarknadsföring  

 

Att arbeta med kommunikationen för att uppnå en positiv känsla hos konsumenten handlar 
ofta om att skapa ett mervärde för denne. Det är inte sällan marknadsförare anser och säger att 
de arbetar med relationsmarknadsföring (RM) utan att innan det undersöka vad konsumenten 
anser om det. Grönroos (2007, s 45) menar då att en relation endast kan utvecklas när alla 
eller alla viktiga kundkontakter är relationsinriktade. Författaren framhåller att en relation är 
starkt kopplad till inställning och attityd, att individen upplever att det finns en bindning till 
en annan part som inte lätt upplöses. Däremot måste leverantören förtjäna den känslan som 
befinner sig hos kunden vid det stadiet, en relation har vuxit fram när kunden anser att 
leverantör och kund tänker på samma sätt. (Ibid) Men definitionen av vad 
relationsmarknadsföring innebär i praktiken är inte lika lätt enligt Gummesson (2002b, s 3). 
Författaren anser att det finns en rad olika traditioner som faller in under 
relationsmarknadsföringens begrepp. Ändock definierar författaren relationsmarknadsföring 
som en slags marknadsföringsmetod som är baserad på interaktion inom nätverk för 
relationer.      
 
Företag på dagens marknad har enligt Vargo & Lusch (2004) kommit underfund med 
betydelsen av att skapa lojala kunder, vilket innebär en stor konkurrensfördel. Det är bland 
annat utifrån de här aspekterna som relationsmarknadsföring har blivit en användbar 
marknadsföringsstrategi då metoden riktat in sig på att sätta konsumenten i fokus och bygga 
långsiktiga relationer. Enligt Grönroos (2007, s 284), som är en av grundarna till teorierna 
kring relationsmarknadsföring, är RM mer än bara en strategi eller uppsättning av aktiviteter, 
det är kärnan i företaget. Där engagemang till kunden är viktigare än att tjäna snabba pengar 
(Tapp 2005, s 179). 
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Upphovet till RM anses ligga långt tillbaka i historien, då företag redan under 
industrisamhället började få förståelse över hur viktigt det var att skapa relationer med sina 
kunder. Relationer som då bestod av samarbete mellan parterna för att lyckas arbeta fram det 
individuella kundbehov och skapa lönsamhet för företaget. Marknadsförare märkte dock att 
traditionell marknadsföring, även kallat transaktionsmarknadsföring, inte tog hänsyn till det 
individuella eller segmenterade behovet, utan istället masskommunicerade sina varor till 
kunderna. Det var inte förrän på 1990-talet som RM fick sitt genombrott och en omfattande 
acceptans av marknadsförare. (Gummesson 2002a, s 16-17) 
 
Enligt Coviello et al (2002) lägger företag i dagens samhälle en stor vikt vid att kvarhålla sina 
kunder och skötseln av relationen, vilket är utgångspunkten för RM. Det baseras på relationen 
och den aktiva dialogen mellan företag och konsument/andra företag. Kundlojalitet är den 
primära målsättningen och att skapa goda relationer med kunden är det mest lönsamma i det 
långsiktiga agerandet. Ett ultimat och lyckat samarbete mellan företag och kund resulterar i 
kundtillfredsställelse och en mätbar kontinuerlig relation, där kunden ska behållas. Företag 
måste dock vara medvetna om att det är livstidsvärdet av konsumenten som spelar en stor roll 
inom marknadsföring. Genom ett bibehållande av sina kunder så kan företag över tid öka sina 
intäkter och minska sina utgifter. (Bolton et al 2004).  
 
Tapp (2005, s 169) poängterar vikten av att behålla sina kunder och förebygga avhopp. 
Författaren säger att avhopp kan lösas genom att täppa igen de hål som finns och tillfredsställa 
kunderna med erbjudanden som de vill ha. På så sätt stannar kunderna kvar och företaget 
behöver inte spendera lika mycket resurser på att locka till sig nya kunder. Fördelen med att 
ha lojala kunder är att företaget inte behöver oroa sig för sina konkurrenter. Oavsett hur 
mycket bättre konkurrenterna säger sig vara så kommer en trogen kund att bortse från 
konkurrenternas lockerbjudanden. (Tapp 2005, s 169) 
 
Det finns även andra författare som håller med Tapps ovan nämnda belyselse av 
kundbevarning. Gummesson (2002a, s 28-31) samt Möller & Halinen (2000) skriver i sina 
verk om vikten av att tillfredsställa sina kunder för att kunna skapa en möjlig relation. Om ett 
företag erbjuder produkter/tjänster som attraherar och tillfredsställer kundens behov och 
skapar värde för kunden, så har företaget stor potential att lyckas kvarhålla kunden. Att ha 
långsiktiga förbindelser är en aspekt som RM starkt fokuserar på i samarbetet mellan företag 
och kund. Relationer ses som långvariga, men primärfokus ska trots allt ligga på att få lojala 
och lönsamma kunder. De är utvecklade som ett resultat av regelbunden kontakt och det 
ultimata för ett företag är att ha lojala kunder och långsiktiga kundförhållanden som är trogna 
företaget och handlar mycket och ofta. Pareto’s princip, 80/20, syftar enligt Tapp (2005, s 54) 
till att 20 % av företagets kunder står för 80 % av lönsamheten inom företaget. Det visar på 
hur viktig kundlojalitet verkligen är.  
 
För att skapa lojala kunder gäller det som sagt att tillfredsställa dem så att de stannar kvar. 
Bolton et al (2004) menar även att det är viktigt att kunden är medproducent. På så sätt att 
kunden är engagerad i produktionen och/eller framtagningen av sina produkter för att kunna 
tillfredssälla sitt behov. Författarna kallar metoden att vara marknadsorienterad på så sätt att 
varor produceras i samverkan med kund så att det blir ett personligt erbjudande. Vargo & 
Lusch (2004) konstaterar att genom att ta reda på kundens behov kan företag utveckla och 
leverera en specialanpassad lösning till kunden. Det kan vara en påtaglig produkt eller 
opåtaglig tjänst, eller kanske till och med en form utav de båda. Det viktiga är dock att 
organisationen integrerar med varje enskild kund för att definiera det specifika behovet (Ibid).  
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3.2.5 Direktmarknadsföring  

 
Att samverka med kunden så att erbjudanden kan bli personliga leder oss in på en annan 
strategi för marknadsföring, nämligen Direktmarknadsföring (DM). DM är ett begrepp som 
har varit svårt att få en klar och tydlig definition till, men det har i teorin skrivits att det kan 
ses som ett interaktivt system av marknadsföring som använder ett eller flera medier för att 
frambringa en mätbar respons eller transaktion (Evans et al 1995). Enligt en del forskare är 
det av stor betydelse hur olika aktörer inom direktmarknadsföring definierar begreppet och 
det finns en uppsjö av förklaringar (Scovotti & Spiller 2006). Marknaden som företagen 
agerar på har förändrats med tiden och så har även företagens krav på marknadsföringen. 
Efter en lång period med masskommunikation till konsumenter har direktmarknadsföringen 
vunnit allt mer mark och blivit konkurrenskraftig i många avseenden. Idag lägger företag stor 
vikt vid mätbarhet i sina marknadsföringsinsatser. Det är inte acceptabelt att inte veta vad 
hälften av budgeten försvinner någonstans och det är önskvärt att se mätbar respons från 
konsumenterna på de åtgärder som sätts in. (Evans et al 1995) 
 
En del författare menar att direktmarknadsföring är definitionen på ett bra exempel på hur 
relationsmarknadsföring kan se ut i praktiken (Möller & Hallinen 2000; Coviello et al 1997; 
Coviello et al 2002). Direktmarknadsföring involverar både information och 
teknologibaserade verktyg. Det centrala ligger fortfarande på marknadstransaktionen men nu 
involveras även ekonomiska utbyten och informationsutbyten. Marknadsförare försöker 
identifiera sina existerande och potentiella kunder samt lagra och analysera information om 
dem i en databas, för att därefter kunna leverera differentierade meddelanden genom olika 
mediekanaler som passar den enskilde individen (Dibb et al 2006, s 526). Författarna nämner 
att DM kan räknas åt one-to-one marknadsföring där avancerad informationsteknologi 
används för att kunna utveckla relationer med individuella kunder. Intentionen med DM-
konceptet är att behålla kunder över tid och kunna underhålla en långsiktig relation. Men likt 
det mer transaktionsinriktade sättet sköts kommunikationsmönstret av säljaren vilken är den 
drivande parten. Det gör att marknadsföringen blir till kunden istället för med kunden. 
Direktmarknadsföring syftar även till att erbjuda kunden liknande produkter som de är 
användare av. Exempelvis om en kund är storhandlare av Nike skor och strumpor, så skulle 
företaget kunna erbjuda kunden att handla andra Nike produkter, såsom T-shirt, 
joggingoverall etcetra (Coviello et al 1997). 
   
Kommunikationen inom DM är generellt driven av säljaren då företagen tar reda på 
kundinformation. Däremot kan kunden på egen hand avlämna information, exempel genom 
att registrera sig i en kundklubb. Utifrån informationssamlingen bildar säljaren en 
kommunikationsväg till kunden. (O’Malley & Tynan 1998) Förhållningssättet som DM för 
med sig visar då på att det finns inslag av traditioner från den traditionella 
transaktionsmarknadsföringen men även från relationsmarknadsföringen. DM har utvecklat 
ett starkt verktyg i sin kamp om att behålla kunderna och deras strategi med kundlojalitet, 
vilket är avgörande för relationsmarknadsföringen. (Tapp 2005, s 9) Det centrala inom 
synsättet fokuserar därmed på funktionsdugliga relationer, exmepelvis hur kundinformation 
blir tillförskaffat, analyserat och användbart för att utveckla relation mellan företag och kund 
(O’Malley & Tynan 1998). 
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3.3 Lojalitet 

 

Intresset för lojalitet har länge funnits hos forskare inom marknadsföring, så långt bak som till 
1923 kan märkeslojalitet spåras. Mycket av forskningen har kretsat kring just märkeslojalitet, 
vilket kanske inte är det samma som att vara lojal till en affär, ett shoppingcenter eller 
affärsgata. Mägi (1999, s 41-43) påpekar i sin studie hur övergången från lojalitet i vardagliga 
termer till lojalitet i marknadsföringens teoretiska terminologi har varit problematisk. Hon 
menar då att alla är på det klara med vad som menas med lojalitet i vardagen och att mycket 
av den definitionen har överförts till den teoretiska definitionen. Det finns fortfarande 
oklarheter och meningsskiljaktigheter gällande begreppsdefinitionen och med vilka mått som 
lojalitet ska mätas. (Mägi, 1999, s 41-43) 
 
Trots diskussionen angående exakta definitionen är lojalitet ett viktigt begrepp för en 
marknadsförare och Evans et al (2008, s 147) beskriver otaliga fördelar som lojalitet medför. 
Det handlar om minskade marknadsföringskostnader, förfinande av produktutveckling, större 
marknadsandelar och goodwill. En lojal kund medför en bra grund för 
marknadskommunikationen word of mouth som är en ovärderlig kanal till kunderna. 
Författarna visar hur företagen idag blir allt mer medvetna om hur viktigt det är att behålla 
befintliga kunder och inriktar sig allt mer på relationsinriktade aktiviteter. Studier av 
återköpsbeteenden hos konsumenter kan liknas till teorin om Pavlos hundar gällande stimuli 
och respons (Schiffman et al 2005, s 182). Om köpet är tillräckligt belönande tenderar det att 
upprepas.  
 

3.3.1 Kundlojalitet 

 
Grönroos (2007, s 47) anser att kunder kan framstå som kunder på olika sätt och det grundar 
sig på om företaget använder transaktionsinriktad eller relationsinriktad marknadsföring. Vid 
det förstnämnda menar författaren att kunden ses som en kund redan vid det tillfälle då hon är 
måltavla för företagets marknadsförings- eller försäljningsåtgärder. Författaren menar att det 
inte krävs någon närhet eller närmare kontakt med kunden utan att denne endast ska finnas i 
upptagningsområdet och vara en del av målgruppen.  
 
Vid en relationsinriktning betraktas däremot situationen som en mer långvarig process, där det 
krävs utbyte av varor, tjänster, information och pengar, innan kundrelationen sätts igång. När 
relationen är etablerad ska kunden känna av förbindelsen med företaget och få det stöd som 
behövs, oavsett om ett inköp har skett nyligen eller för en tid sedan (Grönroos 2007, s 47). 
Det är viktigt att kunderna behandlas väl även mellan transaktionerna, med hänsyn tagen till 
att de inte upphör att vara kunder bara för att de inte har konsumerat någon vara eller tjänst 
den senaste tiden. De företag som tillgodoser kundens behov enligt Grönroos skildring, 
behandlar sina kunder som relationskunder. Skillnaden med att vara en ”vanlig” kund och en 
relationskund är att den sistnämnda får en helt annan uppskattning och värderas som en 
betydelsefull kund, oavsett när det senaste inköpet ägde rum. Raphel & Raphel (1995, s 1-3) 
belyser vikten av att bevara sina befintliga kunder och behandla dem på ett kundanpassat sätt. 
Till följd av det tillägger författarna att uppskattningen hos kunderna kan resultera i att 
företaget kan se fram emot långvariga kundrelationer.  
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3.3.2 Lojalitetsstegen 

 
För att skapa långvariga kundrelationer innebär det att företag måste 
identifiera sina kunder (Raphel & Raphel 1995, s 2). Beroende på hur 
aktiv kunden är, vad gäller antal besök och hur många inköp som har 
gjorts i företaget, kan kunden klassificeras i Raphel & Raphel´s 
lojalitetsstege. Som illustrationen här intill visar utgörs stegen av fem 
olika klassificeringar och längst ner i rangordningen hamnar prospects 

(Raphel & Raphel 1995, s 9 & 12). Prospects är potentiella kunder till 
företaget och anses vara intresserade av produktutbudet men de har 
aldrig satt sin fot i butiken (Blythe 2000, 224). Det antas enligt 
Schiffman et al (2005, s 476-477) bero på att något/någon har hindrat 
kunden från att göra ett besök, exempelvis ekonomisk återhållsamhet, 
tillgängligheten beträffande öppettider och avståndet till företaget, 
väderförhållandet eller att utbudet inte motsvarat personens akuta 
behov.                 Figur 3.3 Egen illustration av Raphel & Raphels (1995) teori. 
 
