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Abstract!

The purpose of this study was to examine customer attitudes towards flagship stores and how 
they perceive them. To ascertain this, and obtain answers to the research questions covering 
the study's main issues, we decided to turn to the customers who recently visited a flagship 
store.!

Our background theory is based upon literature from previous research done on the subject in 
the form of scientific articles and books. We present the theoretical concept that explains how 
flagship stores are used as a marketing tool and what impact they have on the new market. 
These will be helpful in answering our questions when we evaluate our results.!

A theoretical framework, consisting of three value dimensions, was used as a support 
throughout the implementation of the study. These three values; hedonic, practical and 
social, should give us a better idea of what customers experience and what they value when 
they visit the flagship stores.!

The method used in our investigation is of quantitative form, so that it can be feasible on a 
large crowd to thus contribute to a quantitative result.  A questionnaire consisting of closed 
questions with given answer options on a Likert-scale was distributed to a few selected 
stores, all located along Stockholm’s most fashionable shopping streets - Gant, H&M Man, 
Asics and J. Lindeberg. !

The result that we have reached is that customers both value and experience the practical 
value dimensions more than the hedonic and social ones and that flagship stores are a 
successful marketing concept. This since the majority of the customers have a positive 
opinion about them as well as feeling that the experience in the stores have provided them 
with a more positive view of the brand - which is a direct contributor to the increasing CBBE 
of the company. 

 

Keywords: brand, CBBE, consumers, customer value, flagship stores, hedonic, image, 
marketing, practical, retail, social, strategy  
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Sammanfattning!

Syftet med den här uppsatsen var att undersöka kunders attityder gentemot 
flaggskeppsbutiker och hur de upplevde dessa som koncept. För att ta reda på detta valde vi 
att vända oss till de kunder som besökt just sådana butiker för att få svar på de frågor som kan 
vara till hjälp för att bemöta studiens huvudsakliga frågeställningar.!

Teorin bygger på litteratur av tidigare forskning som gjorts i ämnet i form av vetenskapliga 
artiklar och böcker. Vi presenterar de teoretiska koncept som förklarar hur 
flaggskeppsbutikerna använts och vilken betydelse de har på den nya markanden. Dessa kom 
att vara till hjälp vid besvarandet av våra frågeställningar då vi på så sätt utvärderar våra 
resultat och ser vad dem säger oss. !

Som stöd under vårt genomförande av denna undersökning förhöll vi oss till ett teoretiskt 
ramverk bestående av de tre värdedimensionerna. Dessa tre värden, de hedoniska, praktiska 
och sociala, gav oss en bättre uppfattning och förtydligade vad kunderna upplevde och 
egentligen värdesätter när de besöker flaggskeppsbutiker.!

Den metod vi använde oss av för att gå tillväga med vår undersökning var av kvantitativ form 
där vi lät respondenter svara på en enkät som vi själva distribuerade. Enkäten bestod av 
slutna frågor i form utav påståenden med svarsalternativ givna på en likertskala - detta för att 
kunna genomföra en effektiv undersökning på en stor skara och för att på så sätt få fram ett 
kvantitativt resultat. Följande butiker valdes ut särskilt till denna undersökning; Asics, Gant, 
H&M Man och J.Lindeberg, då samtliga är belägna längs Stockholms finare shoppingstråk. !

De resultat vi kommer fram till är att kunder både värderar och upplever de praktiska 
värdedimensionerna mer än de hedoniska och de sociala och att flaggskeppsbutiker är ett 
fungerande marknadsföringskoncept. Detta kan bekräftas då majoriteten av kunderna var 
positiva till dem och upplevde att de har en mer positiv syn på varumärket efter besöket - 
något som genererar ett högre CBBE till företaget.!

 

Nyckelord: CBBE, detaljhandel, flaggskeppsbutiker, hedonisk, image, konsumenter, 
kundvärde, marknadsföring, praktisk, social, strategi, varumärke !
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1. Inledning 
Denna studie undersöker så kallade flaggskeppsbutiker som koncept och 
marknadsföringsstrategi. Dessa butiker kan ofta ses på de stora shoppingstråken i de 
exklusiva kvarteren i storstäder men har inte upprättats med avsikt att generera vinst till 
företaget, utan har snarare ett marknadsföringssyfte. Då en flaggskeppsbutik har som avsikt 
att förmedla företagets image och visioner brukar dessa vara mer påkostade än de övriga 
butikerna i kedjan. Detta är vanligt förekommande speciellt bland lyxvarumärken då de har 
stora lokaler i dyra områden, ett brett varusortiment och stor fokus på inredning och design 
(Manlow & Nobbs 2013). !

De populära shoppingstråken i London är just ett sådant område där bl.a. Abercrombie & 
Fitch’s flaggskeppsbutik är belägen i en renoverad historisk byggnad från 1725 som är 
dekorerad med grandiosa stentrappor och oljemålningar. I London hittar man även Nike’s 
flaggskeppsbutik som tog två år att bygga med en prislapp på 62,3 miljoner USD. Butiken 
har en yta på 6 500 kvm och även den största kollektionen av sportkläder och skor för 
kvinnor i Europa. Ett annat exempel som kan hjälpa oss att sätta ett perspektiv på de summor 
som kan förekomma vid upprättande och drift av en flaggskeppsbutik är Victoria’s Secret’s 
butik på Herald Square, Manhattan. Den har en yta på cirka 4 600 kvm fördelat på tre 
våningar med ett genomgående golv helt i marmor (Farfan 2013).!

Sammanfattningsvis kan det konstateras att trots dessa enorma investeringar så anses det av 
många företag att flaggskeppsbutiken är varumärkets mittpunkt och de stora varumärkena 
verkar inte låta sig avskräckas från dessa höga kostnader då de ses som en investering i 
varumärkets image (Keller 1993; Manlow & Nobbs 2013) .!
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1.1 Problematisering 
Här redogör vi för flaggskeppsbutiken och dess historiska bakgrund fram tills idag. Vi förklarar hur 
dessa kostsamma marknadsföringsstrategier har skapat den problematik som ligger till grund för vår 
studie. Det vi därför vill undersöka i den här studien är konsumenter och dess attityder, vilket leder 
oss in till det syfte och de frågeställningar som kommer att ligga till grund för undersökningen.!

1.1.2 Bakgrund 
Flaggskeppsbutiken och dess format har historiskt sett haft olika syften och benämningar. 
Formatet hade ursprungligen sina rötter i Couture och Ready to Wear ateljéerna i Paris där 
endast de allra senaste kollektionerna producerades. Dessa verkstäder eller kontor ansågs 
vara varumärkets “kreativa hjärta och hjärna” där man även hade vissa plagg till exklusiv 
försäljning på entréplan (Tungate 2008 se Nobbs, Moore & Sheridan 2012 s. 923). Konceptet 
spred sig sedan till fler viktiga storstäder och på 60-talet hade modet blivit demokratiserat i 
takt med att allt fler mindre butiker börjat bli mer innovativa, komma ikapp och fokusera mer 
på design. Formatet fick då namnet “concept store”. På 1970-talet eftersträvade byggnader 
landmark-status genom att ha en s.k. “flaggskeppseffekt” och på 80-talet kunde en 
flaggskeppsbutik snarare definieras som en dragkraft eller ett ankare för att locka till sig 
kunder (Carusone and Moscove 1985 se Nobbs, Moore & Sheridan 2012 s. 923). Under den 
här perioden introducerade varumärkena fler produktkategorier och i och med detta blev 
butikerna större och började istället kallas för “lifestyle stores”. Först på 90-talet började man 
använda termen “flagship store” som ett övergripande begrepp för att beskriva dessa butiker 
som växt fram under flera årtionden (Nobbs, Moore & Sheridan 2012). !

Man har konstaterat att flaggskeppsbutikerna nådde sin popularitet först på 90-talet och fram 
tills millennieskiftet har dessa i huvudsak fungerat som marknadsföringsstrategi för 
etablering på den internationella marknaden (Fernie, Moore, Lawrie & Hallsworth 1997; 
Fernie, Moore & Lawrie 1998; Moore, Fernie & Burt 2000 se Nobbs, Moore & Sheridan 
2012 s. 923). !

Flaggskeppsbutiker användes från början främst i samband med marknadsföring av 
lyxvarumärken men har på senare år börjat användas till mindre luxuösa varumärken som 
H&M, Nokia och Adidas (Doyle, Moore, Doherty & Hamilton 2008; Jones, Comfort, Clarke-
Hill & Hillier 2010). Flaggskeppsbutiken fungerar som en viktig mittpunkt för varumärket 
trots att majoriteten av konsumenterna varken besöker eller ens är medvetna om den. Enligt 
intervjuer med butikschefer från internationella flaggskeppsbutiker i sju av de största 
modestäderna ansågs butikerna vara “hjärtat i företaget” och “varumärkets förebild” 
(Manlow & Nobbs 2013). Vidare hävdar managers på Samsungs flaggskeppsbutiker att syftet 
med dessa är “Selling the dream of using the product - not selling the product” (Brand 
Experience Laboratory 2004). Sammanfattningsvis handlar det om att förstärka varumärket 
med hjälp av dessa butiker men samtidigt även erbjuda en helhetsupplevelse för kunden. !

Keller (1993) menar att det är konsumenter som i slutändan avgör vilka tankar och 
associationer som dyker upp när man tänker på eller talar om ett varumärke. Det är därför 
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viktigt att förstå relationen mellan kund och varumärke och att som organisation lyckas 
framställa sitt varumärke på ett sätt som gör dem överlägsna mot sina konkurrenter. Att på så 
sätt stärka varumärket och uppnå kundvärde är viktigt för alla organisationer, och trots att 
definitionen för kundvärde kan skilja sig från forskare till forskare så är alla överens om dess 
betydelse (Gummerus 2013). Ett varumärke anses besitta ett högt Consumer Based Brand 
Equity (CBBE) om de har lyckats förmedla “rätt” image till konsumenterna och om 
konsumenterna reagerar positivt till deras marknadsföringsmix - pris, promotion, plats och 
produkt (Keller 1993).  

Det är därför av intresse för oss att i den här studien undersöka konsumenters upplevelser av 
flaggskeppsbutiker och dess koncept som varumärkesbyggande strategi och förhöjande av 
kundvärde.   !

1.1.3 Diskussion 
Fram till millennieskiftet har flaggskeppsbutiker använts som ett strategiskt 
marknadsföringsverktyg för att etablera sig på den internationella marknaden, men på senare 
år har förutsättningarna förändrats. Från början använde sig nästan uteslutande 
lyxvarumärken av denna strategi, men på sikt anammades den även av lågbudgeterade 
varumärken (Doyle et al. 2008). Flaggskeppsbutiker måste numera ses som en långsiktig 
varumärkesbyggande strategi, en slags konstant hållbar reklamkampanj (Kozients, Sherry, 
DeBerry-Spence, Duhachek, Nuttavuthisit & Storm 2002). !

Idag använder man sig främst av flaggskeppsbutiker för att skapa uppmärksamhet bland sina 
kunder, visa upp det kompletta sortimentet och bygga upp sin image. Man är alltså inte ute 
efter att sälja i första hand utan att skapa ett värdefullt intryck hos kunden och ge dem en total 
varumärkesupplevelse. Men detta är dock kostsamt och man är i viss mån i behov av 
betalande kunder (Manlow & Nobbs 2013). Floor (2006) påpekar att i tuffa tider, då 
utgifterna måste minskas, är det oftast den dyra flaggskeppsbutiken som blir offer för 
budgetneddragningar (Floor 2006 se Kent & Brown, 2009 s. 21).        !

Att definiera hur organisationer ska kunna uppnå kundvärde är svårt och likaså är det att 
definiera vad kundvärde är. Rintamäki, Kanto, Kuusela och Spence (2006) hävdar att det 
finns tre olika dimensioner av kundvärde när konsumenter handlar inom detaljhandeln. Den 
första dimensionen är den hedoniska där kunden söker emotionella upplevelser, den andra är 
den praktiska som mer handlar om bekvämlighet och funktion och den sista, den sociala, 
berör kundens självkänsla och status. Företag inom detaljhandeln som fokuserar på vad 
kunder vill ha, och därmed genererar kundvärde,  uppnår i större grad framgång än de företag 
som endast fokuserar på vad kunden behöver (Rintamäki et al. 2006). Vi är därför 
intresserade att ta reda på hur kunder upplever dessa flaggskeppsbutiker som därmed bidrar 
till ett högre CBBE.!
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1.1.4 Problematik 
Marknaden för lyxprodukter har blivit mer och mer konkurrenskraftig och bolagen på 
marknaden är i konstant behov av förnyelse och innovation för att skapa distans till 
konkurrenterna (Nobbs, Moore & Manlow 2012). Strategin med flaggskeppsbutiker är 
kostsam och inte alltid ekonomiskt rimlig för alla företag, och en del ser den inte heller som 
nödvändig (Kozients et al. 2002). Det skrivs mycket om företagets och varumärkets syn på 
fenomenet men inte hur konsumenter upplever butikerna. Det är trots allt konsumenterna som 
bidrar med pengar och i slutändan genererar vinsten till företagen, därför är det deras attityder 
som måste undersökas. Gummerus (2013) menar att framtida forskning ska undersöka till 
vilken mån företag och kunders värdeutfall skiljer sig, till exempel hur företag ser på 
skapande av kundvärde och vad de tror att kunder värderar jämfört med vad de faktiskt 
värderar och upplever som värde. !

I dagens läge beskriver Manlow och Nobbs (2013) flaggskeppsbutikens epok som en där 
varumärket tillhandahåller en totalupplevelse för konsumenten men att det är svårt att bortse 
från behovet av att gynnas ekonomiskt av dessa. De hävdar att alla som bedriver någon form 
av försäljning är i behov av att tjäna pengar och detta är en “trend” som genomsyrar hela 
affärsbranschen och något som blir allt viktigare för just flaggskeppsbutiker. De anser därav 
att  vidare forskning bör göras inom området och att man även bör undersöka skillnaderna i 
intäkter mellan flaggskeppsbutiker och andra distributionskanaler (ibid). !