Nästkommande steg består utav shoppers och det är personer som besökt företaget minst en 
gång men ännu inte handlat något. Det kan möjligtvis bero på att varan var slut, att produkten 
inte hittades eller att personal inte fanns nära till hands, vilket medförde att personen inte 
kände sig helt övertygad och självsäker vid köptillfället. Inom de första åtta sekunderna i en 
butik har en person bestämt sig om hon känner sig komfortabel och kan tänka sig att göra ett 
inköp. Känns inte stämningen bra kan det ligga till grund för att ett köp inte genomförs. 
(Raphel & Raphel 1995 s 51 & 91)  
 
Raphel & Raphel (1995, s 98) påpekar att det finns olika typer av anledningar till att kunder 
handlar. De nämner att en del kunder alltid handlar när det är rea, andra handlar alltid ett och 
samma varumärke på fastlagda tider medan vissa handlar endast då det är ny säsong och 
utbudet förväntas vara utbytt. Ytterligare en orsak som berörs är butiksatmosfären. Upplever 
kunden god service med trevlig och bemötande personal är det mycket troligt att ett köp kan 
komma att ske (Raphel & Raphel 1995, s 107). När kunder väl har köpt en eller fler 
produkter/tjänster av företaget benämns de som customers.  
 
I steget ovan påträffas clients och det finns många likheter mellan de båda begreppen. Det 
enda som skiljer sig mellan customers och clients är att de sistnämnda handlar 
produkter/tjänster regelbundet medan customers gör det mer sällan (Raphel & Raphel 1995, s 
97 & 185). Lojaliteten däremellan är inte densamma och för att lyckas få en kund att bli en 
client måste företaget försöka omvandla de till trogna kunder. Raphel & Raphel (1995, s 186) 
belyser att det svåra inte är att få kunderna till butiken första gången, utan att få dem till att 
återkomma. Enligt författarna är det omöjligt att utgå från demografiska, geografiska och 
psykografiska segment utan den här typen av kund vinns genom individanpassad reklam. 
Direktreklamen ska spegla kundens intressen och ha en koppling till tidigare köp, därmed kan 
kuponger, gratis gåvor, rabatter och andra förmåner vara till stor hjälp för att vinna kundernas 
uppmärksamhet (Raphel & Raphel 1995, s 179).  
 
Längst upp på stegen påträffas advocates och de beskrivs som de lojalaste och viktigaste 
kunderna för företaget, eftersom de fungerar som ambassadörer (Raphel & Raphel 1995, s 
180). Fördelen med ambassadörer är att de är mindre benägna att påverkas av negativa 
omdömen från andra och är resistenta mot konkurrenters reklam (Dahlén & Lange 2003, s 
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121). Det är även mycket vanligt att en kund som uppvisar den här typen av hög lojalitet 
berättar för andra i sin närhet om sina upplevelser. En sådan typ av promotion kallas för word 

of mouth vilket innebär att konsumenten kommunicerar med sin familj, vänner eller annan 
publik om hur personen upplevde företaget eller varumärket (Kotler et al 1996, s 686). Den 
största fördelen med word of mouth-interaktionen anses enligt Blythe (2000, s 109) vara att 
konsumenten har en ofantligt mycket större trovärdighet än vad företaget själva har i sina 
olika reklamformer. Därmed eftersträvar företag att framhäva kunder som kan sprida god 
word of mouth.  
 
Att ge kunden mervärde, genom en oförväntad belöning eller ett trevligt bemötande, kan leda 
till ett stort uppskattande av kunden (Raphel & Raphel, 1995, s 196). Det är enligt författarna 
mycket viktigt att arbeta med sina kunder och få dem att känna sig betydelsefulla för att 
hamna i advocates-steget. Ett motiv till varför människor är lojala ett visst företag beror enligt 
Payne et al (1995, s 238) på att kunderna upplever ett mervärde. De känner en samhörighet 
och uppbundenhet med företaget, där kunden respekterar företaget likväl som företaget 
respekterar kunden vilket gör att de stannar kvar och uppvisar kundlojalitet.  
 
Samtliga steg i lojalitetsstegen innefattar olika stor aktivitetsgrad därför poängterar Raphel & 
Raphel (1995, s 5) att kommunikationen till kunderna ska framföras på olika sätt. De 
potentiella och nya kunderna är så pass ovetande om företaget och deras utbud, därför lämpar 
sig masskommunikation till den här gruppen av konsumenter. Genom annonser och annan 
bred kommunikation lockas kunder till butiken och ger dem en anledning att komma och köpa 
produkter (Raphel & Raphel 1995, s 22-25). Existerande kunder känner redan till utbudet och 
är i mer behov utav kundanpassad reklam som tillgodoser deras tidigare köpbeteende, likt DM 
och RM. 
 

3.3.3 Lojalitetsprogram 

 

Användningen av lojalitetsprogram har blivit allt mer vanlig och generellt sett är målen med 
programmen att bevara företagets viktigaste kunder (Uncles et al 2003). Det sker genom att 
företag erbjuder utvalda kunder ökad tillfredsställelse och mervärde genom special 
behandling. Lojalitetsprogram är avsedda för vissa personer och det får kunden att känna sig 
unik samt få uppleva enastående privilegier som andra inte får, exempelvis genom att få 
obegränsad garanti (Raphel & Raphel 1995, s 231-233). Kunderna har möjlighet att 
kvalificeras utifrån den summa pengar de har handlat för och medlemskapet innebär enligt 
Bolton et al (2000) att företaget kan skapa databaser som identifierar vilka kunderna är och 
hur deras köpbeteende ser ut. Med hjälp av databaser kan kundernas lojalitet mätas och det 
medför att förmåner kan framställas och kunderna belönas med bonuspoäng, rabatter, gåvor 
etcetera (Payne et al 1995, s 239). Genom att använda kunddata är det möjligt att rikta 
erbjudanden till enskilda konsumenter som gillar en viss typ av butiker, produkter och 
varumärken (Raphel & Raphel 1995, s 39).  
 
Uncles et al (2003) påpekar att det finns många olika syften med lojalitetsprogram. Som redan 
nämnts kan databaser och riktade erbjudanden skapas, men författarna framhäver även att 
förbättringar av handelsrelationer, etablering av allianser och varumärkesbyggande kan ske. 
Dibb et al (2006, s 598) tillägger att det primära syftet med lojalitetsprogram handlar om att få 
konsumenterna att öka sin användning av företagets produkt- eller serviceutbud. 
 
 



 - 34 - 

Användandet av lojalitetsprogram skapar en hel del fördelar för företag, inte minst då det 
leder till att kundernas priskänslighet minskar och lojaliteten ökar. I samband med ökad 
lojalitet skapas en uppmärksamhet som genererar word of mouth och att goda omdömen 
vidare förtäljs till umgängeskretsen. Det har i sin tur en inverkan på kunderna då de inte har 
något behov av att utvärdera andra varumärken och blir därför allt mer resistenta av 
konkurrenters reklam. (Bolton et al 2000) 
 
Trots alla fördelar väcks en hel del kritik till användandet. Det främsta motståndet väcks mot 
kostnaderna och marknadsförare måste därmed vara medvetna om att intäkterna överstiger de 
investeringskostnader som lojalitetsprogrammet medför (Bolton et al 2000). Uncles et al 
(2003) belyser även att lojalitet har en inverkan på konsumenters attityd och beteende, därmed 
anser författarna att det inte finns tillräckligt med bevis för att programmen medför att 
konsumenterna ändrar beteende.     
 

3.4 Köpcentrumteori  

 
Den senaste tiden har shoppingcenter kommit att bli en av de mest komplexa organisationerna 
på marknaden för varor och tjänster. Eftersom shoppingcenter består av många butiker med 
olika framtoningar blir det möjligt för konsumenterna att handla i ett flertal butiker som ligger 
i närheten till varandra (Kim et al 2003). Dawson & Lord (1985, s 71) menar att det viktiga 
för ett köpcenter är förmågan att hantera kontrollerad detaljhandel. För att ett shoppingcenter 
ska bli framgångsrikt anser författarna att det krävs en erfaren ledning som ser till att 
sammanföra de olika butikerna i olika aktiviteter och koncept, det görs för att utnyttja 
fördelen med den stora bredd på butikerna. Bredden eller variationen på butikerna gör att det 
är helheten som är större än summan av delarna (Ibid).     
 
DeLisle (2005) påstår att det traditionella shoppandet har skymts undan av en mer 
upplevelsefull shopping. Besök till köpcentrum görs inte endast för shoppingens skull utan 
känslor och nöje är en viktig del för konsumenten. Shoppingcenter kan på så sätt förklaras 
vara en marknadsföringsinstitution som för samman handelsvaror samtidigt som det är en 
social institution och blir centrum för det sociala livet (Dawson & Lord 1985, s 1-3). 
Människors attityd till shopping har på senare tid ändrats, det ses numera som en livsstil och 
en mötesplats där besökarna kan umgås (Kim et al 2003). Konsumenter besöker i första hand 
ett shoppingcenter för shoppingens skull, att handla i butiker inom ett avgränsat område. Men 
det som står näst på tur är den shoppingupplevelse som fås och den mötesplats som 
shoppingcentret erbjuder.  
 
Shopping är en mycket populär aktivitet för människor och det gäller oavsett storlek av 
köpcentrum. DeLisle (2005) framhäver vikten av att locka konsumenter till shoppingcenter 
och det innefattar både den lokala befolkningen till människor och turister som bor utanför 
kärnområdet. Det är påtagligt att köpcentrum påminner om varandra och innehåller ett 
liknande affärsutbud och det ligger till grund för att affärshuset bör använda sig av någon typ 
av differentiering för att sticka ut gentemot sina konkurrenter. Särskiljande drag i form av 
lokalt utbud, gemytlighet och säregna kännetecken är någon form av differentiering som 
fungerar för att väcka uppmärksamhet och locka till sig konsumenter (Ibid).  
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4. Empiri 
 

I kapitlet för de empiriska undersökningarna som gjorts för den här studien kommer 

iakttagelser från den observerade verkligheten att redovisas samt en presentation av hur det 

studerade affärshuset arbetar med kommunikationsstrategier. Kapitlet inleds med en 

introduktion om affärshuset Storkens verkliga situation och fortsätter därefter med hur 

företaget vill profilera sig ut mot konsumenterna. Efter det kommer konsumenternas syn på 

marknadskommunikation, image, konsumenternas behov, konsumenternas förväntningar och 

syn på lojalitet att redovisas. Observationerna har baserats på fokusgrupper, djupintervjuer 

samt telefonintervjuer som vi forskare genomfört.   

 

 

Inledning 
 
Valet av ett mindre köpcentrum, affärshuset Storken, har gjorts baserat på storlek, närhet till 
vår utgångspunkt (Göteborg) och tillgänglighet för oss marknadsförare/forskare. Det var av 
yttersta vikt för oss att studera en aktör som var öppen och villig att återberätta hur de 
arbetade med sina kommunikationsstrategier för att kunna jämföra det med deras kunders syn 
på verksamheten. Indelningen av ämnesområdena i det empiriska kapitlet har gjorts med 
hänsyn tagen till den information som genererades under studier i verkligheten i kombination 
med erfarenheter och kunskaper från teori.  
 

4.1 Affärshuset Storken  

 
Affärshuset Storken är ett litet köpcenter som är beläget i en småstadsmiljö, närmare bestämt i 
Alingsås. Etableringen och bygget har sträckt sig över många år men den 24 oktober år 2008 
invigdes affärshuset. Invigningen av projektet blev inte perfekt då marknaden befann sig, 
vilket de än idag befinner sig, i en påtaglig lågkonjunktur samtidigt som konkurrensen från 
andra aktörer ökar. I dagsläget har affärshuset 35-40 000 besökare i veckan vilket utgörs av en 
omfattande målgrupp i båda könen och i åldrarna 18-55. Affärshusets upptagningsområde 
ligger på 100 000 personer och de största konkurrenterna är närliggande köpcentrum såsom; 
Allum i Partille, Knalleland i Borås och Överby i Trollhättan.3 
 
Affärshuset strävar efter att öka antalet besökare samt att skapa sig en lojal kundkrets. Storken 
har revolutionerat staden Alingsås med att ha söndagsöppet vilket inte tidigare har varit någon 
tradition i området. Eftersom det finns ett nära samarbete med Alingsåsstad är ambitionen för 
Storken att öka den generella handeln i staden. Storkens gemytliga småskalighet och 
stadskultur genomsyras i hela affärshuset och det anses enligt marknadschefen vara 
särpräglade drag som skapar kundtilldragelse. År 2008 blev Storken nominerade till årets 
galleria i Retail Awards, där motiveringen innefattade Storkens karaktäristiska drag gällande 
småskalighet, gemytlighet och stadskultur. (Ibid) 
 
 
 

                                                 
3 Lisa Dickson, Marknadschef på Affärshuset Storken, 2009-04-14. 
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4.2 Profil & identitet 

 
Storken är till sin karaktär en mindre galleria, där de själva valt att kalla sig för en citygalleria 
eller ett affärshus. Gallerian är belägen på Kungsgatan i centrala Alingsås och innehar ungefär 
40 butiker på en yta av 10 000 kvm. Det finns lokala affärsinnehavare så väl som kända 
butikskedjor, bland andra Lindex, Make up Store, Hemtex med flera. Storken har stark 
koppling och ett frekvent samarbete med staden Alingsås, Svensk Handel & Alingsås 
Futurum och andra lokala aktörer. Det är en lokal byggherre, TB-gruppen, som har genomfört 
byggnationen av affärshuset vilket gör att den lokala förankringen blir än mer starkare. 
Marknadsföringen och förvaltningen av affärshuset ansvaras nu på senare tid av 
Centrumutveckling, där Lisa Dickson är marknadschef på affärshuset Storken.  
 
Förvaltarna har planer för att Storken som handelsplats ska öka handeln i kommunen samt 
långsiktigt även bidra till att öka antalet invånare. Viljan är att göra Storken till den naturliga 
handelsplatsen för människor i och runt omkring Alingsås. Ambitionen är att det nyöppnade 
Storken ska vara en mötesplats för umgänge och shopping vilket kommer att bidra till 
bevarandet av kommunens stadskärna.  
 
Målet är att Storken ska vara konsumenternas förstahandsalternativ för boende inom 
marknadsområdet, vilket innefattar 100 000 personer. Inom området finns det aktörer som 
konkurrerar om uppmärksamheten, enligt Storken är det främst Allum i Partille, Knalleland i 
Borås och Överby i Trollhättan. För att lyckas med att vara top-of-mind är viljan att 
kommunicera ut valda konkurrensfördelar med Storken som handelsplats, vilket grundar sig 
på deras affärsidé. Affärsidén lyder: 
 

”Affärshuset Storken skall vara den naturliga handels- och 

mötesplatsen för boende i Alingsås med omnejd och erbjuda vänliga 

och personliga shoppingupplevelser i genuin småstadsmiljö”. 

 
Förvaltarna uttalar konkurrensfördelar som småskalighet, personlig och omtänksam miljö, 
marknadsmässiga tider och attraktiv handel mitt i stadskärnan. Den tänkta profilen, med 
personlig småstads shopping, skapas genom att trycka på det gemytliga Alingsås och den 
personliga shoppingmiljön. Att Storken är en del av en pittoresk småstad och tillgodoser det i 
affärshusets miljö anses vara deras största konkurrensfördel gentemot storskalig shopping i 
storstadsmiljö. Det är konsumenter som vill värna om det lokala, gamla och genuina som 
kommer att uppskatta Storken än mer. Utbudet attraherar konsumenter som är intresserade av 
ett blandat utbud av fritidsartiklar, beklädnad samt inredning. De vill även framhålla god 
service samt hög kvalitet när konsumenterna väljer Storken som handelsplats.  
 
För att bejaka konsumenternas intressen vill Storken som affärshus vara starkt närvarande i 
Alingsås och närområdet med sin kommunikation, för att skapa just top-of-mind hos sina 
kunder. Det är i det området som deras framtid ligger och där de ser enorm potential till 
tillväxt i handel och besökare. För att synas använder affärshuset främst annonsering via 
medier som tidningar, buss- och tågreklam, broschyrer och sponsoravtal. I sin kommunikation 
använder de sig frekvent av deras logotyp, vilket visualiseras genom en storkfågel. Logotypen 
utgör en stor del av affärshusets varumärke då den är synlig i både affärshuset som i 
reklamutskick.  
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Evenemang och utställningar är en typ av kommunikationskanal som kommer att ingå i 
Storkens marknadsföringsplan för 2009. Den här typen av aktivitet anses skapa god stämning 
samt vara identitetsskapande. Tanken är att arrangemangen ska skapa en positiv uppfattning 
om Storken som varumärke och tilltala Alingsåsborna samt de som är bosatta i 
upptagningsområdet. Viktigt för affärshuset är att delta i lokala aktiviteter som redan sker i 
staden för att förstärka den genuina småstadskänslan.  
 

4.3 Marknadskommunikation 

 
Det relativt nyöppnade Storken har varit med Alingsåsborna redan innan invigningen och 
upptäckten av affärshuset gjordes av de flesta när de gick förbi den fysiska platsen där 
Storken skulle ligga. Alingsåsborna såg under byggets gång hur affärshuset utvecklades och 
väntade med spänning på att det skulle öppna. Efter det tycker majoriteten av respondenterna 
inte att de sett mycket av storkens kommunikation, inte vad de tänkt på. Den mer yngre 
målgruppen, tonåringar, har däremot sett en del annonsering på tåg och bussar. När 
ungdomarna åker till och från skola kan de se annonserna vilket de anser vara bra. De 
respondenter som besökte Storken kommandes från andra orter var där ovetandes om Storken 
innan de anlände, men några hade även hört talas om det från vänner och bekanta. Någon 
annons i tidningen kunde erinras av fåtalet respondenter men i så fall inte många.  
 

Den allmänna närvaron av Storken i vardagen i form av marknadskommunikation anses vara 
ganska frånvarande. En del respondenter ser affärshuset i tidningsannonser, det gäller dem 
som är bosatta i Alingsås. Många anser att de inte behöver mer kommunikation från 
affärshuset, men det gäller främst de respondenter som är vana vid att besöka Storken. Övriga 
tycker att kommunikationen måste vara mer närvarande för att den ska uppfattas och där 
saknas hemskickade erbjudanden samt information. En allmän uppfattning bland 
respondenterna var att det skulle vara trevligt med någon form av tidning om Storken eller 
erbjudanden som kommer hem regelbundet. Som det är nu får de mer kommunikation av 
Allum som regelbundet gör utskick till personer boende i Storkens upptagningsområde.  
 
Boende i Alingsås ansåg att det behövs information om öppettider och lokalisering som 
skickas ut till konsumenter. De tyckte att det var dåligt skyltat från vägen. Ett alternativ som 
lyftes fram var att Storken skulle skylta redan ute vid E20 vilket kan locka in förbipasserande 
resenärer. Samtidigt som parkeringshuset kan belysas och bli lättare att hitta. Respondenterna 
trodde att om de hade en broschyr med Storkens öppettider hemma skulle de titta på den när 
de åkte och kanske göra ett ytterligare besök tack vare det.  
 
Många konsumenter var positiva till att få anpassade erbjudanden i brevlådan men viljan var 
från respondenternas sida att få rabattkuponger som kunde användas. Uppfattningen var att de 
inte glömdes bort lika lätt som ett elektroniskt erbjudande. Respondenterna ansåg att rabatter 
lockar folk och det är något som är uppskattat oavsett ålder. Att det är centrerat till Storken 
gör att de förknippar erbjudandet med affärshuset och inte bara butikskedjorna.  
 
Events och aktiveter som marknadskommunikation är något som alla tror attraherar folk och 
bidrar till Storken som mötesplats. Respondenterna tyckte att det var ett bra tillfälle för att 
träffa folk och umgås. Men samtidigt var många av uppfattningen att det inte tilltalade dem 
individuellt, utan endast att andra kunde uppskatta det. En åsikt som kom fram var att vid 
konserter och liknande blev miljön allt annat än lugn, det var hög volym och mycket folk 
vilket inte passade in på Storken.  
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Förslag på events som är mer lugna kom fram så som konst, intellektuella tävlingar, hälsa och 
miljö. De events som anordnas ska bidra till den mysiga känsla som Storken kan framkalla 
hos en del respondenter och många avstod från att gå för att det blev just mycket folk vid de 
tillfällena. De yngre respondenterna uppskattade dock de events som innehöll musik och lite 
mer sysselsättande aktiviteter, där kan vi se skillnad mellan åsikterna beroende på ålder. Det 
var främst personer i tonåren som uppskattade fartfyllda evenemang.       
 

4.4 Image 

 
Efter att ha vistats i affärshuset Storken får konsumenterna en uppfattning av att det är en 
relativt liten galleria men samtidigt stor för att befinna sig i en småstad som Alingsås. När vi 
ställde frågan om hur konsumenterna definierar Storken uppvisade de en osäkerhet och 
fundersamhet kring deras ställningstagande. Det verkade som om konsumenterna inte var 
beredda på frågan och kände att de fick tänka till innan de gav ett slutgiltigt svar. I vår 
observation lade vi ändå märke till att när konsumenterna väl började förklara vad de tycker 
om affärshuset så kom en hel del intressanta åsikter upp. Generellt sätt uppfattar 
konsumenterna Storken som ett litet och trevligt köpcentrum vilket märktes tydligt då orden 
litet, mysigt, lugnt och trevligt var återkommande begrepp på deras definition. Vi undgick 
dock inte några negativa förklaringar då det var någon enstaka person som ansåg att Storken 
är alldeles för litet och inte har det utbud på affärer som konsumenten eftertraktar.   
 
Affärshusets storlek och utbud är inte så omfattande i förhållande till deras största 
konkurrenter, men det anses enligt de flesta konsumenter vara tillfredsställande då de har en 
relativt god variation på butiker. Storleken medför att konsumenterna tycker att det är ett 
trivsamt och lugnt affärsområde som är mycket effektivt att handla i. Det går fort och är 
enkelt att ta sig runt i alla butiker och det uppskattas av konsumenterna. En del av 
konsumenterna definierade affärshuset som en trivsam och skön miljö där de i lugn och ro kan 
utföra sina ärenden. Det är även en del av respondenterna som återspeglar Storken som en 
social och bra mötesplats då de framförallt tänker på de cafémöjligheter som finns. En del av 
respondenterna påpekar att cafémöjligheterna är stora och de spenderar mesta delen åt att 
umgås där medan en avsevärt mindre del går åt till att fönstershoppa.  De två caféerna i 
butiksområdet är mycket omtyckta av konsumenterna och det framgår att de utnyttjas väl av 
konsumenterna.  
 
Affärshuset Storken anses i sin helhet vara ett populärt affärsområde, inte minst med den 
gemytliga miljön utan även på grund av dess läge. En av respondenterna belyste framförallt 
att designen och arkitekturen i affärshuset smälter in i Alingsås som stad, vilket upplevs som 
mycket positivt. Jämfört med andra köpcentrum, som utmärker sig med ett typiskt utseende 
och specifikt affärsinnehåll, anses Storken framstå att vara en del av staden och infinna sig på 
ett anpassat sätt. Trots sitt knapra utbud tycks det vara en bra blandning av affärer som tilltalar 
en stor mängd olika människor vare sig ålder och kön. Placeringen i centrala Alingsås gör det 
till ett närliggande affärsområde och medför att de lokala konsumenterna besöker 
köpcentrumet förhållandevis ofta. Det påpekas dock att det görs mer besök under vår och 
sommarperioden än vad det görs under vinterhalvåret.  
 
Konsumenterna spenderar olika mycket tid i Storken och det beror på vad det är för tillfälle 
och vad som ska uträttas. Vissa av respondenterna anser att en ledig lördag skulle utan tvekan 
kunna spenderas i affärshuset medan andra hellre åker längre bort och till ett större 
köpcentrum då de har mycket tid att tillgå. Vid tillfällen då de har ont om tid eller vet att det 
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finns en speciell produkt som de är ute efter, överväger nästan samtliga konsumenter att 
prioritera ett besök i Storken. Närheten till affärshuset tilltalar dem och dominerar tankarna 
om att åka till ett annat köpcentrum.  
 

4.5 Behov  

 
Storkens kunder har som alla andra konsumenter behov som behöver uppfyllas och många av 
affärshuset fördelar fann vi vara uppskattade. Det faktum att affärerna var samlade på ett 
ställe underlättade deras shopping. Det uttalades även att det fanns en variation av affärerna i 
Storken som gjorde att de kunde handla en mängd olika saker utan att behöva förflytta sig. Av 
de kunderna som var bosatta i närområdet fanns det en enorm uppskattning i Storkens närhet, 
närhet till hemmet, staden och andra aktiviteter i området. Fördelen är att kunderna inte 
behöver åka lika långt för att tillgodose en del behov, närheten underlättar. Ett besök på 
Storken kan göras oavsett väder anser respondenterna och uppskattar det faktum att affärerna 
är belägna under samma tak.  
 
Efter närmare reflektion kände en del respondenter att det fanns mer affärer som var riktade 
mot kvinnor och därmed ett mindre lämpat shoppingutbud för män. Men samtidigt 
poängterades det att caféer, sittplatser och andra liknande avlastningsplatser kunde vara en 
sysselsättning för personer som eventuellt inväntade sina följeslagare. Det gör att de som vill 
handla kan göra det i lugn och ro samtidigt som de som vill fika eller umgås kan göra det utan 
att bli stressade. Att ha ett café eller två i affärshuset gör att Storken kan bli en mötesplats 
utöver det shoppingrelaterade behovet.  När kunderna ska åka för att för att ta en fika ute eller 
bara strosa anses Storken vara ett bra alternativ. Det är en handelsplats som inte tar så lång tid 
att gå runt i, men samtidigt med möjligheten att stanna och ta det lugnt. Det faktum att det inte 
tar så lång tid att gå runt i affärerna och närheten till centrum gör att Storken kan besökas 
oftare av de kunder som tillfrågades. 
 
Uppfattningen att det saknades något infann sig ofta hos en del respondenter, framförallt då 
utbudet till manliga konsumenter ansågs magert fanns viljan att någon form av kiosk skulle 
införskaffas. Där tidningar kunde inköpas och att läsas på något café eller liknande för att 
kunna ha Storken som plats för att vistas en längre tid. Inte bara tidningar utan även 
sportrelaterade aktiviteter som ATG-ombud där de kan vara lite mer aktiva. Eller varför inte 
en musikaffär var mångas tankar. Den stundande restaurangen bidrar till att folk utanför 
Alingsås vistas längre i affärshuset. Uppfattningen om det kan bidra till känslan av att Storken 
som gemytlig mötesplats är enig bland respondenterna. Affärshusets centrala läge gör att det 
blir en naturlig mötesplats och en respondent uttryckte vikten av att kunna säga: ”Vi ses på 
Storken”.  
 
För att Storken som en mötesplats ska kunna tillfredställa alla behoven som konsumenterna 
har måste det finnas ordentligt med utrymme för konsumenterna att just bara vistas. Åsikterna 
om det är tillfredställande idag går isär, en del anser att det finns gott om platser för att sitta 
och samtala på medan andra anser att det inte finns några platser värda att nämna. Men 
återigen kommer uppfattningen om att för att sitta och samtala någonstans krävs det något 
mer att göra, kiosken som exempel tas upp. 
 



 - 40 - 

På frågan om vad som skulle kunna locka konsumenter än mer till Storken var svaren relativt 
lika, med reservation för olika varianter, men det var helt enkelt mer utbud av affärer. 
Killar/män efterfrågade mer tekniska affärer eller affärer riktade till män, kvinnorna 
efterfrågade ett bredare utbud av skönhet och kläder där H&M nämndes.  
 
Den yngre generationen som besöker Storken kände att det fanns faktorer som kunde 
uppfyllas på ett bättre sätt. Mer aktiviteter och då främst konserter, vilket går helt emot övriga 
konsumenternas åsikter om aktiviteter, ansågs vara lockande medel för att de skulle ta sig till 
affärshuset. Den yngre generationen var av den uppfattningen att något extra var tvunget att 
hända för att de skulle känna ett starkare behov av att besöka Storken. Det behöver inte 
nödvändigtvis vara konserter, utan en sak som en flicka gav exempel på var att en 
massagestol hade varit tillgänglig i Storken vid ett tidigare tillfälle, vilket hon kände var 
mycket positivt.   
 