Då syftet med flaggskeppsbutiker är att förmedla den specifika image som företaget vill 
representera, så vill vi ta reda på om denna kostsamma strategi verkligen har en 
värdeskapande effekt hos konsumenterna - något som enligt Keller (1993) direkt leder till 
högre CBBE. Då konceptet med flaggskeppsbutiker och detta framtagandet av kundvärde är 
en kostsam och tidskrävande process så är det viktigt att ha kunskap om konsumenters syn på 
konceptet, och om de verkligen upplever ett mervärde när de har handlat i/ besökt en 
flaggskeppsbutik (Christopher 1996). !

1.2 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka konsumenters syn på flaggskeppsbutiker som koncept 
och fungerande marknadsföringsstrategi. Genom att ta reda på hur de upplever dessa butiker 
och vad de värdesätter i och med sitt besök hoppas vi på så sätt kunna få svar på hur det 
påverkar varumärkets image och om det leder till ett högre CBBE. Undersökningen tar sin 
form med hjälp av tre olika värdedimensioner - hedoniska, praktiska och sociala, då 
kundvärdet i denna studie enklast mäts i just dessa tre dimensioner. Eftersom tidigare 
forskning till stor del fokuserat på företagens relation flaggskeppsbutiker är det därför viktigt 
att studera relationen med konsumenterna eftersom att det är dessa som faktiskt i slutändan 
genererar vinsten till företagen. !
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1.3 Forskningsfråga 
Då studien ämnar att ta reda på om flaggskeppsbutiker skapar värde för konsumenterna som i 
sin tur leder till ett högre CBBE har ett flertal frågor framtagits för att underlätta 
undersökningen och göra den genomförbar; !

- Varför besöker konsumenten dessa flaggskeppsbutiker?!

- Vilken värdedimension är det som konsumenten värdesätter högst hos en flaggskeppsbutik - 
hedonisk, praktisk eller social?!

- Vilken värdedimension upplever konsumenten främst när den handlar i dessa butiker - 
hedonisk, praktisk eller social?!

- Upplever konsumenten ett ökat värde för varumärket efter ett besök i dess 
flaggskeppsbutik? 

!

1.4 Avgränsningar 
Undersökningen fokuserar på lyxvarumärken inom klädbranschen. Dels för att det är inom 
denna bransch som flaggskeppsbutiker främst förekommer och dels på grund av att det är 
enklare att dra slutsatser angående kundvärden när fokus hålles vid en bransch istället för 
flera. Studien och dess problematik har för avsikt att belysas utifrån ett konsumentperspektiv 
och kommer därför inte att undersökas utifrån företaget, då behovet av forskning gällande 
konsumenters syn är av större vikt.!

1.5 Struktur 
I och med kapitel ett presenterades inledningen och den bakomliggande historiska bakgrund 
till det glapp som skapar den problematik som leder fram till undersökningens huvudsakliga 
syfte och forskningsfråga. I nästkommande kapitel kommer det att steg för steg redogöras för 
hur vi kommer fram till resultatet i den här studien. Arbetet delas in i fem olika kapitel som 
innehåller de moment som anses nödvändiga för att på ett så strukturerat sätt som möjligt 
kunna behandla det problem som studien har för avsikt att undersöka. I kapitel två, teori, 
redogörs det för den litteratur som skrivits inom ämnet och som stödjer vår forskningsfråga 
samt en presentation av vårt teoretiska ramverk. I det tredje kapitlet presenteras den metod 
som undersökningen använder sig av och i nästa kapitel som följer presenterar vi de 
empiriska resultat som vår undersökning genererat. Kapitel fem innehåller den analys och 
diskussion som vi för kring våra resultat för att sedan i nästa kapitel komma fram till en 
gemensam slutsats. Vi avslutar denna uppsats med att  redogöra för de komplikationer som 
uppstått under arbetets gång och nämner vidare förslagsvis några forskningsfrågor som kan 
vara lämpliga att följa upp för framtida studier inom ämnet.  !
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2. Teori 

2.1 Litteraturgenomgång 
I det här kapitlet redogör vi för den nya kundorienterade marknaden som skapade differentiering och 
nya köpupplevelser inom detaljhandeln. Vi presenterar även de teorier och koncept som kan vara till 
hjälp för att öka förståelsen för flaggskeppsbutiker och dess funktion samt definitionen av kundvärdet 
och det teoretiska ramverk som är stommen i denna studie. !

2.1.1 Den nya marknadsplatsen 

2.1.1.1 SD Logic 
Marknadsföringen handlar inte längre om att marknadsföra en produkt till massorna, utan 
handlar nu snarare om en övergripande strategi för organisationer. Organisationer skapar inte 
värde utan skapar de förutsättningar för värde som därmed realiseras av kunden. Service 
dominant (SD) logic är en teori där man hävdar att kunden själv är med och skapar värde av 
den produkt eller tjänst som konsumeras, och att skapandet av värdet sker vid självaste 
användningen, inte vid transaktionen. Målet är inte längre att marknadsföra något till kunder 
utan att istället fokusera på att underlätta för dem att tillsammans skapa värde. Detta innebär 
också att det har blivit väldigt viktigt att lära sig att förstå hur kunder tänker och känner 
(Vargo & Lusch 2004). !

SD logic syftar till att alla varor och produkter är en tjänst och värdet uppstår vid 
användandet av tjänsten och inte vid produktionen - innebärande att allting kan ses som en 
tjänst. SD logic riktar kritik mot vad som idag kallas för den varudominanta logiken (goods 
dominant logic) där kundvärde anses kunna implementeras vid produktionen och att tjänster 
är ett tillägg som ökar prestandan hos en vara. Inom SD logic anses service vara en 
hyperonym till varor (goods) - då de är ett hjälpmedel vid tillhandahållandet av tjänster 
(Vargo & Lusch 2006). !

Det serviceorienterade synsättet på marknadsföringen är kundorienterat och marknadsdrivet. 
Detta innebär att man förutom att vara konsumentinriktad även samarbetar med och lär från 
kunder samt är anpassningsbar till deras individuella och dynamiska behov. SD logic bildar 
en mer holistisk syn på marknadsföring som passar mer dynamiska och globala marknader 
snarare än den statiska modellen som oftast representeras som de fyra P:na (Vargo & Lusch 
2006). SD logic innebär att marknader är mindre användbara för att kunna definiera 
kundvärde vilket leder till att marknadsförarens roll blir allt mer fokuserad på att hantera 
kommunikativa interaktioner och att främja viktiga relationer (ibid). !

2.1.1.2 Differentiering och nya köpupplevelser 
Kunder började söka allt mer efter personliga shoppingupplevelser och med det utvecklades 
det koncept som syftade till att förse dem med en minnesvärd tredimensionell sensorisk 
upplevelse (Schmitt & Simonson 1997 se Kent 2007, s. 737). Detta gav upphov till en ny typ 
av kreativitet, att få ta del av något “större” (Kent 2007). Konceptet förkroppsligas i en 
flaggskeppsbutik som erbjuder varumärkesrelaterade upplevelser för att kunna differentiera 
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sig inom branschen och knyta starkare band med sina kunder (Kozients et al. 2002). Man har 
tidigare konstaterat att butikernas ytor inte varit ordentligt utnyttjade och att användningen av 
dessa, och kreativiteten man kan bidra med där, har påståtts underförstådd (ibid).!

Butiker behöver särskilja sig från mängden, speciellt i dagens köpcentrum där kunder 
upplever tristess då alla butiker ser likadana ut. Kunder söker  inte bara efter praktisk 
tillfredsställelse utan även känslomässig, de söker stimulans och upplevelsen förbättras 
genom spännande omgivningar. Detta kan ge dem ett intryck av att butiker skiljer sig åt 
sinsemellan (Parsons 2011). Kunder reagerar på olika sätt beroende på butikens form och 
funktion och de associationer de genererar till kunden. Dessa associationer relaterar till 
butikens nivå gällande prestige, produkter och arv. Butikens positionering spelar också en 
avgörande roll för konsumentens shoppingupplevelse (Manlow & Nobbs 2013). Bitner 
(1990; 1992, se Parsons 2011 s. 441) pratar om konceptet att integrera och kombinera 
butikens atmosfäriska komponenter med andra miljöfaktorer, alltså att erbjuda hela paketet. !

Kent och Brown (2009, s. 3) hävdar att: !

It has been shown that the branded environment can influence the mood and emotions of both 
consumers and employees, to create more satisfying work and leisure experience.!

Studier visar att platsen där konsumenten köper produkten är avgörande för produkten och 
dess kvalitet. Exempelvis känns det tryggare att köpa ett par sportskor på en sportbutik 
istället för hos en detaljhandel (d’Astous & Chnaoui 2002 se d’Astous & Saint-Louis, s. 308), 
trovärdigheten hos produkten ökar och man upplever en högre kvalitet. Ett bra rykte och en 
gedigen kunskap om en specifik produktkategori är faktorer som kunden värdesätter när den 
går in i en butik. Generellt förväntas det att produktkvaliteten uppfattas förbättras i samband 
med butikens image. En undersökning visar att konsumenternas uppfattning av märkeskläder 
påverkas av samspelet mellan butikens image och motivationen att konsumera (d’Astous & 
Saint-Louis 2005). Konsumenters njutning resulterar i större vinster för butikerna, man menar 
alltså att det lönar sig att lägga fokus på köpupplevelsen i en butik i form av spänning, nöje 
och glädje (Scarpi 2006).   !

Detaljhandeln uppmanas att skapa värde för kunden genom praktiska och känslomässigt 
relaterade köpupplevelser. Man vill i framtiden undersöka konsumentfördelar som har 
inflytande på konsumentens lojalitet, tillfredställelse och word-of-mouth kommunikation. 
Detta kan genomföras i form av intervjuer eller andra kvalitativa undersökningar (Carpenter 
& Fairhurst 2005).  

 

 
!
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2.1.1.3 Flaggskeppsbutiken och dess betydelse 
För att klart och tydligt förklara vad som definierar en flaggskeppsbutik kan detta citat vara 
ett bra exempel:!

They carry a single brand, the brand manufacturer owns them, they are operated with the 
intention of building the brand rather than operating to sell product!

(Kozients et al. 2002, s. 17). !

Flaggskeppsbutiker var från början något som användes enbart i samband med 
marknadsföring av lyxvarumärken men har på senare år använts till mindre lyxiga 
varumärken och även andra sektorer inom varuhandeln som till exempel möbelindustrin. Den 
fungerar som en viktig mittpunkt för varumärket även fast de flesta av konsumenterna varken 
besöker eller ens är medvetna om den (Manlow & Nobbs 2013). På så sätt får de framtida 
tillverkande företagen en fördel när de integrerar sig i detaljhandeln då de genom en 
flaggskeppsbutik kan förse sig med en kontext som hjälper dem att skaffa medvetenhet hos 
kunderna och kontroll över försäljningen (Doyle et al. 2008). !

Flaggskeppsbutiker och dess betydelse har ökat och blivit en nödvändig strategi för många 
varumärken och de spektakulära och underhållande aspekterna av försäljning blir allt 
viktigare för dagens detaljhandel (Kozients et al. 2002). Tematiska butikskoncept och dess 
ökade betydelse för detaljhandeln signalerar ett nytt sätt att tänka på och starka varumärken 
står inför en fråga om till vilken grad man är villig att förse sina kunder med underhållning 
och upplevelser. Många ställer sig frågan hur mycket man är villig att offra för att stanna kvar 
i branschen. Denna strategi är inte nödvändig för alla, som tex. Coca Cola där “a coke is a 
coke”, men vissa måste använda sig av den för att hålla sig kvar i branschen. För en del 
konsumenter och detaljhandlare kan detta vara slöseri med tid och pengar då koncept kanske 
endast är lönsamt hos de varumärken som redan besitter en stor trogen kundskara (ibid).!

Det har gjorts undersökningar hos ett flertal varumärken där man pratar om 
flaggskeppsbutiker och dess innebörd. Chefen för ett amerikanskt varumärke nämner att 
förutom att fungera som reklam måste dessa butiker generera vinst för att tjäna på sina 
flaggskeppsbutiker (Manlow & Nobbs 2013).!

Kent och Brown (2009, s. 9) ser på flaggskeppsbutiken och dess funktion på följande sätt:   !

Seeing flagships as part of marketing communications for the whole chain or company 
explains the high levels of investment dedicated to their creation and running as a means of 
creating awareness and interest.!

Att använda butiken som ett varumärke kan bidra till att kunden uppmärksammar den unika 
upplevelsen som varumärket erbjuder i sina butiker (Carpenter, Moore & Fairhurst 2005). 
Det verkar som att kunder förväntar sig värde inklusive de rätta produkterna till rätt pris, vid 
rätt tidpunkt och på rätt plats. Att även undersöka varumärkesstrategier och olika målgrupper 
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i relation med dessa värden skulle ge en ännu djupare förståelse och skulle underlätta för att 
möta kundernas önskemål. Om detta leder till tillfredsställelse och lojalitet kan man ännu inte 
garantera (ibid).  !

Det senaste decenniet har elektronikföretag börjat utveckla så kallade “konceptbutiker”, 
“upplevelsebutiker” eller “flaggskeppsbutiker” för att uppmuntra sina kunder att bekanta sig 
närmare med deras varumärke (Jones, et al. 2010). I Korea har Samsung öppnat en 
flaggskeppsbutik där inga av deras produkter finns till försäljning utan där man istället har 
som syfte att sälja “drömmen” av att använda produkterna. De påstår vidare att “The 
Samsung Experience is a living, breathing commercial” (Brand Experience Laboratory 
2004). Nokias första flaggskeppsbutik hade som syfte att låta kunden få bekanta sig med 
företagets teknologiska produkter i en bekväm och banbrytande miljö. Nokias 
flaggskeppsbutiker ägs och styrs av företaget medan deras detaljhandel drivs genom 
franchising (Nokia 2008). En fördel för Nokia är här att de har full kontroll över 
kundupplevelsen i sina flaggskeppsbutiker men uppfyller inte dessa butiker kundens krav så 
kan det skada varumärket och deras relationer med kunderna. Flaggskeppsbutiken fungerar 
även som ett laboratorium där man kan undersöka vilka strategier och koncept som fungerar 
hos kunderna för att sedan föra detta vidare till övriga butiker. Man ifrågasätter här om denna 
bearbetning av relationen mellan kunden och varumärket! fungerar över detaljhandelns 
samtliga spektrum eller om det bara är ett framgångsrikt koncept i vissa nischade branscher? 
(Jones et al. 2010).            !

Enligt Moore et al. (2000) är flaggskeppsbutiker vanligast förekommande inom den 
exklusiva klädbranschen och används där ofta som en metod att ta sig in på nya marknader. 
Han nämner också att den finansiella investeringen som görs i samband med detta är av 
betydligt större storlek än den som vanliga varumärken gör. Dock har erkännandet av de 
lyxiga flaggskeppsbutikernas värde och funktion ökat utan att man alls har uppmärksammmat 
egenskaperna hos dess format, som t.ex. storlek och placering (Moore, Doherty & Doyle 
2010). Benämningar som har kommit upp vid intervjuer bland flaggskeppsbutiker och dess 
kunder är bl.a. sensorial universe och adventure shopping (Manlow & Nobbs 2013). Under 
det senaste decenniet då de exklusiva flaggskeppsbutikerna ökat i antal, och även spridit sig 
ner till medel och mass-marknaden, har pressen på dessa butikers prestation ökat (Tungate 
2008 se Nobbs, Moore & Sheridan 2012, s. 923). !

2.1.1.4 Halo-effekten 
Enligt Jones et al. (2010) kan en flaggskeppsbutik fungera som ett laboratorium för 
varumärket. Ur ett kundkonsumerande perspektiv, närmare bestämt något som kallas för 
halo-effekten kan man se vilka plagg som säljer bäst i butikerna för att man sedan ska kunna 
rapportera det till de övriga butikerna ute i detaljhandeln (Ilonen, Wren, Gabrielsson & 
Salimäki 2011). Detta fenomen påpekas också av Manlow och Nobbs (2013), där en 
butikschef för en flaggskeppsbutik nämner att butikerna fungerar som en förebild för andra 
återförsäljare. Vidare påpekas det att man kan pröva nya sortiment, visuella koncept och 
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servicestrategier (ibid). Det hävdas att framtida forskning borde undersöka huruvida viktiga 
de hedoniska värdena, t.ex. rofylldhet, spänning och eskapism, är för konsumenten för att 
sedan informera andra butiker om vilka av de hedoniska dimensionerna som har störst effekt 
(Carpenter, Moore & Fairhurst 2005).        !

2.1.1.5 Target-arousal level  
När konkurrensen mellan butiker i detaljhandeln ökade började man öppna upp 
flaggskeppsbutiker för att öka spänningen och upplevelsen för kunderna i butiken. Man 
fokuserade här på att erbjuda konsumenterna en hög nöjesnivå och exalterande kvaliteter 
istället för att sälja (Schmitt & Simonson 1997 se Wirtz, Mattila & Tan 2000, s. 347). 
Tidigare forskning har visat att detta avgör konsumentens lust och vilja att spendera pengar 
och tid i en butik. Kundens tillfredsställelse avgörs och utvärderas av hela 
konsumtionsprocessen. Kunder kräver alltså att en viss nivå av upphetsning (eng. arousal) 
måste uppfyllas i samband med deras konsumtion i en viss miljö. De hävdar även att det finns 
en koppling mellan konsumentens upphetsningsnivå och nöjesnivå. Detta koncept är även 
relaterat med tidigare forskning inom psykologi där man pratar om att inverkan av 
upphetsning på konsumenters beteenden kan vara situation, tid och plats specifika (Wirtz et 
al. 2000). Slutsatsen är att det borde finnas en optimal nivå av stimulans som en person ska 
vilja uppnå i en specifik situation och att den nivån bestäms av den naturliga miljön likväl 
som konsumentens personliga karaktärer (ibid). !

2.1.2 Kundvärde 

2.1.2.1 Att definiera kundvärde 
Simpelt definierat så skapas kundvärde när kundens uppfattning av det värdet som fås vid en 
transaktion överskrider kostnaden för produkten eller tjänsten (Christopher 1996).!

Customer value = !"#$"%&'()*!!"!!"#"$%&'!"#$%!!"#$!!"!!"#$%&!!"!

Marknadsförarens uppgift är att hitta lämpliga sätt att förstärka kundvärdet på genom att öka 
det uppfattade värdet och/eller reducera kostnaderna för ägande av produkten eller tjänsten, 
dvs. pris, underhåll och övriga kostnader för produkten/tjänsten. För att kunna leverera ett 
signifikant överlägset kundvärde måste marknadsföraren leverera ett väldefinierat value 
proposition, vilket kan kännas igen av målmarknaden som en bättre proposition än vad som 
presenteras av konkurrerande varumärken (Christopher 1996). !

Värde är perceptuellt men kompromissar med kunders förståelse för vad de får gentemot vad 
de ger. Med andra ord måste funktionaliteten av produkten, det emotionella värdet och de 
materiella värdena överväga de totala kostnaderna för ägandet. För att uppnå detta måste 
marknadsförare leverera kundvärde genom att försöka förstå de krav som kundsegmenten har 
på värde och i vissa fall även individuella kunder (Christopher 1996).!

!
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2.1.2.2 Customer value determination 
Kundvärde (eng. customer value) definieras av Woodruff (1997) som “What they 
[customers] want and believe they get from buying and using a seller´s product” (Woodruff 
1997, s.140). Vidare beskriver han något som de kallar för Customer value determination 
(CVD) vilket är designat för att ge managers svar på kritiska frågor som ska guida dem i 
lärandet av sina kunder (se figur 2.1). CVD processen börjar med att identifiera så kallade 
target customers, de kunder vars värde är av betydelse för säljaren. För den första frågan i 
figur 2.1 används tekniker för att framställa en helhetsbild av kunders önskade värdehierarki 
(Woodruff 1997). !

Genom fråga två i figur 2.1 kan CVD hjälpa till att screena värdedimensioner och sålla bort 
de attribut och föredragna värden som inte är av importens. De allra viktigaste attributen i 
kundens ögon är av prioritet då det kan finnas flera hundra olika och kan lätt bli icke 
hanterbart och komplext (Woodruff 1997). Ett tillvägagångssätt för denna screening är att gå 
direkt till kunderna för att få deras input - en metod som kritiseras av Woodruff (1997) på 
grund av att de verktyg och skalor som används endast kan hantera ett fåtal värdedimensioner 
åt gången. Han anser att mer arbete och forskning bör läggas ner på att överkomma detta 
problem, och att en lösning kan vara att screena andra kriterier innan man överväger kunders 
input - något som kan minska listan av värdedimensioner till ett hanterbart nummer, där 
metoderna kan användas.!

!

 Figur 2.1. Customer Value Determination Process (Woodruff 1997).!
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2.1.2.3 Teoretiskt ramverk - tre dimensioner av värde 
Butiker strävar efter att leverera vad kunder behöver men de mest framgångsrika 
detaljhandelsbutiker eller kedjor har valt att fokusera på vad kunder vill ha (Rintamäki et al. 
2006). Även stora företag inom detaljhandeln som tex. amerikanska Wal-Mart har börjat 
fokusera på kundrelationer och förståelsen av kunders emotionella behov. Att förstå hur 
kundvärde växer fram är viktigt då det är något som är väldigt kostsamt att skapa (ibid). 
Produktattribut representerar den lägsta nivån i kundvärde-hierarkin. Dessa attribut kan vara 
konkreta eller abstrakta, positiva eller negativa. Hur värdefulla dessa attribut uppfattas eller 
om de ses som fördelar eller uppoffringar beror på kundens subjektiva mål och avsikter. Mål 
och avsikter representerar den högsta nivån i kundvärde-hierarkin, dvs. de motivationer som 
får en kund att handla någonstans. !

Rintamäki et al. (2006) redogör för två motiv som ligger bakom människors shoppingvanor. 
Det första motivet, funktionella behov, är de behov som är relaterade till vad som traditionellt 
har kallats för  behov av tid, plats och ägande. Specifika exempel är kostnad och 
tillgänglighet för en nödvändig produkt, bekvämlighet gällande parkering och själva 
shoppingupplevelsen samt tillgänglighet till marknaden. Det andra motivet, icke-funktionella 
begär, är relaterade till associationer som skapas vid shoppandet - så som emotionella och 
sociala värden. Kunder kan få negativa eller positiva associationer till en shoppingupplevelse 
beroende på butikens demografi, atmosfär, personal eller på hur företaget sköts generellt sett. 
Kunder shoppar för att följa trender, minska tristess, eller tillfredsställa nyfikenhet.!

Vidare redogörs tre dimensioner av värde i den totala shoppingupplevelsen - de hedoniska 
värdena, som härstammar från underhållning och utforskning, praktiska värden, som 
deriverar från bekvämlighet och monetära besparingar samt sociala värden, som realiseras 
genom status och stärkning av självkänslan (Rintamäki et al. 2006). Här nedan följer en figur 
som illustrerar dessa värden och hur de förhåller sig till varandra och gemensamt skapar det 
totala kundvärdet. Den belyser de grundläggande beståndsdelarna och kännetecknen som 
beskriver dessa tre värdedimensioner. För att utveckla detta kommer ingående presentationer 
av dessa tre dimensioner att ske var för sig direkt efter figuren.  !
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!

Figur 2.2. Dimensions of customer value (Rintamäki et al. 2006).!

!

Praktiska (utilitariska) värden - baseras på perspektivet att konsumenter är rationella 
problemlösare. Praktiska värden består av funktionalitet, möjligheten till att spara pengar 
samt en komfortabel och bekväm shoppingupplevelse där alla delar av upplevelsen kan fortgå 
snabbt och utan hinder (Rintamäki et al. 2006).  För de praktiska kunderna ses shopping som 
en arbetsbörda eller ett ärende - “To me shopping is like a mission, and if I find what I am 
looking for, I am satisfied - mission accomplished” hävdar en kund (Babin, Darden & Griffin 
1994, s. 646). Den praktiska kunden är dock inte alltid ute efter att handla någonting 
specifikt, utan kan lika gärna besöka butiken för att få en översikt av priset, storleken och 
bredden av utbudet (Babin et al. 1994).!

Sociala värden - shopping som representerar en social akt och som karaktäriseras av 
symboliska!betydelser, sociala normer, relationer och konsumentens identitet. Att tala eller se 
nedlåtande på en butik eller varuhus som besitter karaktäristiska attribut eller atmosfär beror 
på hur konsumenten vill ses av omvärlden eller hur denne vill se sig själv (Babin et al. 1994).!

Hedoniska värden - hedonisk konsumtion avser de sidorna av konsumenters beteende som 
relaterar till deras sinnen, fantasier och känslomässiga aspekter av dess erfarenheter med 



!

!

!

14!

produkter. Hedoniska värden karaktäriseras av att vara självinriktad och målmedveten, att 
kunden upplever ökad tillfredsställelse och involvering samt ser shoppingen som en 
verklighetsflykt (Babin et al 1994). I jämförelse med praktiska värden så är de hedoniska 
värdena abstrakta och subjektiva och det främsta målet med besöket i butiken är inte 
nödvändigtvis att handla utan snarare upplevelsen i sig. Ett uttryck värt att nämna från 
artikeln av Babin et al. (1994) är - ”People buy so they can shop, not shop so they can buy” 
(s. 646).!

2.1.2.4 Tvetydighet och problem i värdebegreppet 
Att uppnå överlägset (eng. superior) kundvärde är tillsammans med ett ökat aktieägarvärde 
det ultimata målet i en organisation (Gummerus 2013). Vikten av värde bottnar i det 
inflytande som uppfattningar om kundvärde har på kunders attityder, lojalitet och 
återköpsbeteende, och därmed på företags återbetalning (payback). Det har hävdats att värde 
(eng. value) är en av de mest felaktigt nyttjade termerna och att forskning inom värde 
fortsätter att vara ett område med fortsatt tvetydighet och utan något teoretiskt ankare (ibid). 
Trots betydelsen av värdekonceptet så anser Gummerus (2013) att det är förvånande att 
decennier av forskande inte har lett fram till en gemensam grund för betydelsen. Hon 
framhäver tre problem i den moderna värde-litteraturen:!

Det första är att trots flera konceptuella och empiriska studier om värde, så saknar kundvärde 
klarhet som koncept. Värde beskrivs ofta som något kunden får gentemot vad denne ger samt 
andra dimensioner som bl.a. praktiska och hedoniska värden. Trots att forskningen inom 
kundvärde har fått utstå mycket kritik så är det viktigt att förstå vad kundvärde är då det anses 
vara det begrepp som fångar resultatet av service och varor. Det andra problemet ligger i 
skiftet från hur värde skapas, som från forskare till forskare visar en avvikelse snarare än att 
gå mot samma mål (ibid). Det finns flera olika synsätt på hur värde skapas - genom 
företagsaktiviteter och samskapande av företaget och kunden (Vargo & Lusch 2004; 2006) 
eller av kunden själv (Grönroos 2008). Slutligen så är interrelationen mellan värdeskapande 
och uppfattat värde något som inte har studerats tillräckligt, trots att det logiskt går att anta att 
genom länkande av värdeskapande med uppfattat värde kan företaget analysera vilka 
aktiviteter som är vitala för skapandet av konkurrensfördelar (Gummerus 2013).!