Miljön som sådan smickrar Storken som Alingsås affärshus och den allmänna uppfattningen 
bland respondenterna är att de inte tycker att något saknas. Vid toaletterna spelas lugnande 
fågelkvitter som passar till miljön och det är sällan stressigt eller kösituationer vid 
toalettbesöken.  
  
Många av de kunder som vistades i Storken uppskattade barnrummet som finns för allas 
trevnad. Det var en uppfattning som delades vare sig respondenterna hade barn eller inte och 
inte heller könet spelade någon roll. Uppfattningen fanns att det bidrog till en mysig och lugn 
atmosfär. En del kunde även tro sig stanna längre i Storken om det finns plats där matning av 
barnen och lite lekande kunde ske. Även att par kan dela på sig och den ena kan leka med 
barnen en stund medan den andre går och kikar runt, uppfattas som en stor fördel.   
 
Det faktum att konsumenter utanför Alingsås stad behöver parkeringsplatser när de kommer 
för att handla var självklar för våra respondenter. Även de som bor i staden men kanske inte 
så centralt. Respondenterna var av allmän uppfattning att p-platser var det ont om och inte 
många visste om att det finns ett parkeringshus under Storken. Det fanns en irritation över att 
staden Alingsås tar bort parkeringsplatser från innerstaden och det drabbar även uppfattningen 
om Storkens tillgänglighet. Trots att positiva känslor fanns om dess närhet till stadskärnan 
fanns det missnöje om otillfredsställande parkeringsmöjligheter. Att parkeringshuset tar 12 
kronor per timme fann kunderna vara ett hinder för att ställa sin bil där. Vid samtal om 
parkeringshuset drog många av respondenterna paralleller till Allum där det är gratis 
parkering. Många kände missnöje över att betala för att gå och handla och kände att det inte 
passade in med den småstad som Alingsås är. 
 
Under intervjuerna observerades det att konsumenterna var långt mycket mer uttömmande i 
sina svar gällande vad som saknades än vad som faktiskt fanns eller uppskattas. En 
respondent saknade till exempel caféer vilket finns två av samt även en stundande restaurang. 
Lite av irrationella svar kunde märkas och kanske visste respondenterna inte vad som skulle 
kunna förbättras utan det infann sig mer som en känsla.  I en av fokusgrupperna visade det sig 
att männen tog mycket mer plats och var dominerande i deras ställningstagande vilket gjorde 
att kvinnorna hamnade i bakgrunden. Det märktes väldigt tydligt i deras åsikter att männen 
som önskade mer herrbutiker påverkade fokusgruppens sätt att svara på frågorna. Det var lätt 
att respondenterna gled in på avsaknad av olika butiker.  
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4.6 Förväntningar 

 
Ett besök i Storken gör att kunderna träffar på en rad olika kända butikskedjor som finns 
landet över. Där finns kedjor som Lindex, Kappahl, MQ och Hemtex. Som kund förväntas ett 
visst utbud i de affärerna och om de är lojala kunder till en kedja så vet de ofta vad som 
brukar finnas. Men känslan av att en del av butikerna är mindre, där bland andra Lindex 
nämns som inte har hela sitt utbud i Alingsås, gör att en besvikelse framkallas. Det förknippas 
ha att göra med att kedjorna är lokaliserade i en småstad men ändock finnes förväntningar 
som inte leves upp till. Det gör att efter ett besök i Storken sänks kraven på vad som kan 
inhandlas där. Till Storken går respondenterna om de ska ha något litet eller vet absolut vad 
de ska ha. Beklädnad var viktigt för våra respondenter och deras image, främst för kvinnor i 
20-30 årsåldern. Ska det handlas lite mer saker och kläder väljer många att åka till Allum eller 
liknande där utbudet är större. Andra platser som nämndes som handelsplatser var staden 
Göteborg, Backaplan och Nordstan.     
 
Innan ett besök i affärshuset är respondenterna inte medvetna om att de har några speciella 
förväntningar men vid närmare eftertanke insåg de att de hade det. Vid första anblick tycker 
de utbudet är bra och att det finns lite av varje, men det är efter att besöken har blivit några 
fler som känslan av att något saknas finns. Trots det så är de flesta positiva till affärshuset och 
medger att det inte är meningen att det ska vara något stort köpcenter, utan en mindre 
handelsplats som kompletterar övriga butiker i staden. Men när de innan köpcentret öppnade 
skapade sig förväntningar på ett stort köpcenter krockar de olika uppfattningarna.   
 
Sett till stadens förutsättningar och historia så finns det en enorm tillfredställelse att Storken 
har så bra tillgänglighet som de har. Respondenterna är nöjda med längden på öppettiderna 
och ser det som bekvämt att kunna besöka affärshuset vilken dag de känner för, det är alltid 
öppet. Att Storken har söndagsöppet är numera självklart för de tillfrågade och menar att det 
livar upp staden som annars uppträder som sovande eller tom. Det är skönt att ha ett alternativ 
till den lediga lördagen om viljan är att handla på helgen och då kunna gå på söndagen istället.  
För besökare utanför staden ses det som en självklarhet att affärerna är öppna på söndagar. De 
skulle bli besvikna om de förbipasserade och upptäckte att det var stängt på grund av att det 
var söndag. Om det till trots skulle hända är uppfattningen att de troligen inte skulle besöka 
handelsplatsen igen, stängningen hade gett dem en förutfattad mening om kvaliteten på 
affärerna. En respondent uttryckte att samhället idag har skapat konsumenter som har blivit 
allt mer vana vid hög grad av tillgänglighet av affärer. Paralleller till öppet på julafton och 
andra högtider drogs och konsumenter anses aldrig gå i vilande tillstånd, de vill alltid att 
affärerna ska vara öppna.     
 
Av de respondenter bosatta i Alingsås är uppfattningen att det finns många besökare som 
kommer utifrån och strosar så väl i staden som i Storken. Vilket givetvis är positivt men 
anledningen till det är de inte på det klara med. De respondenter som är bosatta utanför 
Alingsås hade inte åkt dit endast för Storken utan var på genomresa. De hade inte tidigare 
vetat om Storken men hade ändå förväntningar på att staden som sådan hade ett visst utbud av 
affärer. Förväntningarna infriades på så sätt att det anses vara en trevlig handelsplats med lugn 
miljö. En överraskelse var dock priset i parkeringshuset vilket är i klass med vad som betalas i 
Göteborgs stad, men inga reflektioner om att hitta en alternativ parkeringsplats föll dem in.    
 
När konsumenterna tillfrågades om deras åsikter om Storken som handelsplats, reflekterade 
de inte i första hand på att de hade några förväntningar eller krav. Det märktes dock att allt 
eftersom samtalet fördjupades blev de medvetna om sina preferenser och hur de vill bli 
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tillfredställda. Tendensen fanns hos respondenterna att tänka i väldigt konkreta och fysiska 
banor, då i termer av butiker som borde finnas eller liknande. Men i grund och botten kom 
konsumenterna fram till att Storken faktiskt är en liten galleria och kanske inte borde vara 
större. Det är ett dilemma att matcha kundernas förväntningar med ett stort utbud tillsammans 
med en lugn småstadsatmosfär, vilket respondenterna inte var medvetna om. Motstridigheten i 
deras svar tyder på deras omedvetenhet och många respondenter ändrade uppfattning och 
åsikter under intervjuns gång.   
 

4.7 Lojalitet 

 
Konsumenternas ställningstagande till lojalitetsfrågorna påvisar att det finns en viss åtskillnad 
mellan konsumenternas svar. Vad gäller konsumenternas shoppingbeteende i Storken skiljer 
sig förklaringarna en hel del mellan respondenterna då det visar sig att kvinnorna handlar 
oftare än vad männen gör. En del av kvinnorna kollar mycket på produktutbudet innan köp 
sker för att kunna göra jämförelser mellan olika butiker, men när de väl har bestämt sig för att 
shoppa så görs det i ganska stora mängder. Det är vanligt att en del impulsköp sker men den 
omfattande shoppingen försiggår inte ofta utan mer sällan. Till skillnad från kvinnorna utgör 
sig männen för att handla nödvändiga produkter och är dåliga på att göra impulsköp. De vet 
från tidigare besök vilka produkter de är ute efter och går endast in och köper det som är 
nödvändigt. En av respondenterna benämnde det här som: ”Grab and take shopping”. 

Fördelen med Storken anses därför vara att det går snabbt att uträtta sina ärenden.  
 
Många av konsumenterna upplever service i butikerna som trevlig men det reflekteras inte 
mer ingående i det. Konsumenterna anser att det antagligen beror på att servicen uppfyller 
deras förväntningar och det gör att de inte begrundar fenomenet ytterligare. Personalen 
uppfattas vara trevlig, inget obehag har än så länge förekommit. Det lugna tempot i samband 
med lättillgängligheten att ta sig till köpcentrumet gör att människor är glada när de besöker 
området. Det är fint och rent vilket det kanske inte är på de större ställena, lagom kan det 
beskrivas som.  
 
Enligt många av konsumenterna anses Storken utgöra ett förstahandsalternativ i deras val av 
handelsplats. En hel del uppvisar god lojalitet genom att återkomma relativt ofta men det 
beror mycket på situationen i sig. I undersökningen framgick det att konsumenterna i snitt gör 
2 besök i månaden och då är det inte inkluderat att shopping sker varje gång. Det visar sig att 
en del av konsumenterna endast besöker affärsområdet för den trevliga miljöns skull och ser 
det som en bra mötesplats. Två av de tillfrågade visade sig vara mycket lojala kunder till 
Storken då det gör 2-3 besök per vecka och då går mestadels av tiden åt till att strosa runt i de 
olika butikerna. En av de främsta anledningarna till det frekventa beteendet beror på närheten 
till affärshuset. För Alingsåsborna anses Storken utgöra ett förstahandsval när de ska handla 
och det förklaras bero på att lokalpatrioten inom dem utgör en stor påverkan. Det här 
klargjordes genom uttalandet: ”Man vill ju gynna handeln i sin egen stad”. 
 
Respondenternas vilja till att gå med i en kundklubb var splittrad. Samtidigt som de tyckte att 
tanken var god ansåg dem att kanske Storken är för litet för en kundklubb och att de största 
affärerna har egna klubbar. Trots det anser många av respondenterna att de handlar mer om de 
får rabatterade erbjudanden då de faktiskt uppskattar det.  
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I vår observation märktes ett tydligt mönster gällande konsumenternas svarsrespons. Det 
framgår att de som bor i Alingsås besöker köpcentrumet mer ofta och uppvisar en högre 
lojalitet än de som bor utanför Alingsås. Det faller sig ganska naturligt då Alingsåsborna har 
Storken nära till hands och kan göra enstaka och korta besök, medan utomstående besökare 
gärna gör en längre visit på affärshuset.  
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5. Analys  
 

I stundande kapitel presenteras en analys baserad på det teoretiska och empiriska materialet 

som ligger till grund för uppsatsen. Analysen görs i en jämförande anda mellan teori och 

empiri för att identifiera intressanta element i eventuella avvikelser och likheter.  

 

 

Inledning 
 
Valet att ha analysen i ett separat kapitel görs för att skapa en tydligare struktur och 
överskådlighet för läsaren. För att resonemanget lättare ska kunna följas följer 
huvudrubrikerna i analysen den struktur som presenterats i empirin. Under en del 
huvudrubriker finnes underrubriker kopplade till teorin. De huvudrubriker som följs av 
underrubriker från teorin är de områden som blivit omfattande och det krävs därför en 
uppdelning. Det gjordes för att skapa en mer lättläst analys och framhäva vad respektive del 
handlar om, allt för att läsaren lättare ska kunna orientera sig i texten. Undersökningens ansats 
motiverar valet av att pendla mellan empiriskt och teoretiskt material, där utgångspunkten 
ligger i empirin.    
 

5.1 Profil & identitet 

5.1.1 Identitet 

 
Marknadskommunikation i alla dess former anses mycket användbart då företag vill 
kommunicera ut till kund och förmedla en viss uppfattning eller känsla om företagets 
varumärke (Fill 2002, s 284-285). Den främsta fördelen är att varumärket blir synligt för 
konsumenterna och det är då praktiskt möjligt att påverka kunderna så att de får en förståelse 
och kan bilda en åsikt om varumärket. På affärshuset Storken är marknadsavdelningen fullt 
medveten om hur betydande det är att marknadsföra sig. Eftersom det är ett relativt nystartat 
företag lägger de mycket kraft och energi på att profilera ut sin identitet genom olika 
kommunikationsstrategier.  
 
I teorin förklaras begreppet identitet som en beskrivning av vad och hur varumärket är (Fill 
2002, s 385). Det avser varumärkesbeskrivningar vare sig det gäller produkter, tjänster eller 
företagets varumärke. Affärshuset Storkens identitet återspeglas som en liten galleria som är 
centralt beläget i Alingsås. Företagets egen uppfattning av deras identitet är att de är ett 
mycket trevligt och gemytligt ställe och det är även det här som dem försöker framhäva i 
deras kommunikation till kund. Storken innehar ett blandat utbud av affärer, bestående av 
både lokala butiker såväl som större butikskedjor.  
 
Kim et al (2003) och Meyer-Ohle (2009) har i sina artiklar belyst en del faktorer som gör att 
konkurrensen mellan köpcentrum ökar. Det innefattar främst det faktum att handelsplatserna 
är relativt närbelagda och har ett snarlikt affärsutbud. Enligt författarna medför det att det blir 
allt viktigare för mindre köpcentra att differentiera sig eftersom det kan bli svårt att rivalisera 
med ett större köpcentrums affärsutbud. I överensstämmelse med teoretikerna uppvisar 
Storken en differentiering då de genomsyras av lokalt butiksutbud och gemytlighet. Det anses 
enligt DeLisle (2005) utgöra en stor konkurrensfördel i förhållande till andra stora 
köpcentrum då det är möjligt att framhäva den autentiska stadskulturen.   