2.1.3 Customer Based Brand Equity 
Customer based brand equity (CBBE) förklaras av Keller (1993) som bestående av 
konsumenternas associationer till varumärket som avgörs av dess Brand Knowledge. Han 
definerar även ett varumärke, som beskrivs som ett namn, term, symbol eller design - eller en 
kombination av dessa, som har som uppgift att identifiera sina produkter och tjänster och 
skilja dem från konkurrenternas (Keller 1993 se Kotler 1991, s. 442). brand knowledge 
identifieras av två komponenter - Brand Awareness och Brand Image. Med Brand awareness 
menar man hur konsumenter relaterar till och kommer ihåg prestationer av företaget, medan 
brand image är de associationer som konsumenten kopplar ihop med varumärket. Att förstå 
hur varumärket relateras till och minns av konsumenter är essentiellt då det är konsumenter 
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som influerar vad varumärket associeras med när en de tänker på ett varumärke. Brand 
awareness kan relateras till hur konsumenter minns varumärket under olika förhållanden 
(Keller 1993) i.e. hur väl tjänar varumärkets identitet sin funktion, och vad associerar kunder 
till när de tänker på varumärket. Vikten av att minnas varumärket “rätt” kan speglas i affären 
när en konsument står mellan flera val av liknande produkter - genom att företaget försöker 
öka sin brand awareness hos konsumenter så ökar de även chanserna att de kommer överväga 
att välja just deras produkter eller tjänster.!

Genom att jämföra konsumenters respons till marknadsföringen av ett varumärke med 
responsen till samma form av marknadsföring till ett påhittat varumärke kan man ta reda på 
vad kunderna känner inför och föredrar i ett varumärke. Ett varumärke sägs alltså besitta ett 
högre CBBE om konsumenterna reagerar mer positivt till varumärkets marknadsföringsmix, 
dvs. pris, produkt, plats och promotion eller distribution. Detta CBBE besitter inte ett annat 
fiktivt eller namnlöst varumärke, trots att produkterna ter sig likadana (Keller 1993). !

2.1.4 Sammanfattning av litteratur 
För att sammanfatta litteraturgenomgången och på så sätt kunna presentera en klar bild av hur 
undersökningen ska genomföras har en figur sammanställts. Detta för att förtydliga syftet 
med undersökningen och vad den ämnar komma fram till i resultatet samt vilka teoretiska 
koncept som valts att ta till hjälp och som studien kommer att utgå ifrån. Figuren nedan 
illustrerar detta stegvis:!

!

!

Figur 2.3. Undersökningens upplägg.!
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På grund av den nya marknaden och det samarbete som krävs mellan konsumenter och 
företag inom detaljhandel har fokus fallit på strategier som utmynnat i nya koncept när det 
gäller att nå ut till konsumenter. Den nya marknadsplatsen tar alltså sitt avstamp hos 
konsumenten och dess sökande efter nya upplevelser som skiljer sig från de existerande. 
Flaggskeppsbutiken har därför fått en betydande roll i detta samspel då den är kärnan i 
företaget och har som främsta uppgift att spegla varumärkets image. Att som varumärke 
kombinera ett komplett sortiment tillsammans med en extravagant miljö bidrar till en 
helhetsupplevelse för konsumenten och på så sätt kan generera ett högre kundbaserat 
varumärkeskapital dvs. ett högre CBBE. De hedoniska, praktiska och sociala värdena som 
utgör det teoretiska ramverk som valts till denna studie är ett bra redskap. Dels för att kunna 
uppskatta kundvärde och på så sätt få reda på hur konsumenter upplever dessa 
flaggskeppsbutiker och dels för att just tre dimensioner anses vara ett hanterbart antal för att 
mäta just kundvärde, något som Woodruff (1997) stödjer. De resultat som framkommer i 
undersökningen ska försöka hjälpa till att utreda vad kunder värdesätter och vilka attityder 
som uppstår gentemot varumärket (se figur 2.3). ! !
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3. Metod 
Här redogör vi stegvis för hur vi med hjälp utav en surveyundersökning samlat in vårt empiriska 
material. Vi använde oss av en enkät med slutna påståenden på en likertskala för att på bästa sätt 
kunna kartlägga konsumenters upplevelser i de flaggskeppsbutiker som vi strategiskt valt ut till den 
här studien. För att klargöra vad våra resultat säger oss och hur de förhåller sig till varandra 
kommer detta att analyseras genom två olika metoder - kodning och univariat dataanalys.   !

3.1 Vetenskapsteoretiskt förhållningssätt 
Då denna studie har för avsikt att studera kundvärden kommer vi att genomföra en 
undersökning för att ta reda på deras attityder. Arbetet kommer därför att använda sig av en 
kvantitativ metod då vi samlar in empirisk och kvantifierbar data som sammanfattas i 
statistisk form och analyseras genom vårt teoretiska ramverk. !

Då studien fokuserar på den objektiva verkligheten kommer den att utgå ifrån ett 
representativt urval i en befolkning för att få fram attityder, samband eller variationer 
(Bryman 2011). I och med detta utgår vi alltså ifrån ett deduktivt angreppssätt med vilket 
menas att relationen mellan teori och forskning, dvs. vår intresseinriktning, deduceras från 
den teori vi har för att sedan pröva den genom en kvantitativ undersökning. Vi kommer att 
använda den tidigare forskningen som utgångspunkt för att studera och analysera den sociala 
verkligheten som består av den urvalsgrupp som vi har för avsikt att studera, vilket betyder 
att vi utgår ifrån ett positivistiskt synsätt. Undersökningen sker alltså utifrån ett 
epistemologiskt förhållningssätt som betyder “läran om kunskap”, dvs. hur vi med hjälp av 
denna uppsats kan nå kunskap om vi nu kan uppnå kunskap (Bryman 2011).  

3.2 Val av metod 
Avsikten med den här uppsatsen var att försöka få svar på forskningsfrågan och dess 
underliggande frågeställningar genom en kvantitativ surveyundersökning. Den hade sin 
grund i ett antal allmänna forskningsfrågor som baserades på ett studium som konkretiserades 
och preciserades till fullständiga frågor och som ställdes till de studieobjekt som valdes ut 
(Bryman 2011). Vi formulerade våra forskningsfrågor utifrån våra teorier på enklast möjliga 
sätt för att dessa ska generera i så tydliga svar som möjligt. Därefter kommer dessa att 
kategoriseras och delas in utefter de parametrar som vi utformat i förväg (se bilaga 2). På så 
sätt kan vi härleda våra respondenters svar till teorierna för att sedan koppla dem till vår 
övergripande forskningsfråga.   !

Då enkäter är ett av de huvudsakliga instrumenten som används för att samla in data vid 
surveyundersökningar valde vi här att använda oss av just en sådan (Bryman 2011). En enkät!
är en bra metod för att fånga upp attityder och uppfattningar hos konsumenter som besöker en 
flaggskeppsbutik. Detta för att få specifika svar på redan givna frågeställningar med 
svarsalternativ och dels en mer personlig uppfattning av flaggskeppsbutiker och dess 
koppling till varumärket i kunders ögon. Syftet med enkäten var alltså att få svar på vilka 
värden som upplevdes i samband med besöket, dvs. hedoniska, praktiska eller sociala, vad 
konsumenterna värdesatte och förväntade sig av sitt besök. Vi ville alltså få fram en generell 
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bild av kunders uppfattningar och upplevelser av flaggskeppsbutiker genom ett antal 
parametrar som vi sedan kommer att ställa mot de teorier som vi tog upp i 
litteraturgenomgången.           !

En enkät tenderar att ha en lättare utformning, vara kortare och färre öppna frågor för att 
underlätta för respondenten som själv läser och svarar på frågorna. Att använda sig av en 
enkät är därför ett effektivt tillvägagångssätt då man vill ha snabba och korta svar som lätt 
kan avkodas och analyseras (Bryman 2011). I vårt fall, då undersökningen utgjordes av slutna 
frågor i form av påståenden med redan givna svarsalternativ, passade därför den här 
undersökningsmetoden bra. !

Då vi valde att genomföra en kvantitativ undersökning hade enkäten som avsikt att spegla 
vårt intresse som forskare snarare än att riktas mot respondentens ståndpunkter. Som 
intervjuare var vi här ute efter snabba svar som lätt skulle kunna kodas och bearbetas vilket 
inte skulle vara genomförbart i en kvalitativ intervju där svaren är mer omfattande och 
detaljerade (Bryman 2011). Dock hade vi med en öppen fråga, fråga 1 (se bilaga 1), som 
därför kommer att kodas på enklast möjliga sätt.!

3.2.1 Urval 
Denna studie håller sig inom en svensk kontext då vi av praktiska skäl skulle kunna ha 
tillgång till just de flaggskeppsbutikerna och de kunder som besöker dem. Undersökningen 
utfördes därför i centrala Stockholm, dvs. områdena kring Stureplan och Norrmalmstorg, som 
är en attraktiv placering för dessa butiker. Vi valde valt att utgå från butikerna Gant på Birger 
Jarlsgatan, J.Lindeberg på Biblioteksgatan, Asics på Hamngatan, samt den nyöppnade H&M 
Man butiken på Smålandsgatan. Dessa valdes med anledning av att vi kan bekräfta att de är 
just flaggskeppsbutiker och inte övriga återförsäljare av varumärket (Asics, Gant, 
J.Lindeberg). Då vi hade som avsikt att mäta kunders upplevda värden av flaggskeppsbutiker 
som helhet tog vi inte hänsyn till vilken butik respektive respondent besökte. Viktigast var att 
de hade besökt någon utav dessa och på så sätt kommer vi att dra en generell slutsats av 
butikerna som helhet då samtliga är flaggskeppsbutiker inom klädbranschen.  !

3.2.2 Utförande   
För att besvarandet av vår enkät skulle ske så smidigt som möjligt utformades den enkelt med 
en tydlig struktur. Vid enkätundersökningar är det vanligt att enkäten skickas ut till 
respondenten via post och att denne på så sätt besvarar enkäten utan oss som intervjuare 
närvarande. I vårt fall räcktes enkäten över personligen för att vi skulle kunna finnas till 
hands under den tiden enkäten besvarades och på så sätt kunde vi svara på eventuella frågor 
som uppstod (Bryman 2011).   !

Enkäten distribuerades den 23:e samt 25:e April 2014 utanför butikerna Asics, Gant, 
J.Lindeberg samt den nyöppnade herrbutiken H&M Man kring Norrmalmstorg och 
Biblioteksgatan. Vi spenderade nästintill två hela dagar utanför butikerna varav H&M Man 
hade premiäröppning den 25:e och därför endast besöktes den dagen. Tiden som vi 
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spenderade utanför respektive butik delades upp förhållandevis lika mellan dessa, främst 
under lunchtid och efter avslutad arbetsdag då vi ansåg att de flesta besökte butikerna. !

3.2.2.1 Frågedistribution och utformning av enkät 
Enkäten utgjordes av påståenden med en likertskala, då det är en utav de vanligaste 
teknikerna som man använder vid studerandet av attityder inom surveyforskning. Den mäter 
intensiteten i en känsla eller en upplevelse som rör ett visst område, som i vårt fall är 
flaggskeppsbutiker. Två viktiga faktorer angående likertskalan är att samtliga punkter, eller 
s.k. “items” dels måste utformas som påståenden och inte som frågor och dels måste dessa 
tillhöra varandra och ha ett samband (Bryman 2011). Våra påståenden, som inriktades på den 
frågeställning som vi ville ha svar på, gav våra respondenter möjlighet att ta ställning till 
dessa genom att ange ett värde mellan ett och sju på likertskalan. De kunde alltså välja mellan 
att helt hålla med eller inte alls hålla med och däremellan fanns det även möjlighet att välja 
det s.k. mittvärdet som betyder varken eller/ vet inte. Vi kunde då ge bedömningen att ett 
värde under fyra var negativt och ett värde över fyra var positivt (ibid).    !

Anledningen till att vi valde att formulera vår enkät med påståenden istället för ja/ nej frågor 
är dels för att respondenten skulle kunna ta ställning och ge oss en inblick i dess attityd 
gentemot våra frågor. Dels för att respondentens personliga uppfattningar och åsikter ska 
komma till sin rätt ytterligare genom en sjugradig likertskala i jämförelse med en ja/ nej-
fråga. Vi valde dock, som vi nämnde tidigare, att ta med en öppen fråga för att få en mer 
utförlig kommentar på varför just den här personen besökte en flaggskeppsbutik. Denna fråga 
ville vi hålla helt öppen då svarsalternativ skulle ha tvingat respondenten till ett svar som 
kanske skulle kännas irrelevant eller ens stämma in. !

För att undvika ett bristande engagemang från våra respondenter valde vi att variera 
påståendenas innehåll och placera dem i en slumpvis ordning. Detta för att få deras maximala 
uppmärksamhet och fokus under hela den tid de besvarade vår enkät. Vi utformade även ett 
av våra påståenden utifrån ett negativt perspektiv, i kontrast till de övriga som utgick ifrån ett 
positivt, för att minimera chansen att de skulle svara likadant på alla (Bryman 2011). När det 
gällde antalet påståenden i vår enkät ville vi få med så pass många som möjligt men ändå inte 
för många då vi skulle riskera att respondenten inte skulle orka svara på samtliga. Detta 
resulterade i en balanserad mängd påståenden och en öppen fråga som gav oss de svar vi ville 
ha utan att någon tenderade att ignorera dem som i sin tur hade kunnat leda till eventuella 
bortfall, dvs. att våra respondenter inte ville samarbeta eller skulle vara oförmögna att lämna 
den information vi behövde (ibid). !

Som vi nämnde tidigare baserades enkäten på påståenden och en öppen fråga som är 
kopplade till vårt teoretiska ramverk (se figur 2.2) och den undersökningsmodell (se figur 
2.3) som illustrerades i litteraturgenomgången. Påståendena ställs alltså i relation till de 
hedoniska, praktiska och sociala värden som vi beskriver i teorin (se Enkättabell, bilaga 2). 
Dessa härleds sedan till de teoretiska begrepp och koncept som ligger till grund för vår 
undersökning och som vi hoppas ska kunna bidra till en förståelse för vårt resultat. Den första 
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frågedelen i vår enkät (2.1 - 2.11) bestod av påståenden där respondenten med hjälp av en 
likertskala gav oss en uppfattning av hur de upplevde butiken i fråga medan den andra delen 
(3.1 - 3.6) syftade till att ta reda på vad som ansågs viktigt för konsumenterna i och med deras 
besök. Utöver de tre värdedimensionerna frågar vi även om kundens syn på varumärket och 
dess image har ändrats efter besöket och hur det upplevdes som helhet (4 - 6). Här nedan 
följer en tabell för att förtydliga hur vi tänkt oss att detta ska delas upp. !

!

!

Figur 3.1. Kategorisering och analysupplägg av enkätfrågor.!

!

3.3 Källkritiska problem  
Man bör uppmärksamma s.k. filterfrågor, med det menar man att det krävs att de som frågan 
ställs till verkligen har besökt en flaggskeppsbutik om den innehåller något som berör just 
flaggskeppsbutiker (Bryman 2011). Vid sådana frågor är det bättre att fråga än att förutsätta 
sådana antaganden då vi annars löper risken att få ett skevt resultat av våra respondenter. !

Då vi främst delade ut dessa enkäter på stan när vi själva var närvarande och kunde bevaka 
besvarandet undvek vi att respondenten dels svarade på påståendena i fel ordningsföljd och 
dels att de ignorerade alternativt slängde enkäten, som i sin tur hade kunnat leda till bortfall. 
Nackdelen med enkäten var att vi inte kunde ställa öppna frågor och följdfrågor, förutom i 
fråga ett, som man annars vanligtvis hade haft möjlighet att göra i en intervju (ibid). !

3.3.1 Kvalitetsbegrepp  
Reliabilitet är ett begrepp som berör hur tillförlitlig undersökningen är, dvs. om 
undersökningen skulle generera liknande resultat om den skulle genomföras på nytt, eller om 
den skulle påverkas av slumpmässiga eller tillfälliga förutsättningar (Bryman 2011). Då vårat 
urval var slumpmässiga individer på gatan så anser vi att risken för att undersökningen skulle 
bli annorlunda om den gjordes på nytt är liten. En möjlig faktor som kan komma att påverka 
arbetets reliabilitet är om våra frågor i enkäten som bestod av påståenden med en likertskala 
var pålitliga och följdriktiga. Med detta menar vi att respondenternas svar bör vara relaterade 
till frågan. Vi var därför noggranna med att de påståenden och den fråga som utgjorde 
enkäten hörde till det aktuella ämnet, var lättförståeliga och sammanhängande.!
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Validitet är ett annat viktigt kvalitetsbegrepp inom forskning, som innebär att undersökningen 
har mätt det som den har för avsikt att mäta. I vårt fall så kan begreppet kundvärde vara en 
svaghet, då det är ett begrepp vars mening många forskare är oense om. Vi avgränsade oss 
därför till de antal begrepp för kundvärden som vi redogjorde för i litteraturgenomgången.!

3.4 Forskningsetiska aspekter 
För att uppfylla forskningsetiska krav informerades alla respondenter om undersökningens 
syfte, våra namn och vid vilken institution som undersökningen bedrivs vid, samt att 
deltagandet var frivilligt. Då vi enbart använde oss av en kvantitativ undersökning och alltså 
inte någon kvalitativ metod kunde vi låta våra deltagare vara anonyma (Bryman 2011). På så 
sätt undvek vi att inkräkta på någons privatliv eller använda någon information som någon ej 
samtyckte om. Vi minimerade på så sätt risken att misslyckas möta etiska principer såsom, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman 2011). !

3.5 Analysmetod 
Detta delas in i två delar då vår enkät består av en fråga och påståenden som kräver olika 
metoder, de metoder som kommer att användas och presenteras här nedan är alltså kodning 
och univariat analys. !

3.5.1 Kodning  
Vid kvalitativa frågor bör man analysera dessa med hjälp utav en kvalitativ dataanalys. Då vi 
i vår enkät valde att använda oss utav en öppen fråga (fråga 1, se Enkät i bilaga 1) kommer 
den att kräva just en sådan analys. Kodning är ett vanligt sätt att analysera på och utgörs av 
tre olika varianter - öppen, axial och selektiv (Bryman 2011). Vi kommer vid den här 
analysen att använda oss av en öppen kodning för att kunna bryta ner, jämföra, 
konceptualisera och kategorisera vår data, för att ge dem begrepp som kan grupperas och 
omformuleras till kategorier (Bryman 2011). !

3.5.2 Univariat dataanalys 
Vi kommer att använda oss av en univariat analys för att kunna studera variationen och andra 
egenskaper hos våra kvantitativa variabler. På så sätt tar vi reda på och söker info om 
variablernas fördelning, centraltendens och spridning (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 
2010). Datan som vi samlade in genom vår enkät kan i vårt fall betraktas vara i intervallskala, 
vilket betyder att variabelvärdena kan rangordnas i lika stora intervaller (Djurfeldt et al. 
2010). !

3.5.2.1 Aritmetiskt medelvärde 
För att ta reda på vilket värde på vår intervallskala som dominerade, dvs. var tyngdpunkten 
ligger i den urvalsgrupp som vi har för avsikt att undersöka, kommer vi att använda oss av ett 
centralmått. Detta mått visar alltså att de flesta individerna i gruppen ligger i närheten av 
gruppens centralmått (Djurfeldt et al. 2010). !
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Då data i påstående 2.1-6 är kvantitativa variabler kommer vi att kunna beräkna det 
aritmetiska medelvärdet på vår data, vilket även anses vara det mest använda centralmåttet 
(Bryman 2011). Av den kvantitativa data som utgör svaren i påstående 2.1-3.6 räknar vi 
därför ut det aritmetiska medelvärdet för varje påstående. Det beräknar vi genom att summera 
alla variabler och dividera summan med det totala antalet variabler. Därefter räknas 
medelvärdet ut för varje kategori, dvs. för de praktiska, sociala och hedoniska värden, för att 
på så sätt kunna se vilken av dessa värdedimensioner som kunderna upplevde eller ansåg sig 
vara viktigast.!

Inför den variansanalys som kommer att göras (se 3.5.2.2) delar vi upp våra svar i kategorier 
- upplevda värden (påstående 2.1-2.11) och viktiga värden (påstående 3.1-3.6), samt delar in 
dessa utefter de tre värdedimensionerna - hedoniskt, praktiskt och socialt. Inom dessa 
summeras sedan svaren från varje respondent för varje kategori för att sedan divideras med 
antalet påståenden i kategorin, på så sätt får vi fram det aritmetiska medelvärdet. Vi räknar 
även ut separata medelvärden för påstående 2.4 och 2.5 som är utformade som ett negativt 
påstående/ en negation, samt för påstående 4-6 då dessa ej kan kopplas direkt till våra 
värdedimensioner. !

3.5.2.2 Standardavvikelse 
Med hjälp av de medelvärden som vi fick fram för samtliga påståenden beräknar vi även 
standardavvikelsen. Detta för att se hur mycket respondenternas svar avviker från 
medelvärdet. En högre standardavvikelse tyder på en större spridning mellan respondenternas 
svar och vice versa om standardavvikelsen är låg (De Veaux, Velleman & Bock 2012). !

3.5.2.3 Variansanalys: ANOVA 
För att vidare kunna analysera de medelvärden som beräknas i den univariata dataanalysen 
tar vi reda på om de skiljer sig signifikant från varandra mellan grupperna genom en envägs 
oberoende variansanalys, ANOVA. ANOVA används för att undersöka medelvärden mellan 
två eller flera populationer, i vårt fall de tre värdedimensionerna. Ett F-värde räknas ut och 
jämför variationen inom grupperna med variationen mellan grupperna. En större variation 
mellan grupperna och en mindre variation inom grupperna ger ett högre F-värde. Detta F-
värde jämförs senare med ett kritiskt värde, som beror på antalet personer i analysen. Har vi 
ett F-värde som är större än det kritiska värdet så finns det signifikanta skillnader mellan 
minst två av grupperna (De Veaux, Velleman & Bock 2012). Vi har använt oss av 
signifikansnivån 95 % vilket betyder att ett P-värde på under 0,05 bekräftar att minst två av 
medelvärdena skiljer sig åt signifikant och inte beror på slumpen.   !

3.5.2.4 Post hoc-test: Tukey 
För att ta reda på exakt mellan vilka medelvärden som den signifikanta skillnaden befinner 
sig följer vi upp variansanalysen med ett post hoc-test, ett s.k. Tukey test. Detta är ett test 
som passar bra att göra till följd av just variansanalys. I detta test kan vi alltså avgöra i vilken 
av grupperna som det finns en signifikant skillnad, alltså där P-värdet ligger under 0,05 (Borg 
& Westerlund 2011).  
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4. Resultat  
Här redogör vi för de resultat som fåtts fram genom undersökningen, dvs. de svar som 
enkäterna genererat. Datan analyseras och disponeras enligt den metod som det redogjordes 
för i analysmetoden (se 3.5). Vi beskriver utförligt hur detta kommer att genomföras nedan i 
4.1.1. !

4.1 Presentation av empiriskt resultat 

4.1.1  Resultat av enkätundersökning 
De frågor som vår enkät utgjordes av bestod, som vi nämnde i vår metod, av en öppen fråga 
och 20 slutna påståenden med svarsalternativ utspridda på en likertskala från 1 till 7. Här 
nedan presenterar vi de resultat som vi fick från våra enkäter, alltså de svar som samlats in 
genom både den öppna frågan och våra påståenden. Genom att dela in dem efter vilken 
kategori de tillhör, dvs. den sociala, hedoniska eller praktiska värdedimensionen, återkopplar 
vi till vårt teoretiska ramverk som utgör ramen för vår undersökning (se Enkättabell, bilaga 
2). För att redovisa dessa resultat på bästa sätt har vi valt att räkna ut medelvärdet samt 
standardavvikelsen på respondenternas svar på respektive fråga/ påstående (se Enkätsvar, 
bilaga 4). Vi har även separerat de frågor som berör kundens upplevda värden med vad de 
faktiskt värdesätter och tycker är viktigt när de besöker en flaggskeppsbutik för att på så sätt 
kunna härleda resultaten och anknyta till våra frågeställningar på enklaste sätt (figur 3.1). !

Svaren på fråga ett och fördelningen av medelvärdena på de tre värdedimensionerna i 
påstående 2.1-3.6 samt resultaten från påstående 4-6 kommer att presenteras i de diagram 
som anses lämpliga för att visa upp resultaten på bästa sätt, dvs. cirkel- eller stapeldiagram. 
Tre stycken ANOVA respektive Tukey-test kommer att beräknas på kategorierna upplevda 
värden, viktiga värden samt påstående “4-6”. Dock kommer dessa två test ej att genomföras 
på påstående 2.4 eller 2.5 då ett samband mellan dessa inte är av intresse för denna studie. !

4.1.1.2 Fråga 1 
I den tabellen nedan har vi sammanställt de huvudsakliga anledningar som våra respondenter 
angav på fråga 1 i vår enkät gällande deras besök i flaggskeppsbutiken genom att applicera 
dessa på vårt teoretiska ramverk. De flesta, dvs. 24 st, besökte butiken i ett praktiskt syfte då 
de oftast var ute efter ett visst plagg eller en speciell produkt. Den näst vanligaste 
anledningen till att de besökte flaggskeppsbutiken var av hedoniska skäl, tex. av ren 
nyfikenhet, ett spontanbesök eller att de helt enkelt bara hade vägarna förbi. Att göra besöket 
i butiken till en social aktivitet visade sig vara ganska ovanligt då endast fyra respondenter 
svarade med den kommentaren. De som trots allt var där av den anledningen gjorde sällskap 
med någon som hade ett ärende i butiken. 

För att se en fullständig sammanställning av våra respondenters huvudsakliga anledningar till 
besöken i flaggskeppsbutikerna hänvisar vi här till bilaga 3.            !
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!

Figur 4.1. Tabell över sammanställning av respondenters huvudsakliga anledning till att de besökte 
flaggskeppsbutiken fördelade på de tre värdedimensionerna. !

!

Vi presenterar detta i ett cirkeldiagram där vi har omvandlat antalet respondenter till procent 
för att så tydligt som möjligt illustrera fördelningen av deras huvudsakliga anledning till 
besöket i butiken. Här utgör den praktiska värdedimensionen den största delen, dvs. 53,3 %, 
som alltså motsvarar totalt 24 respondenter av maximala 45.  !

          

 !

Figur 4.2. Procentfördelning av respondenters huvudsakliga anledning till att de besökte flaggskeppsbutiken 
fördelade på de tre värdedimensionerna.!

!

!

!

!
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4.1.1.3 Påstående 2.1-2.11, Upplevda värden 
Påstående 2.1 - 2.11 (OBS! 2.4 och 2.5 behandlas separat i tabellen i figur 4.5) utgjorde den 
delen av vår enkät som handlade om hur kunden upplevde butiken.  För att få en uppfattning 
om!kunders upplevda värden av våra utvalda flaggskeppsbutiker har vi här nedan delat in 
dessa!resultat efter vårt teoretiska ramverk. Som vi kan se i tabellen tillhör fyra påståenden 
angående kunders upplevelser den hedoniska värdedimensionen, tre tillhör den praktiska och 
två den sociala. De medelvärden som angivits i tabellen förhåller sig till den likertskala som 
vi använde oss av i vår enkät, alltså 1-7. Som vi kan se har vi ett högsta medelvärde på 5,31 
vilket betyder att den praktiska värdedimensionen dominerar i det här fallet.  !