 - 45 - 

Ett vanligt kommunikationsverktyg är att företag försöker framhäva sitt varumärke, produkter 
eller tjänster med hjälp av logotyper (Dibb et al 2006, s 331). Affärshuset Storken försöker 
identifiera sitt varumärke genom reklam men även med hjälp av deras logotyp som är en 
illustration av en storkfågel. Den allra främsta fördelen med användning av logotyper är att 
konsumenten tidigt kan identifiera varumärket med logotypen och skapa associationer 
(Dahlén & Lange, 2003, s 11). Konsumenten kan redan i första anblick skåda logotypen och 
skapa förknippningar med företaget, vilket Storken arbetat mycket med. De försöker bland 
annat bygga sin identitet kring varumärket där logotypen utgör en stor del. Det är märkbart då 
delar av affärshusets väggar och golv präglas av anknytningar till storkfåglar. Det syftar 
framförallt till att förknippa affärshuset med deras varumärke Storken men även till att skapa 
en enhetlig atmosfär som överensstämmer med deras reklambudskap. Deras reklambudskap 
utformas i samma anda som den profil de önskar för varumärket.   
 

5.1.2 Profil 

 
Budskap kan kommuniceras ut på en hel del olika sätt och det finns inget rätt eller fel gällande 
hur det ska kommuniceras. Däremot belyser Blythe (2000, s 36) att det bör läggas stor vikt 
vid att granska profileringen så att den överensstämmer med företagets identitet. Eftersom 
profilering innefattar företagets egen uppfattning och framhävning av varumärket skapas det 
en del förväntningar på varumärket och det är marknadsavdelningen på Storken väl medvetna 
om.  
 
Grönroos (2007, s 317) påvisar att det finns stor potential för marknadsförare gällande deras 
marknadskommunikation. Det innefattas av den orsaken att de kan påverka konsumenterna 
genom att skapa ramar för de ståndpunkter som de vill framställas att vara. Christensen (2001) 
påpekar att det som kommuniceras ut inte nödvändigtvis är sant och eftersom profileringen 
genererar ett imagebyggande syfte är det väsentligt att framhävningen av varumärket 
överensstämmer med dess faktiska identitet. I analogi med Christensens påpekande utgör sig 
affärshuset i Alingsås för att vara det de faktiskt är. Istället för att utlova löften som de inte 
kan hålla så framhäver de sina främsta konkurrensfördelar så som småskalighet i en 
omtänksam och central miljö, marknadsmässiga tider samt attraktiv handel med blandning av 
lokala affärer och större butikskedjor. De är uppriktiga i sin profilering och framhäver 
framförallt sin gemytlighet för att locka besökare. Det essentiella i en profilering är att 
företaget är ärliga mot sig själv och inte utgör sig för att vara något de inte är eftersom det 
frammanar förväntningar hos konsumenterna (Gummesson 2002a, 143). 
 
Ett av Storkens primära mål handlar om att skapa en dragning till köpcentrumet som ökar 
handeln i staden samt attraktionen till Alingsås som stad. Storken vill genom sin 
kommunikation framstå att vara den naturliga handels- och mötesplatsen för boende i 
Alingsås och det görs genom att erbjuda shoppingupplevelser i en genuin småstadsmiljö. På 
så sätt försöker de väcka top-of-mind hos sina konsumenter samt locka till sig besökare 
utanför staden. Precis som Meyer-Ohle (2009) påpekar i teorin väcker även Storken 
uppmärksamhet genom deras nischade utbud och vidmakthållande att infinna sig i en 
småstadskultur. I enlighet med Blythe (2000, s 36) finns det inte ett enda sätt att framhäva sitt 
budskap utan det handlar endast om att bemöta sin målgrupp på rätt sätt och formulera ett 
tydligt budskap så att kommunikationen når ända fram till mottagaren.  
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5.2 Marknadskommunikation 

 
Marknadskommunikation är ett effektivt medel för att skapa olika typer av påtryckningar, det 
gäller vare sig det handlar om att väcka associationer eller övertyga konsumenten till ett köp 
(Dahlén & Lange 2003, s 11 & 13). Det primära syftet med marknadskommunikation är att 
det används som ett verktyg för att vara i kontakt med sina konsumenter genom överföring av 
budskap till mottagarna. Författarna menar att det ibland krävs lite övertalning med hjälp av 
marknadskommunikation då varumärket i sig inte alltid är tillräckligt tilltalande. Med 
utgångspunkt från Storkens marknadsplan går det att urskilja att deras kommunikation främst 
handlar om att locka konsumenterna till affärshuset. Eftersom Storken är ett nyöppnat 
affärshus finns det fortfarande en hel del potentiella konsumenter som ännu inte har besökt 
företaget och har någon kännedom om dem. De är därför införstådda i att det är än mer 
viktigare för Storken att marknadsföra sig och visa sig synliga för sina konsumenter. Kim et 
al´s (2003) teori om att nyetableringen av shoppingcenter har ökat stämmer och det anbringar 
samtidigt en större konkurrenssituation.  
 
I dagens samhälle råder stor konkurrens inte minst med en framträdande IT-utveckling och 
globalisering, vilket medför att företag försöker kommunicera ytterligare med sina 
konsumenter för att inte hamna i skymundan (Hansen & Christensen 2007, s 96). Enligt teorin 
är det märkbart att en del köpcentrum är snarlika varandra med liknande design och 
butiksutbud vilket leder till en än mer påtaglig konkurrens (DeLisle 2005). Det har medfört att 
det inte är en ovanlig syn att företag använder sig av ett flertal olika kommunikationskanaler 
samtidigt. Affärshuset Storken anser sig vara aktiva gällande deras marknadsföringsåtgärder. I 
enlighet med Liljedahl (2001, s 222) anser Storken att marknadskommunikation utgör ett 
grundläggande hjälpmedel i sin kamp om kunderna.  För att attrahera sin målgrupp använder 
de sig därför av ett flertal olika kommunikationskanaler, där vissa av dem används för att 
attrahera besökare och andra för att profilera sitt varumärke. På så sätt har det inneburit att 
konsumenterna ständigt kan vara i kontakt med någon typ av kommunikation. 
 
Storken anser sig vara flitig i sin kommunikation då de använder sig av profilskapande 
kommunikation genom tidningsannonsering i lokala och närliggande områden. De finns även 
med på Internet, websidor samt syns på bussar och i broschyrer. Konsumenternas generella 
uppfattning om Storkens marknadskommunikation anses dock vara mycket frånvarande. 
Majoriteten säger sig inte se någon typ av marknadsföring, däremot sägs den mest sedda 
kommunikationskanalen vara annonsering på transportmedel och i tidningar. Den ständiga 
exponeringen kan medföra att reklamen inte uppmärksammas då konsumenter väljer att inte 
observera reklambudskapet och ta till sig den information som sänds ut (Vargo & Lusch 
2004). 
 

5.2.1 Anpassning efter målgrupp  

 
Jansson (2009-03-09) påvisar att kommunikationen från köpcentrum uppfattas bristande 
enligt Sveriges befolkning och därför bör den förbättras. Medhåll fås i Janssons teori då 
Storkens konsumenter inte anser sig få den reklam som de eftersträvar. Utifrån 
konsumenternas yttringar konstaterades det att en övervägande del anser att de inte är i något 
behov av kommunikation från affärshuset. De har uppnåt en mättnad som grundar sig på den 
ständiga marknadskommunikation som upplevs i dagens samhälle och väljer att inte ta till sig 
någon form av exponering. De övriga bedömer situationen annorlunda då de anser att de vill 
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ha en ständig och närvarande kommunikation med företaget, framförallt i form av praktisk 
information, hemskickade erbjudanden och gärna en tidning om handelsplatsen. Det påstås 
nämligen att de mottar mer reklam från Storkens största konkurrenter Allum. Konsumenterna 
känner sig mer medvetna om vad som försiggår i Allum snarare än hos Storken. Det 
understryker DeLisle (2005) är ett bevis på att konkurrenternas reklam tar överhanden och 
företag måste därmed vara utstickande i sin kommunikation.  
 
Anordning av evenemang är ett användbart marknadsföringsknep som företaget tar hjälp av 
när de vill locka besökare till handelsplatsen. Arrangemanget väcker stor uppmärksamhet och 
tilldragning av människor men syftet är inte endast att få dem till varuhuset. Storken vill även 
skapa associationer som medför att besökarna frambringar positiva uppfattningar om 
affärshuset som varumärke vilket resulterar i ett önskvärt imageskapande från konsumentens 
synvinkel. Dahlén & Lange (2003, s 16-17) påvisar att kommunikation kan tilltalas på olika 
sätt beroende på vad för kanal som budskapet kommuniceras genom. Evenemang är en kanal 
som inte direkt verkar tilltala konsumenterna. Det är relativt få konsumenter som väljer att 
överväga ett besök med tanke på den hysterin som medförs. Lugnare och trevliga evenemang 
och utställningar är något som de hellre rekommenderar eftersom det överensstämmer med 
Storkens identitet.  
 
Petrison et al (1997) belyser vikten av att ha en god förståelse av vad som påverkar kundens 
beteende. Eftersom reklam kan påträffas i stort sett överallt ställs det krav på att budskapet 
ska vara välformulerat och anpassat efter mottagaren (Hansen & Christensen 2007, s 200). 
Budskapet måste kunna nå hela vägen fram samtidigt som det tilltalar målgruppens intresse. 
Storken vet med sig att samtliga evenemang inte kan tilltala alla konsumenter, därför väljer de 
att variera innehållet och använda sig av lokala samt regionala artister och underhållare.  
 

5.2.2 Relations- och Direktmarknadsföring  

 
Marknadsförare har länge insett fördelarna med att dela in marknaderna i olika segment för att 
kunna rikta sin kommunikation (Solomon 1996, s 11-12). Vanligtvis delas konsumenterna in i 
segment som baseras på deras liknande egenskaper samt intressen. På så sätt är det möjligt att 
anpassa kommunikation till valda segment, vilket görs för att möta konsumenternas behov 
(Ibid).  I Storkens fall märks ingen tydlig segmentering med tanke på att deras reklamutskick 
ser förhållandevis likadana ut. Det gäller vare sig om budskapen är kommunicerade till 
gammal som ung, man som kvinna eller Alingsåsbo som boende utanför orten. Det framgår 
inte att företaget har ett direkt samspel med sina konsumenter utan de ser sina konsumenter 
som en hel massa.  
 
Ett tillfredsställande samspel mellan företag och konsument grundas på att företag identifierar 
konsumenternas behov genom en regelbunden dialog (Söderlund 2000, s 12). Poängen med 
att sätta konsumenten i fokus och framställa långsiktiga relationer återspeglas i det som 
Coviello et al (2002) benämner som relationsmarknadsföring. En insikt och relation med sina 
kunder krävs för att företaget ska kunna anpassa erbjudanden efter konsumentens behov och 
erbjuda mervärden, vilket i sin tur kan leda till att konsumenterna blir lojala kunder (Petrison 
et al 1997). Storken uppvisar ingen användning av relationsmarknadsföring, de är snarare 
stora användare av traditionell marknadsföring. Det här märks tydligt av konsumenterna då de 
inte upplever att företaget erbjuder anpassade erbjudanden eller sätter relationen i fokus. En 
del av konsumenterna känner inte heller att företaget visar prov på att erbjuda mervärden när 
de har varit storhandlare inom företaget vilket har medfört ett missnöje.  
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Människor är komplexa varelser och de har olika behov, de reflekterar därmed olika på 
företags marknadskommunikation. Med hänsyn till det bör kommunikationen vara utformad 
på ett anpassat sätt (Gummesson 2002a, s 143). Det kan göras genom direktmarknadsföring 
(DM) då det för företags skull handlar om att ha en samverkan med konsumenterna så att 
erbjudandena blir personliga, vilket vanligen görs genom användning av kundklubbar (Evans 
et al 1995). Affärshuset Storken använder sig inte av DM och har för tillfället ingen 
kundklubb. En stor del av konsumenterna skulle gärna uppskatta att ha en kundklubb och få 
anpassade erbjudanden för att bli tillfredsställda. Däremot framgick det att konsumenterna 
inte brydde sig om en kundklubb i sig utan ställde sig positiva till de rabatter som kan 
erbjudas genom DM. De såg inte mervärdet och den samhörighet som en kundklubb kan 
medföra utan var mer prisfokuserade i sitt tänkande.  
 
Marknadsförare identifierar sina existerande och potentiella kunder i kundklubbens databas 
för att kunna leverera differentierade meddelanden (Dibb et al 2006, s 526). Syftet är att 
konsumenterna ska bli erbjudna produkter som de uppskattar samt produkter som de tidigare 
använt. Det här gör det även möjligt att genomföra mätningar på sina marknadsföringsinsatser 
och resulterar förhoppningsvis i en långsiktig relation (Ibid). Den här typen av 
direktkommunikation medför att konsumenten får anpassade produkterbjudanden vilket en hel 
del konsumenter strävar att få.   
 
Beroende på hur och vad som förmedlas kan budskapet tolkas olika och utgöra underlag för 
de förväntningar som skapas (Gummesson 2002a, s 143). Trots att Storken inte använder sig 
av anpassade produkterbjudanden förväntar sig marknadsavdelningen att deras differentierade 
affärshus skapar ett intresse för sin målgrupp. De avser även att kommunikationen medför att 
konsumenterna uppfattar köpcentrumet på det sätt som företaget försöker kommunicera ut och 
skapar en uppskattad image.  
 

5.3 Image 

 
De föreställningar som konsumenterna upplever om företagets varumärke definieras som 
image (Gummesson 2002a, s 143). De här föreställningarna ligger till grund för 
konsumentens tyckande och genererar förväntningar på varumärket (Ibid). Med utgångspunkt 
från imagen kan konsumenter återspegla den verklighet som de associerar med varumärket 
och den kan upplevas vara negativ eller positiv (Dibb et al 2006, s 331). Generellt sett 
uppfattar konsumenterna Storken som en relativt liten galleria men samtidigt stor för att 
befinna sig i en småstad som Alingsås. Mysigt, lugnt och trevligt var återkommande begrepp 
på deras definition. Det var anmärkningsvärt att konsumenterna gillade affärshuset och 
uppvisade en positiv inställning i deras förklaringar. En uppskattad image är en stor tillgång 
då kundens upplevelse av kommunikationen framträder i positiva förväntningar (Christensen 
2001). Vi undgick dock inte några negativa inställningar då det var någon enstaka person som 
ansåg att Storken är alldeles för litet och inte har det utbud på affärer som konsumenten 
eftertraktar. En negativ image kan uppstå då konsumenten anser att varumärkets upplevelser 
är dåliga vilket resulterar i en negativ inställning (Ibid). Trots en del negativa inställningar 
ansågs den allmänna uppfattningen vara att de inte har allt för stora krav på affärshuset. 
Konsumenterna är medvetna om Storkens småskalighet och förväntar sig inte att de ska ha ett 
större utbud eller vara mer utstickande.  
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De förväntningar som genereras ur profileringen utgör image. Med hänsyn till att imagen 
medför förväntningar är det essentiellt att förhoppningarna minst borde motsvara det som 
faktiskt upplevs, den så kallade identiteten (Grönroos 2007, s 317-318). Ju högre 
överensstämmelse det är mellan profil och identitet desto starkare image kan bildas, vilket 
resulteras i en positiv attityd och ett positivt beteende från kund (Ibid). Vice versa gäller om 
det är dålig överensstämmelse mellan begreppen. Om den faktiska verksamheten inte 
överensstämmer med den profilering som har skett är det verkligheten som tar överhanden. 
Det medför att kommunikationen uppfattas som opålitlig och skadar imagen än mer, vilket 
kan resultera i badwill (Christensen 2001).  
 