!

Figur. 4.3. Tabell över kunders upplevda värden av flaggskeppsbutiker angett i medelvärden. !

!

Vi presenterar detta i ett cirkeldiagram där vi har omvandlat medelvärdena till procent för att 
så tydligt som möjligt illustrera fördelningen av kunders upplevda värden. Här utgör den 
praktiska värdedimensionen den största delen, dvs. 35,7 %, som alltså motsvarar medelvärdet 
på 5,31 av maximala 7.  !

!

Figur 4.4. Procentfördelning på upplevda värdedimensioner baserade på kunders upplevelser.!

!
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4.1.1.3.1 ANOVA  
!

Test 1. Upplevda värden.!

ANOVA-test för varje dimensions medelvärde, dvs. mellan den hedoniska, praktiska och 
sociala värdedimensionen, för kategorin Upplevda värden. !

!

Figur 4.8. Tabell över resultat från ANOVA test 1, Upplevda värden. Obs. “Viktad HPS” är en term för 
värdedimensionerna.!

 

Resultatet av analysen gav oss ett p-värde på 0.000, vilket bekräftar att det finns en 
signifikant skillnad av medelvärdet mellan åtminstånde två av våra tre värdedimensioner 
(hedoniska, praktiska och sociala). Vi kan därmed utesluta att det var slumpen som avgjorde 
resultat mellan åtminstone två av dessa dimensioner.!

4.1.1.3.2 Tukey 
!

Test 1. Upplevda värden !

Dimension 1: hedoniska värden, dimension 2: praktiska värden och dimension 3: sociala 
värden.!

!

Figur 4.11. Tabell över resultat från Post Hoc test 1, Tukey, Upplevda värden. Obs. “Viktad HPS” är en term 
för värdedimensionerna.!
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Testet ovan visar att det finns en signifikant skillnad mellan alla grupper (dimensioner), dvs. 
mellan den hedoniska, praktiska och sociala värdedimensionen, då p-värdet är 0,000 mellan 
samtliga tre dimensioner.!

4.1.1.4 Påstående 3.1-3.6, Viktiga värden   
Nästa del av resultatet motsvarar den delen av vår enkät som behandlade de påståenden där 
våra respondenter fick ta ställning kring hur viktiga vissa moment var när de besökte en 
flaggskeppsbutik, dvs hur stort värde detta hade för dem. Vi har här gjort på samma sätt som i 
tabellen ovan och fått ett högsta medelvärde på 6,18 vilket betyder att det även här var den 
praktiska värdedimensionen som var den mest framträdande.    !

!

Figur 4.5. Tabell över var kunder anser vara viktigt vid besök i en flaggskeppsbutik angett i medelvärden.!

!

Vi presenterar även detta i ett cirkeldiagram för att tydliggöra fördelningen av medelvärdet på 
de tre värdedimensionerna i procent. Här utgör som sagt den praktiska värdedimensionen 
återigen den största delen, dvs. 37,1 %, som alltså motsvarar medelvärdet på 6,18 av 
maximala 7.  !

!

Figur 4.6. Procentfördelning på upplevda värdedimensioner baserade på vad kunder anser är viktigt. 
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4.1.1.4.1 ANOVA 
!

Test 2. Viktiga värden!

ANOVA-test för varje dimensions medelvärde, dvs. mellan den hedoniska, praktiska och 
sociala  värdedimensionen, för kategorin Viktiga värden. !

!

Figur 4.9. Tabell över resultat från ANOVA test 2, Viktiga värden. Obs. “HPS medel” är en term för 
värdedimensionerna.!

!

Likt föregående resultat så har det andra ANOVA testet ett p-värde på 0.000, och vi kan 
därmed även här utesluta respondenternas svar på vad som är viktigt när de besöker butiken 
är slumpmässiga mellan åtminstånde två av värdedimensionerna (hedoniska, praktiska och 
sociala).!

4.1.1.4.2 Tukey 
!

Test 2. Viktiga värden!

Dimension 1: hedoniska värden, dimension 2: praktiska värden och dimension 3: sociala 
värden. !

!

Figur 4.12. Tabell över resultat från Post Hoc test 2, Tukey, Viktiga värden. Obs. “HPS medel” är en term för 
värdedimensionerna.!
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Tukey-testet över de värdedimensioner som kunder anser vara viktiga när de besöker en butik 
visar att det finns en signifikant skillnad mellan sociala och praktiska värden, men inte mellan 
hedoniska och praktiska, då p-värdet överstiger 0.05 (0.323).!

4.1.1.5 Påstående 2.4, 2.5 och 4-6 
Tabellen som vi kan se nedan representerar de övriga påståenden och dess medelvärden som 
vi inte direkt kan koppla till någon av de tre värdedimensionerna. Påstående 2.4 och 2.5 som 
egentligen hör till tabellen i figur 4.1 och behandlar konsumenters upplevda värden 
utvärderar vi här separat då de har en “dålig klang”, dvs. ger negativa associationer. Detta för 
att det sammanslagna medelvärdet skulle ha blivit skevt om vi hade räknat med dem då har 
betydligt lägre medelvärden, eftersom de är ställda mot respondenten som ett negativt 
påstående respektive en negation. De låga medelvärdena på 2.6 respektive 2.23 visar tydligt 
att våra respondenter inte alls håller med om dessa påståenden, vi kan se detta i tabellen 
nedan. För att förtydliga hur respondenternas svar avviker från just dessa medelvärden valde 
vi att belysa standardavvikelsen i den här tabellen. Detta i hopp om att kunna se i fall att 
någon av våra respondenter hade angivit ett värde som skiljer sig från de andra. Vilket i såfall 
skulle betyda att de missuppfattat något av dessa två påståenden som ju var negativt ställda 
till respondenten, i jämförelse med de övriga som syftade till något positivt.    !

  

!

Figur 4.7. Tabell över påstående 2.4 och 2.5 angett i medelvärden.!

!

Påstående 4, 5 och 6 var generellt utformade och därför till för att fånga konsumentens 
bedömning av helhetsupplevelsen i form av varumärke och image. På så sätt får vi reda på 
om det har uppstått något ökat kundvärde som i sin tur leder till ett högre CBBE, som vi 
nämnde i litteraturkapitlet (se 2.1.3). Med svaren på dessa tre frågor i kombination med 
utvärderingen av de tre värdedimensionerna kommer vi förhoppningsvis kunna besvara våra 
frågeställningar som ligger till grund för forskningsfrågan. Vi kan urskilja medelvärden här 
på minst 5 och högst 6.09, vilket alltså visar att respondenterna hade en generellt positiv 
inställning till dessa påståenden. Även här har vi valt att lägga in standardavvikelsen för att 
kunna jämföra frågornas standardavvikelse sinsemellan då frågorna hör ihop och används i 
vår analys som direkt kopplade till CBBE.   !

!
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!

Figur 4.8. Tabell över påstående 4-6 angett i medelvärden.!

!

4.1.1.5.1 ANOVA 
!

Test 3. !

ANOVA-test för de medelvärden som genererats från fråga 4,5 och 6. 

!

!

!

Figur 4.10 Tabell över resultat från ANOVA test 3, påstående 4-6 i enkäten. Obs. “SVAR456” är en term för 
fråga 4, 5 och 6.!

!

ANOVA-testet som utfördes på frågorna 4-6 i enkäten visar ett p-värde på 0.007, vilket 
innebär att det även här finns ett signifikant samband mellan åtminstånde två av dessa 
påståenden.!

 

 

 

 

 
!
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4.1.1.5.2 Tukey 
!

Test 3.!

Grupp 1: påstående 4 i enkät, grupp 2: påstående 5 i enkät och grupp 3: påstående 6 i enkät.!

!

Figur 4.13 Tabell över resultat från Post Hoc test 3, Tukey, påstående 4-6. Obs. “SVAR456” är en term för 
fråga 4, 5 och 6.!

!

Påstående 4, 5 och 6 är namngivna 1, 2 och 3 i ovanstående Tukey test. Resultatet visar ett p-
värde på 0,940 mellan påstående 5 och 6. Det finns alltså ingen signifikant skillnad mellan 
dessa två.!

!  
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5. Analys och diskussion 
I detta kapitel går vi igenom vårat resultat och försöker reda ut vad det säger om vår 
undersökning. Vi för en diskussion kring de värden som vi fått fram genom vår enkät för att 
få reda på vilka faktorer som värdesattes högst och vilka värdedimensioner som dominerade. 
Så småningom återkopplar vi till den teori och den figur som låg till grund för vår 
undersökning (se figur 2.3). !

5.1 Diskussion 
Den fråga som inledde vår enkät (fråga 1), och som fångade upp respondenternas 
huvudsakliga anledning till besöket i butiken, visade att nästan hälften (53.3%) var där av 
praktiska anledningar. De hade således ett ärende och var inte där av sociala skäl eller av 
enbart spontan nyfikenhet. Denna trend kunde vi även se genom de påståenden som följde då 
den praktiska värdedimensionen ansågs vara den som både upplevdes mest och ansågs vara 
allra viktigast. Dessa skiljde sig inte mycket åt emellan då de upplevda värdena utgjorde 35.7 
% och de viktiga 37.1% av totalt 100%, detta visar alltså att de inte bara upplevde främst 
praktiska värden utan de var också de som värdesattes högst och ansågs viktigast. De 
hedoniska värdena och dess importens kom inte långt efter de praktiska då de utgjorde 37.7% 
respektive 33.7%. Då det trots allt skiljer några procent mellan upplevda och viktiga värden 
inom både den praktiska och den hedoniska värdedimensionen så förhåller de sig de ändå på 
samma sätt inom de båda kategorierna. Vi menar alltså här att rangordningen ter sig likadant 
inom både den del i vår enkät där vi frågade hur butiken upplevdes respektive vilka värden 
som de ansåg vara viktiga, dvs. praktiska, hedoniska och sociala.!

Då de flaggskeppsbutiker som vi besökte i Stockholm inte genererade någon avgörande stor 
mängd hedoniska värden utan istället fler praktiska, stämmer detta inte överens med de 
teorier från den litteratur som tagits i beaktande i denna uppsats. Detta kan vi se då bland 
annat Schmitt & Simonson (1997) pratar om att man har som mål att erbjuda en hög 
nöjesnivå och exalterade kvaliteter. Även Manlow och Nobbs (2013) nämner vikten av 
image, att skapa ett värdefullt intryck hos sina kunder och att erbjuda en total 
varumärkesupplevelse. Vi menar alltså att trots att flaggskeppsbutikerna inte har som primärt 
mål att sälja produkter, utan snarare att användas i marknadsföringssyfte, så upplever 
kunderna de praktiska värdena i större utsträckning än de hedoniska värden som 
flaggskeppsbutiker syftar till. En förklaring till varför vi hade en övervägande majoritet av 
respondenter som besökte butiken av praktiska skäl kunde vara att konsumenten var ute efter 
en specifik produkt och på så sätt hade ett ärende, vilket vi kopplar ihop med den praktiska 
värdedimensionen. Orsaken till detta kan dock vara att trovärdigheten och kvaliteten av 
denna produkt ökar i konsumentens ögon om denne handlar i varumärkets egna butik då 
butikens image förbättrar den upplevda kvaliteten och motiverar på så sätt kunden till att 
konsumera (d’Astous & Chnaoui 2002 se d’Astous & Saint-Louis, s. 308). !

Då våra konsumenter generellt sett var nöjda med sitt besök i butiken och hade en positiv syn 
på varumärket efter besöket kan vi därmed koppla detta till vår forskningsfråga angående 
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CBBE, dvs. om flaggskeppsbutiken hade någon värdeskapande effekt hos konsumenterna. I 
vår enkät utformades påstående 4,5 och 6 fristående för att fånga konsumenters 
helhetsuppfattning om just CBBE. Vi härledde alltså inte dessa tre, likt de övriga 
påståendena, till en värdedimension utan direkt till kundvärdet i fråga om image och 
relatering till varumärket. Genom dessa tre frågor fick vi reda på hur den positiva synen på 
varumärket hade ökat efter besöket, om de var nöjda som helhet med detta besök och om de 
ansåg att flaggskeppsbutiken speglade varumärkets image väl. Då samtliga visade marginella 
medelvärden i inbördes ordning på över fyra, dvs. 5.31, 6 och 6.09 kan vi konstatera att dessa 
kriterier uppfylldes enligt konsumenten. Vardera påstående hade även en standardavvikelse 
på under 1,6 (se figur 4.8), vilket tyder på att kunderna generellt håller med i våra påståenden 
och att de som helhet uppskattade butiken som koncept och den upplevelse den bidrog till - 
vilket direkt bidrar till ett högre CBBE. Vi kan på så sätt även fastställa att konsumenten 
genom flaggskeppsbutiken kunde relatera väl till företaget och dess image då den ansågs 
spegla varumärket väl (Keller 1993). Vi kunde också bekräfta att konsumenterna fick en ökad 
positiv syn på varumärket efter besöket och att de var nöjda med besöket som helhet, vilket vi 
kan relatera till dess marknadsföringsmix (pris, produkt, plats, promotion/ distribution). !

För att precisera detta tydligare fick vi reda på dessa delar var för sig genom våra påståenden 
som berörde deras uppfattning om flaggskeppsbutikens inredning, miljö, priser och sortiment 
(upplevda: 2.6, 2.8, 2.9 / viktiga: 3.1, 3.2, 3.5). I inbördes ordning resulterade dessa 
påståenden i upplevda medelvärden på 4.66, 5.11 och 5.51 respektive viktiga medelvärden på 
5.88, 6.42 och 5.71 (se Enkätsvar, bilaga 4). Detta visar att i båda fallen, då samtliga 
medelvärden ligger över 4, så kan vi konstatera att butiken lever upp till varumärkets 
marknadsföringsmix som på så sätt skapar kundvärde som i sin tur bidrar till ett högre CBBE.   !