Affärshusets storlek och utbud är inte så omfattande och det anses enligt konsumenterna att 
affärshuset inte utgör sig för att vara större. Storken marknadskommunikation uppfattas 
motsvara det dem faktiskt är. Deras kommunikation grundar sig på att de är små och har ett 
begränsat utbud, framförallt ett lokalt utbud. I och med det finns det en tillfredsställelse 
mellan affärshuset identitet och profilering. Det medför i sin tur att konsumenternas 
uppfattning är god. En bra image kan enligt (Dibb et al 2006, s 331) resultera i nöjda och 
lojala kunder, vilket ytterligare kan leda till att goodwill och word of mouth sker. 
Alingsåsborna spenderar gärna en ledig dag i Storken hellre än att åka längre bort och till ett 
större köpcentrum och det visar på att affärshuset har bra förväntningar på sig. 
 
Grönroos (2007, s 325-328) påpekar att marknadskommunikation gör det möjligt att forma 
och påverka konsumenternas image. Ju mer löften som ges desto högre förväntningar fås. 
Trots att konsumenterna anser sig ha en relativt god image kring Storkens varumärke anser de 
flesta konsumenterna att de inte upplever någon direkt imageskapande kommunikation. Det 
upplevs inte som om Storkens profilering skapar någon förväntan utan konsumenterna 
kommer till affärshuset med låga eller nästan inga förväntningar. Det konstateras att den 
gemytliga känslan inte fås genom Storkens marknadskommunikation utan det är väl på plats 
som imagen och förväntningarna skapas. Förväntningarna skapas efter respektive konsuments 
olika behov vilket sedan ligger till grund för deras motiv till köp.  
 

5.4 Behov 

 
Solomon (1996, s 10) tar upp teorin om konsumenternas behov och är av åsikten att 
producenternas uppgift är att tillfredställa konsumenternas behov och endast det. Författaren 
menar att behoven är kopplade till konsumenternas motiv till hur deras köpbeteende ter sig. 
Det är han inte ensam om utan som redovisades i teorikapitlet finns det en rad olika 
framstående forskare inom området som säger just det, likt Kotler, Assael, Engel med flera. 
För att kunna tillfredställa konsumenternas behov på ett fullgott sätt är det av yttersta vikt att 
marknadsföraren är väl medveten om sina konsumenters preferenser (Solomon 1996, s 10). 
Storken är av uppfattningen att affärshuset är en utmärkt mötesplats för boende i och utanför 
Alingsås, vilket undersökningen även visade. Konsumenterna som besöker Storken vill ha en 
plats för umgänge och samtal vilket marknadsföraren träffat helt rätt i. De bakomliggande 
behoven bakom en sådan vilja kan däremot vara mycket mer komplex än bara så.  
 
Teoretikerna (Evans et al 2008, s 19-25; Söderlund 1998, s 22-34; Solomon 1996, s 125-136) 
tar alla upp behovshierarkin som bevis på att konsumenternas behov finns på olika nivåer och 
spelar olika mycket roll i olika situationer. I teorin går de från de mer basala behoven för att 
kunna fungera fysiskt till mer emotionella behov som kommer senare i hierarkin. I 
undersökningen kan vi se att olika behov speglades i konsumenternas köpbeteende. Boende i 
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Alingsås verkade ha mer tankar och känslor kring ett besök i affärshuset än vad boende på 
annan ort hade. Det är inte konstigt med tanke på vad författarna säger om hur behoven och 
motiven kan få oss att känna. Känslor om att värna om staden Alingsås kom fram och 
bevarandet av det småskaliga var viktigt. Respondenterna var en aning patriotiska i sina svar 
angående Storken och deras egna behov överfördes till stadens behov.  
 
Både Engel et al (1995, s 403-425) och Evans et al (2008, s 15-20) skriver i sina böcker om 
att behov inte endast befinner sig i en statisk hierarki utan att mer basala behov kan vara 
närvarande samtidigt som behov av den högre nivån är tillfredställda. Det känns igen i 
Alingsåsbornas sätt att resonera kring deras krav på affärshuset. Samtidigt som de ville bevara 
småskaligheten och värna om Alingsås så kunde behov som utökat utbud av affärer och ännu 
bredare variation på butiker vara närvarande. Det är behov som rör helt skilda saker men som 
ändå fanns starkt närvarande hos konsumenterna. Djupa och känsloladdade behov blandades 
med materialistiska krav, vilket enligt författarna är en av svårigheterna med att identifiera 
behoven hos konsumenterna. Det är en komplex sak som är föränderlig.  
 

5.4.1 Behov kopplat till produkt 

 
Ett mer konkret och fysiskt behov som fanns hos konsumenterna, var avståndet till 
handelsplatsen. Det antyddes att Storkens centrala läge uppfyllde ett högt och prioriterat 
behov för Alingsåsborna. Upprepade gånger fanns närheten till centrum som anledning till att 
besök gjordes. Söderlund (1998, s 25) menar att den här typen av behov är på den mest 
grundläggande nivån när konsumenternas behov överförs till produkter. Behoven på den här 
nivån är även kopplade till den fysiska miljön och atmosfären. Det är en abstrakt egenskap 
som spelar in när konsumenten väljer sitt varumärke. Uppfattningen om Storkens miljö var 
oerhört positiv och vid jämförelse med andra handelsplatser ansågs Storken vara ett fräscht 
och mysigt alternativ. Den fysiska förpackningen som Storken är utformad i fann vi vara 
tillfredställande för konsumenterna och de tog upp en rad olika detaljer som bidrog till 
känslan och atmosfären inuti affärshuset. Det uppskattade barnrummet gynnar 
småstadskänslan och att en gemytlig känsla infinner sig. Även designen i stort med 
fågelkvitter vid toaletterna och sittplatser att tillgå, är en del av förpackningen som uppskattas. 
Även det faktum att affärerna ligger under samma tak bidrar till en fördelaktig miljö att 
handla i.  
     
På senare tid har forskare även sett att behoven har skiftat från de mer traditionella 
shoppingmotiven till att fokusera mer på upplevelsefull shopping (DeLisle 2005). Författaren 
menar att ett besök till ett köpcentrum handlar om så mycket mer än bara själva shoppingen, 
det ska vara ett nöje och framkalla känslor. Respondenternas svar angående att de ser Storken 
som en mötesplats och en chans till umgänge, stämmer överens med författarens 
ställningstagande. När författaren skriver att shoppingcentrum kan ses som en social 
institution är det precis vad respondenterna beskriver, fast med andra ord. Även Kim et al 
(2003) tar upp fenomenet som betraktades hos Storkens kunder och menar att människors 
attityd har förändrats och det tillhör individens livsstil att shoppa och ha handelsplatsen som 
mötesplats.    
 
Om producenterna sedan vill gå vidare och tillfredställa djupliggande behov menar Söderlund 
(1998, s 26) att det handlar om de nyttor som valet av varumärke kan inneha. Kotler et al 
(1996, s 546) tar även upp nyttorna kopplade till val av produkter och vad det får för 
konsekvenser att konsumenten gör ett visst val.  Här kan vi återigen göra kopplingar till 
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behovet med Storken som mötesplats. Söderlund (1998, s 26) beskriver tre olika typer av 
nyttor som finns på den djupare nivån där kunderna på Storken beskrev två av dem i 
intervjuerna. Det ena är den funktionella nyttan med närheten till staden och många butiker 
samlade under ett tak. Även den nytta som barnrummet bidrog med medför effektiv shopping 
för barnfamiljen då barnrummet ses som en avlastningsplats. Det andra är den psykologiska 
nyttan som kan kopplas till den patriotiska sidan av kunden. Författaren menar att 
psykologiska nyttor framkallar känslor som stolthet och lugn, vilket ett besök i Storken 
faktiskt kan göra för en Alingsåsbo. Det lugna shoppingtempot som har nämnts infinna sig i 
Storken, i kombination med miljö för mötesplats och bidrag till staden Alingsås, är ett 
mervärde som bidrar till tillfredställelse av behov på den psykologiska nivån.    
 
En ytterligare nivå av behov kopplade till produkter är bakomliggande mål vilket rör något 
utöver själva shoppingen (Söderlund 1998, s 26). Faktorer som tillhörighet kommer in på den 
här nivån där de lokala invånarna kan värna för Alingsås som stad. Den känslan förstärks för 
konsumenterna då de anser att design och framtoningen på Storken går i ton med övriga 
staden. Konsumenterna känner att de bidrar till den lokala näringen och att de gynnar staden 
när de handlar i Storken. På den här nivån kommer även så kallade anti-värden in, de har att 
göra med saker som konsumenten inte vill bli förknippade med (Ibid). Det är en faktor som 
spelar stor roll i hur konsumenten väljer bland varumärken. Här har Storken både fördelar 
som nackdelar enligt konsumenten. Det är en underbar mötesplats men vid statusshopping 
eller mer omfattande beklädnad väljer konsumenterna andra alternativ framför Storken. 
Kunderna, speciellt kvinnliga 80-talister, medgav att det fanns välkända märken som kunde 
inhandlas på Storken men uppfattningen att utbudet var magrare på Storken fanns och 
beklädnaden är viktig för individens framtoning för omgivningen. Därav kan anti-värden 
spela in i val av inköpsställe när det gäller individens personliga image.     
 

5.4.2 Konsumentens beslutsprocess  

 
Hur konsumenten gör själva köpbeslutet beskrivs inom ramen för konsumentens 
beslutsprocess. Engel et al (1995, s 140) talar om både externa och interna faktorer som 
påverkar konsumenten i hennes beslutsprocess. Författarna menar att faktorerna påverkar 
hennes sätt att tänka, agera och utvärdera. Det tas även upp en rad olika steg som står 
beskrivna i teoriavsnittet men det mest grundläggande är konsumentens behov. Behoven som 
Storkens kunder anses sig ha har vi redan talat om men steget efter det i beslutsprocessen är 
informationssökning och därefter alternativutvärdering. Konsumenten samlar på sig 
information om området för kommande köp och utvärderar även alternativa val. Storkens 
kunder stod helt klart och vägde mellan olika köpcentrumalternativ beroende på hur och vad 
de skulle handla respektive gång. Många av respondenterna uttalade att Allum, Backaplan, 
Göteborg fanns med i valet av handelsplats vilket de övervägde beroende på syftet med 
shoppingen.  
 
Engel et al (1995, s 140) menar att valet mellan olika alternativ beror på de fördelar som ett 
specifikt val kan generera. I den här fasen begränsar sig konsumenten till de alternativ som 
hon föredrar. Likheter med hur respondenterna resonerade genom att väga fördelar och 
nackdelar mellan Storken och övriga handelsplatser var märkbart. Många fördelar med 
Storken identifierades i det stadiet, men även avsaknad av en del saker i utbudet. 
Konsumenterna ansåg att deras definition av shopping, där de går ut för att handla utan att 
direkt veta vad, inte var lämpat för Storken. Paralleller kan dras till vad kunderna förväntar sig 
av en shoppingtur som inte matchar förväntningarna på en shoppingtur i Storken. Det viktiga 
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efter att konsumenten gjort sitt köp är efterkänslan, vilket märks om konsumenten blev nöjd 
eller inte och beror på om utkomsten levde upp till förväntningarna (Solomon 1996, s 270; 
Engel et al 1995, s 140).  
 

5.5 Förväntningar 

 
Konsumenternas nöjdhet efter ett köp beror mycket på vad hon hade för förväntningar innan, 
de utvärderar prestationen i skuggan av sina förväntningar (Schiffman et al 2005, s 491). De 
förväntningar som konsumenten innehar beror enligt författarna på vad hon har för tidigare 
erfarenheter om produkten. Det grundas på egna erfarenheter eller via kommunikation 
angående produkten vilket gör att en viss nivå av förväntningar har skapats baserat på 
erfarenheterna. Få konsumenter går in i en köpsituation objektiv, helt utan förväntningar. I 
alla lägen var inte respondenterna medvetna om det men alla hade förväntningar och krav på 
Storken. En del av förväntningarna hade införlivats men även en del besvikelser hade infunnit 
sig.  
 
Många av de butiker som är belägna i Storken finns på andra platser där Storkens kunder 
handlar och det gör att de skapat sig en uppfattning om deras utbud samt utformning. En del 
konsumenter kunde känna en besvikelse över att butikerna inte hade samma omfattning på 
utbudet när de befinner sig i Storken. De hade genom sina erfarenheter fått upp sina 
förväntningar och Storkens prestationer har på den aspekten inte levt upp till dem. Det gör 
enligt teorin att kundens uppfattning av kvaliteten blir negativ och det kan resultera i badwill 
för producenten (Solomon 1996, s 325). Uppfattningen om Storken blev snarare att det var ett 
affärshus av den mindre kalibern som passar en småstad. Det medförde att konsumenterna 
valde andra handelsplatser för att göra sina inköp framför Storken. Känslan blev inte 
nödvändigtvis så stark att det medförde en negativ uppfattning om Storken som helhet, utan 
det förstärkte aningarna som konsumenten hade om det lite magrare utbudet.  
 
Grönroos (2007, s 81) menar att företag genom sin marknadskommunikation kan styra 
konsumenternas förväntningar och lova lite mindre än vad som faktiskt kommer att presteras. 
Just för att konsumenten efter köpet ska känna sig tillfredställd och att förväntningarna 
införlivades. Innan Storken öppnade fick konsumenten en känsla av att köpcentret var av den 
lite större karaktären än vad Storken faktiskt blev och de kände därmed avsaknad i utbudet. 
Till en början var de nöjda med utbudet då det fanns ett brett utbud men vid närmare 
eftertanke associerade de Storken i sina tankar till en galleria med större utbud en vad som var 
verkligt.  Det är den totala upplevelsen som enligt författaren bidrar till kvalitetsuppfattningen 
och i förlängningen även uppfattningen om varumärkets image. Det som konsumenterna 
upplevde till en början, ett större köpcentrum, var i själva verket en liten galleria. Det är inte 
något som konsumenterna tyckte var dåligt i tanken men det var förväntningarna på något mer 
som resulterade i en besvikelse. De gillar tanken på Storken som Alingsås bidrag till stadens 
atmosfär men förväntningarna gör att känslorna kan bli en aning splittrade.    
    
Gummesson (2002a, s 232) är en författare som är av åsikten att styrningen av 
konsumenternas förväntningar börjar internt hos företagen själva. Med det menas att 
företagen själva kan skapa rätt förutsättningar och vara ramar för konsumenternas 
förväntningar. Det är konsumentens krav som ska uppfyllas och strävas efter att kartlägga. 
Schiffman et al (2005, s 30) menar att marknadsförare ska kommunicera något som 
tillfredställer konsumentens behov, önskningar och förväntningar. För att kunna göra det idag 
måste företagen nischa sig mot den grupp av konsumenter som anses vara mest lämplig för 
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verksamheten. Storkens vilja är att nischa sig som en gemytlig handelsplats med lugn miljö, 
men konsumenterna kände inte att det hade kommunicerats, därav ställer de krav på Storken 
som ett affärshus med större utbud.  
 
Storken har lyckats identifiera ett behov hos sina kunder som är av stor vikt för dem, 
nämligen tillgänglighet. Det fanns respondenter som nämnde att samhället idag aldrig sover 
och konsumenterna vill alltid kunna uträtta sina ärenden, oavsett dag. Söndagsöppet är något 
som har varit tabu i Alingsås men som nu förväntas av kunderna. Enligt Schiffman et al 
(2005, s 30) är det viktigt för företaget att lyssna på sina konsumenter. Öppettiderna anses 
enligt konsumenterna att tillfredställa ett behov som går längre än själva shoppingen, utan 
även till Storkens framtoning och stadens värde. Det görs när söndagarna har livats upp av 
Storkens initiativ att vara tillgängliga samtliga dagar i veckan. Genom att lyssna på 
konsumenterna känner de sig uppmärksammade vilket är en bra grund till lojalitetsarbetet 
med kunderna.    
 

5.6 Lojalitet 

 
Att företag besitter en stor skara lojala kunder genererar oerhörda fördelar för båda parter. För 
företag innebär det minskade kostnader på en rad olika områden och möjlighet att skapa 
goodwill. För kunderna innebär det trygghet i relationen till sin leverantör. (Evans et al 2008, 
s 147) Författarna menar att många företag har insett vikten av att behålla befintliga kunder 
och satsar allt mer på relationsinriktade aktiviteter. Ett transaktionsinriktat synsätt finns 
givetvis kvar hos en del men då menar författarna att kunden ses som en kund redan när denne 
är föremål för företagets kommunikation eller försäljningsåtgärder. Det krävs ingen 
interaktion eller kontakt utan det räcker att denne är en del av målgruppen. De respondenter 
som vi tillfrågade angående Storken som återkommande handelsplats kan kanske räknas till 
kunder med det transaktionsinriktade sättet. Men ett fåtal respondenter såg inte sig själva som 
kunder eller i alla fall inte som lojala kunder till Storken. De hade inte mycket 
kommunikation med handelsplatsen och handlade inget där förutom någon enstaka fika.  
 
Viktigt enligt Grönroos (2007, s 47) är just konsumentens uppfattning om denne är kund eller 
inte. Med utgångspunkt i det relationsinriktade synsättet så är processen mer långvarig och en 
relation har uppstått när producenten och kunden anser att det finns en relation (Ibid). Det 
krävs då utbyte av varor, tjänster, information och pengar innan en kundrelation kan sättas 
igång. Där finns det tydliga skillnader mellan transaktionsinriktade aktiviteter och 
relationsinriktade aktiviteter. En del konsumenter som vistades i affärshuset Storken hade inte 
känslan av att de var kunder trots att de besökte handelsplatsen med jämna mellanrum. Enligt 
Raphel & Raphel (1995, s 1-3) krävs det därför att kunden behandlas väl mellan 
transaktionerna och får uppmärksamhet. Författarna poängterar att det ska ske på kundens 
villkor och anpassa kommunikationen efter dem. De respondenterna som inte ansåg sig vara 
kunder till Storken kände att de inte hade blivit uppmärksammade i vare sig kommunikation 
eller utbud av affärer. Trots att de besökte Storken relativt ofta kände de en besvikelse över att 
företaget inte lyssnade på deras åsikter. Det var främst männen som kände på det här viset 
medan kvinnorna hade en annan syn, vilket beskrivs i kommande avsnitt. 
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5.6.1 Lojalitetsstegen  

 
Kvinnorna såg Storken som ett bra ställe för impulsshopping, vilket tyder på att de inte ser sig 
själva som så lojala. Faktum var att Storken väckte starka känslor hos dem och de ville stötta 
den lokala handelsplatsen. När de väl handlade uttalade de sig om att det endast var något litet 
som behövdes, men faktum var att de kunde handla betydligt mer än vad tanken från början 
var. För att kunna kartlägga hur lojala kunderna är kan företagen se på många olika saker men 
som redovisats i teorin finns det en lojalitetsstege med olika klassificeringar (Raphel & 
Raphel 1995, s 9 & 12).   
 
Raphel & Raphel (1995, s 9 & 12) tar upp fem olika kategorier av kunder. Den första, 
prospects, ingår inte i undersökningen alls eftersom det är personer som aldrig besökt butiken 
eller handelsplatsen. Den andra kategorin shoppers, har besökt handelsplatsen ett fåtal gånger 
men ännu inte handlat. Vi kunde identifiera den här kategorin bland våra respondenter. De 
kunderna ansåg inte att de hade fått någon nämnvärd kommunikation och enligt författarna är 
det av yttersta vikt att kommunicera olika med kunderna beroende på vilken nivå de befinner 
sig på. Shoppers behöver kanske lite mer informativ kommunikation vilket från Storkens sida 
innebär att de behöver exponera sig än mer än att endast visa att de finns. Konsumenterna 
behöver övertygas om att göra ett köp och kommunikationen borde utformas för att reducera 
osäkerheten till att göra ett köp (Ibid). De kunderna vet redan att Storken finns eftersom de 
redan besökt det, de saknar bara insikt om fördelar som generas hos Storken och kanske har 
de inte fått den verkliga uppfattningen om vilken identitet Storken verkligen har.  
 
För att komma till nästa nivå kan butikerna själva göra mycket för att få kunderna att känna 
sig trygga. God service och trevligt bemötande gör att köpet underlättas för konsumenten. 
(Raphel & Raphel 1995, s 98) Många av respondenterna tyckte att bemötandet var trevligt, 
men reflekterade inte kring det nämnvärt. En av dem uppfattade det som att det var kunderna 
som kom till Storken som var så trevliga, vilket bidrog till en trevlig upplevelse i butikerna. 
Nästa nivå på lojalitetsstegen är customers där författarna har placerat kunder som handlat ett 
fåtal gånger. För att komma högre upp på stegen och bli en client måste kunden handla 
regelbundet och då i praktiken vara trogen. Författarna menar att kunden fortsätter att 
återkomma och här kan inte en segmentering på geografisk eller demografisk nivå användas. 
På nivån clients krävs det anpassad kommunikation och den ska spegla tidigare köp (Ibid). De 
respondenter som anser sig besöka Storken regelbundet menar att de aldrig känner sig 
uppmärksammade för sina tidigare köp. Möjligtvis medger de att rabatter fås hemskickade 
från de större butikskedjorna, men individuella utskick från affärshuset Storken är aldrig 
något de har sett. En del vill hellre ha det, men det fanns även de som verkligen skulle handla 
mer om de blev premierade för ett troget köpbeteende hos Storken.   
 
Det sista steget i lojalitetstegen är advocates vilket innebär att kunden blir en ambassadör för 
varumärket (Raphel & Raphel 1995, s 180). Författarna menar att det är de här kunderna som 
är allra viktigast för företaget och även de mest lojala. De är mer resistenta mot konkurrerande 
aktörer och sprider goodwill för företaget genom så kallad word of mouth. Tapp (2005, s 169) 
poängterar även han vikten av att behålla sina kunder och förebygga avhopp genom att 
tillfredsställa kunderna med erbjudanden som de vill ha. Företaget behöver inte spendera lika 
mycket resurser på att locka till sig nya kunder. Vi fann bland våra respondenter en kategori 
av det här slaget vilka besökte handelsplatsen ofta och pratade mycket positivt om den. 
Däremot upplevde de inte att de blev erkända av Storken. De känslor de hade för Storken var 
starkt kopplade till den lokala förankringen i Alingsås och ville gynna den. Raphel & Raphel 
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(1995, s 196) påpekar att det är viktigt att ge sina lojala kunder ett mervärde som knyter dem 
an till varumärket ytterligare än de känslomässiga bindningarna. I vår undersökning var det 
tydligt att de respondenter som tenderade att vara mest lojala var Alingsåsborna, vilket är 
naturligt när de har närheten till handelsplatsen och en förankring till staden.   
 
Att premiera kunderna för lojalitet är just vad ett lojalitetsprogram är, vilket kan liknas till en 
kundklubb. Det används allt mer idag för att bevara sina lojala kunder samt ge dem mervärde. 
(Uncles et al, 2003) Ett medlemskap gör att företaget kan skapa databaser över sina kunder 
och på så sätt se vilka de är och hur deras köpbeteende ser ut (Bolton et al 2000). Storkens 
kunder hade inte en enhetlig syn på en kundklubb, de ansåg att de flesta av de största 
butikerna hade egna kundklubbar. Men de tänkte inte på affärerna som delar av en helhet där 
erbjudanden kan fås på många butiker i en kundklubb. De medgav att de skulle uppskatta 
rabatterade erbjudanden som är absolut anpassade efter deras intressen. De hade tron att de 
troligen skulle besöka Storken oftare om de fick rabatter samt något mervärde i form av ett 
medlemskap. Enligt Uncles et al (2003) kan lojalitetsprogram vara varumärkesbyggande 
vilket bidrar till företagets image. Däremot får kritiken som formulerats av kunniga inom 
området medhåll av respondenterna. Det handlar då främst om de höga 
investeringskostnaderna (Bolton et al 2000). Respondenterna ställde sig undrande om 
affärshuset var för litet för att ha en kundklubb, vilket gjorde att de inte kunde ge ett 
godtyckligt svar på frågan om en gemensam kundklubb. 
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6. Slutsatser 
 

I kapitlet presenteras de slutsatser som vi kommit fram till efter att ha studerat 

problemområdena via teori, empiri samt egna erfarenheter. Slutsatserna redovisas utefter 

respektive problemområde som ligger till grund för uppsatsen. 

 

6.1 Huvudproblem 

 

”Hur kan affärshus i småstadsmiljö arbeta med profilering för att skapa en 

positiv image hos sina kunder?” 

 
För att ett affärshus eller mindre köpcentrum ska kunna konkurrera med andra aktörer på 
marknaden har vi insett att det är ytterst viktigt att företaget differentierar sig. På så sätt 
sticker de ut bland många andra liknande alternativ för konsumenten. Ett mindre köpcentrum 
eller handelsplats beläget utanför storstaden kan med fördel lyfta fram de lokala fördelarna 
och kommunicera ut det till konsumenterna. Vi fann att småstadskulturen var enormt 
tilldragande för så väl lokala invånare som konsumenter som bodde på annan ort. Det påpekas 
idag om hur betydelsefullt det är att använda sig av riktad marknadsföring och differentiera 
sig från konkurrenterna för att få en lönsam verksamhet. Vi kan i det studerade fallet tycka att 
det är anmärkningsvärt att den här aspekten inte används fullt ut och inte heller kommuniceras 
ut till konsument.  
 
Det räcker inte att som företag endast själva veta om vad varumärket står för. Utan profilen 
som varumärket skapas runt måste överensstämma med den imagen som konsumenterna har i 
huvudet gällande varumärket. När viljan är att profilen ska ha stark lokal förankring måste 
även närvaron av varumärket kännas av lokalt. Kommunikationen kan inte vara så 
frånvarande att konkurrenters kommunikation tar överhanden. Även om det finns befintliga 
kunder till handelsplatsen som gör regelbundna besök måste även de uppmärksammas i 
kommunikationen. Med andra ord måste affärshuset erkänna sina kunder och få dem att känna 
sig bundna till varumärket. Om avsaknad av kommunikationen blir för stor kan även den 
lokala förankringen brista och kunderna ser inte den profil som är tänkt. Konsumenterna 
måste klart och tydligt kunna definiera varumärket och det är marknadsförarnas uppgift då det 
är dem som skapar förutsättningarna för konsumenternas uppfattning om varumärkets image.  
 
Arbetet med att kommunicera ut den tilltänkta profilen måste vara tydligt för konsumenten så 
att denne inte skapar en image för varumärket som inte är sann. Om så är fallet kan 
konsumenternas förväntningar bli felaktiga i jämförelse med den upplevelse som besöket i 
handelsplatsen framkallade. Genom sin kommunikation kan företaget styra konsumenternas 
förväntningar och företaget får inte lova för mycket, då det kan leda till besvikelse och 
badwill. 
 
Ett köpcentrum av den mindre karaktären har inte samma förutsättningar att hävda sig på 
marknaden som de större aktörerna. Det är därför extra viktigt att bygga upp bindningar med 
kunderna genom att satsa på relationsinriktade aktiviteter och lojalitetsprogram. Det krävs att 
det förs en ständig dialog med kunderna vilket kan underlättas genom någon form av 
kundklubb. Att skapa mervärde för kunderna är viktigt för en mindre aktör på en 
konkurrenstät marknad. Handelsplatsen kan med enkla medel skapa en gemytlig känsla som 
ger kunden emotionella bindningar till handelsplatsen. För att förstärka småstadens vänliga 
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bemötande måste de tänka på kundernas behov. Genom att ha en plats för familjer att vistas 
på profilerar handelsplatsen sig i linje med en mysig och behaglig upplevelse. Vi såg i 
undersökningen att en miljö där barnrum, plats för umgänge och lugnt tempo fanns 
närvarande bidrog till en positiv känsla för en handelsplats i småstadsmiljö. På det sättet 
skapas ett mervärde som bidrar till konsumenternas totala upplevelse av handelsplatsen som 
sedan kommer att bidra till varumärkets image.  
 