Med hjälp av de statistiska analyser som genomfördes kunde vi även fastställa att de resultat 
som vi fick fram är statistiskt signifikanta. ANOVA-testen visade att det fanns en signifikant 
skillnad mellan åtminstånde två av värdedimensionerna och mellan påstående 4, 5 och 6. 
Tukey-testet preciserade detta ytterligare genom att visa mellan vilka dimensioner som 
signifikansen kunde spåras mellan. Det vi fick fram här var att en statistisk signifikans på 95 
% fanns mellan alla dimensioner och påståenden förutom de hedoniska och praktiska 
värdedimensionerna (som konsumenterna anser är viktiga), samt mellan fråga 5 och 6. Att 
sambandet mellan dessa fick ett högre p-värde tolkar vi därför som att vi inte kan utesluta att 
det är slumpen som avgör hur respondenten svarade mellan de två dimensionerna eller mellan 
påstående 5 och 6 - det kan alltså lika gärna ha varit slumpen som avgjort vårat resultat.    !

Trots att den hedoniska värdedimensionen inte var den som vägde tyngst kan vi ändå 
konstatera att våra respondenter upplevde dessa värden och tyckte att de var viktiga, dvs. de 
ansåg att butiken och dess miljö i viss mån var inspirerande, fantasifull och trevlig överlag. 
Dessa antaganden stärker de teser om att konsumenten uppmärksammar den unika 
upplevelsen som varumärket erbjuder (Carpenter, Moore & Fairhurst 2005) och att det 
faktiskt lönar sig att lägga fokus på köpupplevelsen (Scarpi 2006). Dock kan vi inte fastställa 
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att butikerna går med vinst tack vare dessa åtaganden, vilket är något som många forskare 
hävdar är en nödvändighet för att ha råd att driva en flaggskeppsbutik över en längre tid 
(Manlow & Nobbs 2013; Floor 2006).  !

Påstående 2.4 och 2.5 kan båda ses som “negativa”. I påstående 2.4 undrade vi om 
respondenterna upplevde butiken som överambitiös och i 2.5, som var en negation, frågade vi 
om de upplevde butiken som ej trivsam. Här kan vi notera att majoriteten inte höll med om 
dessa påståenden då medelvärdena visade sig vara förhållandevis låga, närmare bestämt 2.60 
respektive 2.23. De låga medelvärdena är som sagt ett resultat av många sammanslagna låga 
variabler på vår likertskala, men kollar man närmare och granskar varje respondent för sig 
kan man se att några har angett ett värde på 6. Detta tyder på att respondenten antingen kan 
ha missuppfattat påståendet, vilket har lett till ett “felvänt” värde eller så höll denne helt 
enkelt med om påståendet. !

!

!
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6. Slutsats  
Här för vi en avslutande diskussion kring kundvärdet och dess tre värdedimensioner för att 
sammanfatta vad konsumenter faktiskt värdesätter och anser är viktigt när de besöker en 
flaggskeppsbutik. På så sätt kan vi även besvara våra forskningsfrågor för att sedan kunna 
dra en slutsats angående kundvärdeskapandet och dess bidrag till det konsumentbaserade 
varumärkeskapitalet - CBBE.  !

6.1 Avslutande diskussion 
Med hjälp av vår enkät har vi kunnat fastställa konsumenters värderingar, upplevelser och 
huvudsakliga anledningar till besöket i butiken. I och med deras svar kan man se en 
genomgående röd tråd - de praktiska värdena både upplevdes och värderades högst och var 
även en övervägande majoritet av respondenternas anledning till besöket i butiken.!

Enligt den undersökning som vi har bedrivit så kan vi konstatera att konsumenterna är nöjda 
med upplevelsen i flaggskeppsbutiken och att de generellt sett fått ett bättre intryck av 
varumärket efter besöket. Flaggskeppsbutikerna lyckas därmed att leverera alla 
värdedimensioner till konsumenterna men når inte riktigt upp till konsumenternas krav på de 
praktiska och hedoniska. Med detta menar vi alltså att de värden som kunder anser vara 
viktigast, upplevs inte i den utsträckning som de prioriterar. Däremot upplevs den sociala 
värdedimensionen i större utsträckning än vad den anses vara viktig. Vi kan därmed dra 
slutsatsen att de värdesätter ett brett och uppdaterat utbud, rimliga priser och en hjälpsam och 
engagerad personal över faktorer som trivsamma miljöer, samhörighet med varumärkets 
generella kundkrets och en plats man kan spendera tid på med bekanta. Alltså har den 
hedoniska och praktiska värdedimensionen levererat mindre än vad som förväntades medan 
den sociala ansågs ha betydligt mindre inverkan på helhetsupplevelsen som 
flaggskeppsbutiken erhöll. Den hedoniska dimensionen ansågs dock inte vara lika uppskattad 
som man hade kunnat förvänta sig enligt tidigare forskning och teorier.  !

Alltså kan vi sammanfatta detta med att det skulle vara problematiskt för varumärket att inte 
fokusera på de praktiska värdena i sin flaggskeppsbutik, då konsumenter värdesätter dessa 
och oftast har ett ärende som förutsätter den praktiska värdedimensionen. Den hedoniska 
dimensionen tillför något betydande till helheten men skulle inte, tillsammans med sociala 
faktorer, kunna bibehålla konsumentens tillfredsställelse. !

I och med dessa avslutande resonemang kan vi härmed konstatera att vi mer eller mindre 
lyckats bemöta de frågeställningar som legat till grund för den här undersökningen. Vi går 
nedan igenom dem var för sig;!

- Varför besöker konsumenten dessa flaggskeppsbutiker?!

Undersökningen visar att majoriteten av de konsumenter som besöker flaggskeppsbutiker har 
ett ärende och går inte dit i lika stor utsträckning för att enbart bekanta sig med varumärket 
eller av ren spontan nyfikenhet.     !
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- Vilken värdedimension är det som konsumenten värdesätter högst hos en flaggskeppsbutik - 
hedoniska, praktiska eller sociala?!

Ett brett och uppdaterat sortiment samt en hjälpsam och engagerad personal var de två 
faktorer som konsumenterna värdesatte allra högst. Alltså kan vi dra slutsatsen här att den 
praktiska värdedimensionen är den som dominerar i det här fallet.!

- Vilken värdedimension upplever konsumenten främst när de handlar i dessa butiker - 
hedoniska, praktiska eller sociala?!

Den praktiska värdedimensionen dominerade även här då ett brett och uppdaterat sortiment 
samt engagerad och hjälpsam personal var det som upplevdes i största grad hos 
konsumenterna. !

- Upplever konsumenter ett ökat värde för varumärket efter ett besök i dess flaggskeppsbutik?!

Ja, då majoriteten av kunderna är positiva till flaggskeppsbutiken, och upplevde en trevlig 
helhetsupplevelse, drar vi slutsatsen att de har en positiv syn på varumärket och att 
flaggskeppsbutiker är en fungerande marknadsföringsstrategi som skapar värde för kunden. !

Leder detta sammantaget till ett högre CBBE? !

Som flaggskeppsbutik innebär det att spegla varumärkets image väl och att erbjuda ett brett 
och uppdaterat sortiment i kombination med en trevlig miljö, dvs. skapa en 
helhetsupplevelse, för att på så sätt bidra till en värdeskapande effekt hos konsumenterna som 
i sin tur leder till ett högre CBBE. Vi anser att flaggskeppsbutiker leder till ett högre CBBE 
då kunderna har reagerat positivt till varumärkets marknadsföringsmix - dvs. själva 
flaggskeppsbutiken och i den grad det som erbjuds i form av olika värdedimensioner.!

Detta kan vi därmed bekräfta då de höga medelvärdena i påstående 4,5 och 6 i kombination 
med svaren på våra forskningsfrågor motsvarar just dessa kriterier. Förutom att de hedoniska 
värdena inte upplevdes i lika stor utsträckning eller kändes lika viktiga som de praktiska så 
visade samtliga påståenden medelvärden över 4, nästintill 5, därmed kan vi konstatera att 
majoriteten var nöjda med sitt besök och flaggskeppsbutiken som marknadsföringsstrategi. !

!

!

!

!

!

!
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7. Implikationer och förslag för vidare forskning!
Här redogör vi för de begränsningar i form av teoretiska och praktiska implikationer som 
har uppstått under arbetets gång, dvs. feltolkningar och missuppfattningar. Detta kan ha 
påverkat vårt resultat och på så sätt lett till skeva slutsatser. Avslutningsvis nämns några 
förslag till forskningsfrågor som kan vara lämpliga att följa upp för framtida studier inom 
ämnet.  !

7.1 Implikationer/ Begränsningar 

7.1.1 Teoretiska 
De teoretiska implikationer som uppstod, och på så sätt kan ha påverkat vårt resultat, var dels 
skillnaden mellan respondenters anledningar till att de besökte butiken och det tolkandet som 
följde av fråga 1 gällande praktiska gentemot hedoniska värden. Det vi menar här är att vissa 
respondenter kanske kände sig tvungna att besvara fråga 1 med en faktisk anledning då vi ej 
hade som avsikt att kräva någon sådan. Man kunde alltså likaväl ha besökt butiken i rent 
nyfikenhetssyfte. Detta medförde att vid analysen, där vi härledde deras huvudsakliga 
anledning till vårt teoretiska ramverk, kan falska slutsatser ha dragits baserade på anledningar 
som egentligen inte var fullt sanna. Med andra ord kan en del praktiska syften egentligen ha 
varit menade som hedoniska och vice versa.  !

Dels kan påstående 2.7 och 3.3 kopplas ihop med både praktiska och sociala värden vilket 
medförde ett skevt resultat gällande svaret på dessa frågor. Vi menar alltså att en del av våra 
respondenters ställningstaganden kan ha varit av praktiska skäl och en del av sociala skäl, 
beroende på om de uppfattade personalens engagemang som ett hjälpsamt bidrag eller bara 
ett sällskapligt. Avsikten vid formulerandet av dessa påståenden var att härleda dem till ett 
praktiskt värde men här kan det då istället ha uppfattats som ett socialt värde, vilket på så sätt 
kan ha gett ett snedvridet resultat. Beroende på hur våra respondenter har tolkat dessa 
påståenden kan de ha genererat olika värden på likertskalan.!

En ytterligare implikation berörde påstående 2.4 och 2.5 som innehöll en negation, dvs. ett 
negativt ställt påstående, respektive ett negativt adjektiv. Här kan felaktiga värden ha 
uppkommit till följd av missuppfattningar av likertskalan, där ett högt värde representerade 
en negativ inställning och ett lågt en positiv, då värdena på skalan i övrigt motsvarar det 
motsatta.    !

7.1.2 Praktiska 
De praktiska implikationer som vi stötte på under vår enkätundersökning var bland annat 
språkbarriärer som kan ha lett till felaktiga uppfattningar då några av våra respondenter var 
turister och samtliga påståenden var skrivna på svenska. En annan problematisk faktor som 
uppstod var att vid det ena tillfället, dvs. den 23:e april, då vi genomförde enkät 1-20 hade 
folk ont om pengar eftersom det var efter påsk och strax innan lön. Det andra tillfället, då vi 
alltså genomförde enkät 21-45, var fredagen den 25:e april. Detta innebar alltså lön för de 
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flesta som i sin tur bidrog till ett högre tryck på stan, och fler köpglada konsumenter, och 
genererade fler respondenter vid just det tillfället. !

Då vårt sikte var att få in minst 50 enkäter, och vi landade på 45 stycken, så kan studiens 
applicerbarhet till viss grad ifrågasättas. Hade vi fått in fler enkäter så skulle vi möjligen ha 
kunnat få ett resultat som vi med större säkerhet kunnat applicera på befolkningen. Andra 
allmänna faktorer som påverkade vårt resultat kan ha varit det blåsiga vädret och den något 
långa enkäten som bidrog till att vissa respondenter upplevde situationen som obekväm och 
stressig och därmed tappade intresse. !

Då den största delen av forskningen inom ämnet gjorts av utländska forskare och de mest 
betydande exemplen av dessa flaggskeppsbutiker (som vi nämnde i vår introduktion) går att 
finna i storstäder som London, Milano och New York, kan vårt bidrag i denna uppsats vara 
en aning fattigt. Vi menar alltså att de flaggskeppsbutiker som vi besökte i Stockholm kanske 
inte reflekterade den standard och upplevelserika nivå som en butik hade varit kapabel till att 
göra i t.ex. New York. Detta kan därför ha gett oss ett helt annat resultat än vad som annars 
hade varit möjligt i en undersökning av flaggskeppsbutiker i någon större storstad. 
Förslagsvis hade vår undersökning på så sätt kunnat generera en större dominans av 
hedoniska värden då dessa hade varit mer uppenbara och lättare att värdesätta i en än mer 
extravagant butik. !

7.2 Förslag för vidare forskning 
Då vi endast genomfört vår undersökning på 45 respondenter kan vårt resultat bli svårt att 
generalisera på den stora massan. Alltså kan detta resultat ej representera Stockholms 
samtliga konsumenter då vi snarare gjorde ett stickprov. Det skulle därför behöva göras ett 
större urval av respondenter för att på så sätt kunna göra ett bredare stickprov som skulle 
resultera i ett mer signifikant resultat.!

Något som vi upplyste om men som vi valde att inte ta i beaktande i den här uppsatsen var 
hur man i framtiden ska kunna finansiera dessa flaggskeppsbutiker, dvs. hur de i framtiden 
ska kunna få in pengar om försäljning inte anses vara det primära syftet. En framtida 
undersökning skulle därför kunna ta reda på om flaggskeppsbutiker verkligen är finansiellt 
lönsamma och försvarbara över en längre tid. !