6.2 Delproblem 

 
”Vilken image kan ett affärshus i småstadsmiljö skapa sig genom dess 

marknadsföringsinsatser?” 

 

En handelsplats i småstadsmiljö förväntas av konsumenterna vara harmonisk och gemytlig. 
Men dagens konsumenter har även inhämtat erfarenheter från en pulserande storstadsmiljö 
och vill samtidigt ha bra tillgänglighet och ett stort utbud av affärer. Uppfattningen om att 
handelsplatsen är mysig och lugn strider mot känslan av att utbudet är för litet. 
Konsumenterna vill ha en lokal handelsplats nära som kan gestalta en central mötesplats där 
småstadsmiljön ska betonas. Ett lugnare tempo än vid större handelsplatser uppskattas, men 
samtidigt är avsaknaden stor på antalet affärer och storleken på handelsplatsen. Vi fann att 
definitionen på affärshus är förvirrande för konsumenterna, de tenderade att blanda sin önskan 
av vad affärshuset ska vara och vad det faktiskt var. Många jämför med större och 
konkurrerande köpcentrum men inser sedan att det inte är möjligt att dra liknelser emellan. 
Dock finns en del av kraven kvar på de mindre affärshusen vilket är färgat av de större 
köpcentrernas utbud.  
 
Konsumenterna uppfattar affärshuset som en del av staden och det är viktigt för dem att det 
betonas i företagets kommunikation. En del av den gemytliga känslan var att människorna i 
affärshuset är glada och det gör att upplevelsen i butikerna blir trevlig. De visste inte om det 
handlade om att servicen var god eller om de fick vad de förväntade sig. Utformningen på 
affärshuset var en bidragande faktor till en positiv attityd till affärshuset. Uppfattningen om 
att ett mindre affärshus är renare och fräschare än ett större köpcenter, återspeglas i de lokala 
invånarnas omtanke för staden. Det framkom tydligt att konsumenterna värnade om sin stad 
och då även de handelsplatser som finns.  
 
Konsumenternas uppfattning om affärshusets kommunikation till kund var bristfällig. Önskan 
från konsumenterna var att affärshuset skulle kommunicera ut de värderingar som 
konsumenterna hade gällande staden. De ville även att närvaron skulle vara mer påtaglig och 
att de skulle synas mer i reklamform än de större konkurrenterna som var belägna längre ifrån 
staden. Informativ kommunikation saknades och de ville ha tydligare upplysningar om var 
och vad som fanns i affärshuset. Det för att konsumenter som bor på andra orter skulle 
komma till den centrala delen av staden men även för deras egna intresses skull. Kunderna till 
det lokala affärshuset hade viljan att bli uppmärksammade av affärshuset i den utsträckning de 
uppmärksammade dem. En kommunikation som var mer individuellt anpassad välkomnades 
och det skulle bidra till att det fanns en närvaro lokalt likaså. Att affärshuset ska betona de 
lokala fördelarna gör att de kan differentiera sig mot andra snarlika köpcenter. Det är 
grundläggande för ett affärshus i småstadsmiljö att lyckas kommunicera sitt genuina budskap 
till konsumenterna. En differentiering må finnas i profilen men det måste även kommuniceras 
ut mot konsument för att nå hela vägen fram.  
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”Hur kan ett affärshus i småstadsmiljö arbeta med relationsbyggande 

aktiviteter?” 

 
Relationen mellan kunderna och ett affärshus i en småstadsmiljö är väldigt påtaglig från en 
del kunders håll. De hade känslor till affärshuset som sågs som en del av staden och som de 
ville gynna. Även om konsumenterna inte var regelbundna besökare i affärshuset så ansåg de 
att handelsplatsen som sådan var positiv för staden. Ändock fanns uppfattningen att det inte 
från företagets sida fanns någon ansträngning till att bygga en relation. Något som vi tror 
skulle kunna skapas med hjälp av anpassade erbjudanden som matchar kundernas intressen. 
Affärshuset borde även ta tillvara på de kunder som redan är lojala och primera dem genom 
att skapa ett lojalitetsprogram och kundklubb. Information om kunderna fås genom 
medlemskapet. Kommunikationen kan därmed bli mer effektiv och leda till minskade 
kostnader i nyrekrytering av kunder. Fördelen med att uppmärksamma sina mest lojala kunder 
är att de förmodligen kommer att tillföra en oersättlig marknadsföring via så kallad word of 

mouth. Vilket är mycket värdefullt för företaget i dagens konkurrenspräglade situation.  
 
Eftersom kunderna kände att det fanns en obefintlig ansträngning av affärshusets sida till 
relationsskapande finns det mycket mer att ge från företagets sida. Genom den teoretiska 
referensramen såg vi att service och bemötande är oerhört betydande för hur 
shoppingupplevelsen är och hur kunderna känner inför ett ytterligare besök i butiken. Vid 
samtal med kunder insåg vi att det var lika betydande för dem. Affärshuset kan då med fördel 
samverka mellan olika butiker för att skapa en enhetlig och positiv upplevelse. Om kunden 
blir trevligt bemött vart hon än går i affärshuset bidrar det till hennes bindningar till 
handelsplatsen, vilket kan vara sociala bindningar som stärker bilden av affärshuset som en 
trevlig mötesplats. Det blir i sin tur underlag för att kunderna väljer den specifika 
handelsplatsen framför konkurrenternas. Relationsbyggande aktiviteter kan vara en 
konkurrensfördel för en liten aktör på en stor marknad. I en småstad är det extra viktigt att ta 
väl hand om sina kunder för att inte tappa sina kunder till konkurrerande aktörer men även för 
att kunna skapa goodwill via word of mouth. Om det görs på ett bra sätt förstärks 
samhörigheten med handelsplatsen samt med staden och på så sätt kan lojalitet skapas.    
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7. Avslutande diskussion 

 
Kapitlet lyfter fram de tankar och reflektioner som vi forskare har fått under arbetet med 

uppsatsen. Reflektioner angående själva processen för uppsatsen samt det ämne som 

studerats presentera härs. I slutet av kapitlet ges även bidrag angående förslag till vidare 

forskning, som grundas på funderingar som finnes kvar efter avklarad uppsatsprocess. 

 

7.1 Reflektioner kring problemområdet 

 
Det valda problemområdet har för oss varit mycket intressant att studera eftersom det är ett 
område med mycket bredd och djup. Den inriktning vi valde att ta gjorde att konsumenternas 
behov och syn på det studerade varumärket kom fram och kompletterade den teori som valts. 
Ett lokalt affärshus i en småstad lockar fram mycket av de underliggande känslorna bakom ett 
köp och det gjorde att studien fick ett djup. Budskapet från sändarens synvinkel var klar i 
tanken men kanske kunde förhastade slutsatser dras om hur konsumenterna uppfattar den 
kommunikation som fördes. Mycket av stadens atmosfär överfördes på affärshuset och det var 
intressant att se hur kunderna kunde tolka så mycket känslor endast av att vistas i affärshuset. 
Det dyker upp allt fler köpcentrum i landet och många av dem är snarlika, men i det här fallet 
har önskan varit att göra något lite annorlunda för att sticka ut. Det är intressant att se 
utvecklingen inom den här branschen som har vuxit så mycket de senaste åren. Utvecklingen 
kanske har speglat konsumenternas förväntningar på hur ett köpcenter borde vara men kanske 
har det även bidragit till att mindre städer vill ha en egen variant av affärshus som även drar 
storstadsmänniskor och konsumenter från andra orter. Det blir som en kulturell resa genom 
Sverige att besöka olika städers handelscentrum, förutsatt att affärshusets identitet skapas 
efter lokala normer.  
      

7.2 Reflektioner kring uppsatsprocessen 

 
Den metoddiskussion som fördes i det inledande kapitlet presenterade hur vi avsett att hantera 
vår studie för att skapa ett så trovärdigt resultat som möjligt. Vi anser att reliabiliteten är 
förhållandevis god men även att studien har genomförts i en föränderlig miljö. Det innebär att 
den här formen av kvalitativ studie kan vara svår att genomföra på samma sätt igen och få 
samma resultat då det beror på många faktorer i omgivningen. Det gör att reliabiliteten sänks 
en aning. Vi kunde även ha ökat tillförlitligheten ytterligare om fler respondenter hade 
intervjuats och om mer tid hade lagts på de empiriska studierna. Men med hänsyn till 
begränsade resurser och med den tidspress som fanns så får antalet respondenter, med tanke 
på djupet i intervjuerna, anses vara rimlig.  
 
Under alla intervjuerna har vi gjort valet att banda samtalen för att helt kunna koncentrera oss 
på respondenternas svar och beteende. Med en inspelning av intervjuerna blev det möjligt att 
gå tillbaka och lyssna på intervjuerna igen för att undvika misstag och felaktiga tolkningar. 
För att få respondenterna lugna och trygga i samtalet informerade vi dem angående 
ämnesområdet som vi studerade och i vilket syfte det skulle användas. I uppsatsen använde vi 
erkända och accepterade teorier som låg till grund för den teoretiska referensramen, vilket 
stärker trovärdigheten.  
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Vi anser vidare att validiteten är på en tillfredställande nivå med hänsyn tagen till den 
kvalitativa karaktären på uppsatsen. Det bekvämlighetsurval som gjorts bidrar till att vi inte 
kan komma fram till några absoluta sanningar utan vårt resultat är baserat på det här specifika 
fallet. Den form av ickesannolikhetsurval som gjorts påverkar resultatet, vilket kanske inte 
kan tas för en generell sanning. Men antalet djupa samtal vi haft med konsumenter och 
affärshusets kunniga marknadsförare får anses mildra situationen. Vi valde att stå och inhämta 
respondenter under två hela dagar och inte endast under en speciell tid. Det gjordes för att 
finna olika kategorier av kunder, vilket märktes då det var mycket äldre människor på 
affärshuset på förmiddagen och yngre människor fram mot eftermiddagen. Den empiriska 
undersökningen gjordes även under olika dagar, en veckodag och en helgdag, för att öka 
tillförlitligheten på urvalet.  
 
För att öka trovärdigheten på resultatet skulle urvalet av respondenterna kunna ha skett på ett 
alternativt sätt, med fördel kunde urvalet ha gjorts slumpmässigt och ej via 
bekvämlighetsurval. Om forskarna hade haft mer resurser att tillgå för att fånga upp 
respondenter skulle resultatet ha blivit än mer trovärdigt. En annan faktor som kan ha spelat 
roll för utgången av resultatet är de antal dagar som valdes för att finna respondenter. Om 
forskarna ägnat mer antal dagar åt att finna respondenter kanske utgången skulle ha tett sig 
annorlunda. Generaliserbarheten brister en aning då resultatet inte kan appliceras på ett större 
köpcentrum eller affärshus i storstaden. Det resultat vi kommit fram till står endast för 
affärshus i mindre städer.  
 
Efter genomförd studie menar vi att genom den metoddiskussion som förts, har välgrundade 
metodval gjorts. En bred insamling av teorier av varierande författare, nutida som dåtida, i 
kombination med undersökning av en verklighet som är relevant för problemområdet, har lett 
till att vi kunnat besvara forsningsproblemen tillfredställande.  
 

7.3 Förslag till vidare forskning 

 
Som sagts innan så har antalet köpcentrer ökat i många år och det är en bransch som 
fortfarande växer. Men historiskt har aktörerna på marknaden varit väldigt blygsamma i sin 
kommunikation med konsumenterna och inte visat prov på någon form av innovativa drag. 
Många av dem har varit allt för snarlika i sin utformning och identitet för att konsumenterna 
ska göra någon åtskillnad emellan dem.  
 
Som komplement till vår studie föreslår vi att en kvantitativ undersökning genomförs för att 
kunna generalisera kundernas köpbeteende och uppfattning gällande företagets 
kommunikation. Den kvantitativa undersökningen kan bättre fånga långväga besökare och 
kartlägga varifrån besökarna faktiskt kommer samt varför.  
 
Ytterligare en form av undersökning som skulle vara intressant för vidare forskning är en mer 
jämförande studie. Där köpcentrer från så väl småstäder som storstäder studeras och jämförs, 
både ur ett sändar- och mottagarperspektiv. Vid en jämförande studie är det möjligt att se på 
skillnader mellan olika konkurrenter och kundernas uppfattning om vad det är som gör att den 
ena handelsplatsen är bättre än den andre.
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Bilaga 1 
 

Riktlinjer för de kvalitativa intervjuerna   
 
Vad är eran personliga definition av Storken?  
 
Hur lockar man dig till en handelsplats? 
 
Vad har ni för köpvanor? Shoppar ofta, vad? Varför? 
 
Vad är det första ni tänker på när jag säger Storken? 
 
Vad kan locka kunder till storken? 
 
Hur ser ni på utbudet av affärer, sammansättningen i affärshuset?  
 
Hur ser ni på den fysiska miljö i köpcentret?  
 
Vad anser ni om bemötandet när ni vistas i köpcentret, servicen?  
 
Anser ni att Storken är ditt första handsalternativ när du ska shoppa? Besöker du centret ofta? 
 
Vad kan få kunder att öka sin andel shopping i Storken? 
 
Hur anser ni Storkens tillgänglighet vara gällande deras läge, öppettider och 
kontaktmöjligheter?  
 
Vad har ni för helhetsintryck av köpcentret Storken? Varför?  
 
Med hjälp av vilka medel kom ni i kontakt med Storken?  
 
I hur stor utsträckning uppskattar ni events och aktiviteter i affärshuset?  
 
Vad anser ni om Storkens marknadskommunikation? Syns de tillräckligt ofta? 
 
Hur ställer ni er till gemensam kundklubb för Storken?  
 
Vad tycker ni om att få anpassade reklamerbjudanden efter dina önskemål och intressen?  
 
Ytterligare tillägg om affärshuset?  
 
 



Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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