För att ta reda på hur konsumenter upplever flaggskeppsbutiker i relation till vanliga butiker 
skulle man förslagsvis kunna jämföra dessa i en undersökning för att se om det finns några 
signifikanta skillnader. För att även se om denna bearbetning av kundvärdet genom 
flaggskeppsbutiker skulle fungera över detaljhandelns samtliga spektrum, dvs. inte bara vissa 
nischade branscher, skulle en vidare forskningsansats även innefatta en större bredd av 
butiker.  !

!

! !
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Bilagor 
Här nedan har vi placerat vi de bilagor som innehåller den fullständiga empiriska data som 
samlats in under arbetets gång (som vi ej valt att ha med i den löpande brödtexten) i 
samarbete med vår surveyundersökning, dvs. intervjuformulär, tabeller och output-dokument 
från SPSS.  

Bilaga 1. Enkät 
!
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Bilaga 2. Enkättabell 
!

!

!
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Bilaga 3. Svar, fråga 1 
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Bilaga 4. Enkätsvar 
Samtliga enkätsvar från respondenter inklusive medelvärde, standardavvikelse, varians och 
medelvärdet av standardavvikelse på de tre värdedimensionerna. 

!
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Bilaga 5. Resultat för upplevda värden (SPSS) 

!

Notes

Output Created
Comments
Input Active Dataset

Filter
Weight
Split File
N of Rows in 
Working Data File

Missing Value 
Handling

Definition of 
Missing

Cases Used

Syntax

Resources Processor Time
Elapsed Time

15-MAY-2014 17:04:19

DataSet3
<none>
<none>
<none>

135

User-defined missing 
values are treated as 
missing.
Statistics for each 
analysis are based on 
cases with no missing 
data for any variable in 
the analysis.
ONEWAY MedelHPS BY 
Dimension
  /MISSING ANALYSIS.

00:00:00,00
00:00:00,00

ANOVA

MedelHPSMedelHPSMedelHPS
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig.

Between Groups
Within Groups
Total

24,553 2 12,276 9,641 ,000
168,075 132 1,273
192,628 134

MedelHPSMedelHPS
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Notes

Output Created
Comments
Input Active Dataset

Filter
Weight
Split File
N of Rows in 
Working Data File

Missing Value 
Handling

Definition of 
Missing

Cases Used

Syntax

Resources Processor Time
Elapsed Time

15-MAY-2014 17:05:13

DataSet3
<none>
<none>
<none>

135

User-defined missing 
values are treated as 
missing.
Statistics for each 
analysis are based on 
cases with no missing 
data for any variable in 
the analysis.
ONEWAY MedelHPS BY 
Dimension
  /STATISTICS 
DESCRIPTIVES 
HOMOGENEITY
  /PLOT MEANS
  /MISSING ANALYSIS
  /POSTHOC=TUKEY 
ALPHA(0.05).

00:00:00,16
00:00:00,00

Descriptives

MedelHPSMedelHPSMedelHPSMedelHPS

N Mean Std. Deviation Std. Error

95% Confidence Interval for 
Mean

Lower Bound Upper Bound
1
2
3
Total

4 5 5,03888889 ,893403152 ,133180679 4,77048087 5,30729691 3,25000000
4 5 5,57777778 ,962425387 ,143469906 5,28863318 5,86692237 3,33333333
4 5 4,53333333 1,44756849 ,215790770 4,09843561 4,96823105 1,00000000

135 5,05000000 1,19896653 ,103190609 4,84590696 5,25409304 1,00000000

MedelHPSMedelHPS

Descriptives

MedelHPSMedelHPSMedelHPS

Minimum Maximum
1
2
3
Total

3,25000000 7,00000000
3,33333333 7,00000000
1,00000000 7,00000000
1,00000000 7,00000000

MedelHPSMedelHPS
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Test of Homogeneity of Variances

MedelHPSMedelHPSMedelHPS
Levene 
Statistic df1 df2 Sig.

8,210 2 132 ,000

MedelHPSMedelHPS

ANOVA

MedelHPSMedelHPSMedelHPS
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig.

Between Groups
Within Groups
Total

24,553 2 12,276 9,641 ,000
168,075 132 1,273
192,628 134

MedelHPSMedelHPS

Post Hoc Tests
Multiple Comparisons

Dependent Variable: MedelHPSDependent Variable: MedelHPS
Tukey HSDTukey HSD

(I) Dimension (J) Dimension
Mean 

Difference (I-J) Std. Error Sig.

95% ...

Lower Bound
1 2

3
2 1

3
3 1

2

-,53888889 ,237888438 ,064 -1,1027905 ,025012743
,505555556 ,237888438 ,089 -,05834608 1,06945719
,538888889 ,237888438 ,064 -,02501274 1,10279052
1,0444444* ,237888438 ,000 ,480542812 1,60834608
-,50555556 ,237888438 ,089 -1,0694572 ,058346077
-1,044444* ,237888438 ,000 -1,6083461 -,48054281

Dependent Variable: MedelHPS
Tukey HSD

Multiple Comparisons

Dependent Variable: MedelHPSDependent Variable: MedelHPS
Tukey HSDTukey HSD

(I) Dimension (J) Dimension

95% Confidence ...

Upper Bound
1 2

3
2 1

3
3 1

2

,025012743
1,06945719
1,10279052
1,60834608
,058346077
-,48054281

Dependent Variable: MedelHPS
Tukey HSD

The mean difference is significant at the 0.05 level.*. 

Homogeneous Subsets
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MedelHPS

Tukey HSDaTukey HSDaTukey HSDa

Dimension

Tukey HSDa

N
Subset for alpha = 0.05

1 2
3
1
2
Sig.

4 5 4,53333333
4 5 5,03888889 5,03888889
4 5 5,57777778

,089 ,064

Tukey HSDaTukey HSDa

Means for groups in homogeneous subsets are 
displayed.

Uses Harmonic Mean Sample Size = 45,000.a. 

Means Plots

Dimension
321

M
ea

n 
of

 M
ed

el
H

P
S

5,5000000000000000

5,2500000000000000

5,0000000000000000

4,7500000000000000

4,5000000000000000
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Bilaga 6. Resultat för viktiga värden (SPSS) 

!

Notes

Output Created
Comments
Input Active Dataset

Filter
Weight
Split File
N of Rows in 
Working Data File

Missing Value 
Handling

Definition of 
Missing

Cases Used

Syntax

Resources Processor Time
Elapsed Time

15-MAY-2014 17:09:17

DataSet4
<none>
<none>
<none>

135

User-defined missing 
values are treated as 
missing.
Statistics for each 
analysis are based on 
cases with no missing 
data for any variable in 
the analysis.
ONEWAY HPSmedel BY 
Dimension
  /STATISTICS 
DESCRIPTIVES 
HOMOGENEITY
  /PLOT MEANS
  /MISSING ANALYSIS
  /POSTHOC=TUKEY 
ALPHA(0.05).

00:00:00,14
00:00:00,00

Descriptives

HPSmedelHPSmedelHPSmedelHPSmedel

N Mean Std. Deviation Std. Error

95% Confidence Interval for 
Mean

Lower Bound Upper Bound
1,0
2,0
3,0
Total

4 5 5,88888889 1,02740233 ,153156097 5,58022306 6,19755472 3,00000000
4 5 6,18518519 ,641791824 ,095672676 5,99236958 6,37800079 4,66666667
4 5 4,61111111 1,17690314 ,175442362 4,25753026 4,96469196 2,50000000

135 5,56172840 1,18600545 ,102075097 5,35984164 5,76361515 2,50000000

HPSmedelHPSmedel

Descriptives

HPSmedelHPSmedelHPSmedel

Minimum Maximum
1,0
2,0
3,0
Total

3,00000000 7,00000000
4,66666667 7,00000000
2,50000000 7,00000000
2,50000000 7,00000000

HPSmedelHPSmedel
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Test of Homogeneity of Variances

HPSmedelHPSmedelHPSmedel
Levene 
Statistic df1 df2 Sig.

6,317 2 132 ,002

HPSmedelHPSmedel

ANOVA

HPSmedelHPSmedelHPSmedel
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig.

Between Groups
Within Groups
Total

62,973 2 31,487 33,114 ,000
125,512 132 ,951
188,486 134

HPSmedelHPSmedel

Post Hoc Tests
Multiple Comparisons

Dependent Variable: HPSmedelDependent Variable: HPSmedel
Tukey HSDTukey HSD

(I) Dimension (J) Dimension
Mean 

Difference (I-J) Std. Error Sig.

95% ...

Lower Bound
1,0 2,0

3,0
2,0 1,0

3,0
3,0 1,0

2,0

-,29629630 ,205572491 ,323 -,78359473 ,191002137
1,2777778* ,205572491 ,000 ,790479345 1,76507621
,296296296 ,205572491 ,323 -,19100214 ,783594729
1,5740741* ,205572491 ,000 1,08677564 2,06137251
-1,277778* ,205572491 ,000 -1,7650762 -,79047934
-1,574074* ,205572491 ,000 -2,0613725 -1,0867756

Dependent Variable: HPSmedel
Tukey HSD

Multiple Comparisons

Dependent Variable: HPSmedelDependent Variable: HPSmedel
Tukey HSDTukey HSD

(I) Dimension (J) Dimension

95% Confidence ...

Upper Bound
1,0 2,0

3,0
2,0 1,0

3,0
3,0 1,0

2,0

,191002137
1,76507621
,783594729
2,06137251
-,79047934
-1,0867756

Dependent Variable: HPSmedel
Tukey HSD

The mean difference is significant at the 0.05 level.*. 

Homogeneous Subsets
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HPSmedel

Tukey HSDaTukey HSDaTukey HSDa

Dimension

Tukey HSDa

N
Subset for alpha = 0.05

1 2
3,0
1,0
2,0
Sig.

4 5 4,61111111
4 5 5,88888889
4 5 6,18518519

1,000 ,323

Tukey HSDaTukey HSDa

Means for groups in homogeneous subsets are 
displayed.

Uses Harmonic Mean Sample Size = 45,000.a. 

Means Plots

Dimension
3,02,01,0

M
ea

n 
of

 H
P

S
m

ed
el

6,500000000000000

6,000000000000000

5,500000000000000

5,000000000000000

4,500000000000000
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Bilaga 7. Resultat för fråga 4-6 (SPSS) 

!

Notes

Output Created
Comments
Input Active Dataset

Filter
Weight
Split File
N of Rows in 
Working Data File

Missing Value 
Handling

Definition of 
Missing

Cases Used

Syntax

Resources Processor Time
Elapsed Time

15-MAY-2014 17:24:17

DataSet1
<none>
<none>
<none>

135

User-defined missing 
values are treated as 
missing.
Statistics for each 
analysis are based on 
cases with no missing 
data for any variable in 
the analysis.
ONEWAY SVAR456 BY 
FRÅGOR456
  /STATISTICS 
DESCRIPTIVES 
HOMOGENEITY
  /PLOT MEANS
  /MISSING ANALYSIS
  /POSTHOC=TUKEY 
ALPHA(0.05).

00:00:00,20
00:00:00,00

Descriptives

SVAR456SVAR456SVAR456SVAR456

N Mean Std. Deviation Std. Error

95% Confidence Interval for 
Mean

MinimumLower Bound Upper Bound
1,0
2,0
3,0
Total

4 5 5,311 1,5786 ,2353 4,837 5,785 2,0 7,0
4 5 6,000 1,1078 ,1651 5,667 6,333 3,0 7,0
4 5 6,089 1,0185 ,1518 5,783 6,395 4,0 7,0

135 5,800 1,2975 ,1117 5,579 6,021 2,0 7,0

SVAR456SVAR456

Descriptives

SVAR456SVAR456SVAR456

Maximum
1,0
2,0
3,0
Total

7,0
7,0
7,0
7,0

SVAR456SVAR456
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Test of Homogeneity of Variances

SVAR456SVAR456SVAR456
Levene 
Statistic df1 df2 Sig.

6,160 2 132 ,003

SVAR456SVAR456

ANOVA

SVAR456SVAR456SVAR456
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig.

Between Groups
Within Groups
Total

16,311 2 8,156 5,144 ,007
209,289 132 1,586
225,600 134

SVAR456SVAR456

Post Hoc Tests
Multiple Comparisons

Dependent Variable: SVAR456Dependent Variable: SVAR456
Tukey HSDTukey HSD

(I) FRÅGOR456 (J) FRÅGOR456
Mean 

Difference (I-J) Std. Error Sig.

95% ...

Lower Bound
1,0 2,0

3,0
2,0 1,0

3,0
3,0 1,0

2,0

- ,6889* ,2655 ,028 -1 ,318 - ,060
- ,7778* ,2655 ,011 -1 ,407 - ,149

,6889* ,2655 ,028 ,060 1,318
- ,0889 ,2655 ,940 - ,718 ,540
,7778* ,2655 ,011 ,149 1,407
,0889 ,2655 ,940 - ,540 ,718

Dependent Variable: SVAR456
Tukey HSD

Multiple Comparisons

Dependent Variable: SVAR456Dependent Variable: SVAR456
Tukey HSDTukey HSD

(I) FRÅGOR456 (J) FRÅGOR456

95% Confidence ...

Upper Bound
1,0 2,0

3,0
2,0 1,0

3,0
3,0 1,0

2,0

- ,060
- ,149
1,318

,540
1,407

,718

Dependent Variable: SVAR456
Tukey HSD

The mean difference is significant at the 0.05 level.*. 

Homogeneous Subsets
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SVAR456

Tukey HSDaTukey HSDaTukey HSDa

FRÅGOR456 N
Subset for alpha = 0.05

1 2
1,0
2,0
3,0
Sig.

4 5 5,311
4 5 6,000
4 5 6,089

1,000 ,940

Tukey HSDaTukey HSDa

Means for groups in homogeneous subsets are 
displayed.

Uses Harmonic Mean Sample Size = 45,000.a. 

Means Plots

FRÅGOR456
3,02,01,0

M
ea

n 
of

 S
VA

R
45

6

6,2

6,0

5,8

5,6

5,4

5,2
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