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SAMMANFATTNING 
 
 
Shopping, som till stor del äger rum i köpcentrum, har blivit en väsentlig del av människors 
liv och är i dagsläget en av de viktigaste sociala fritidsaktiviteter som människor ägnar sig åt. 
Inom den svenska detaljhandeln har de större köpcentrumen utvecklats till att bli allt mer 
mångfacetterade, i såväl utbud som hela sitt uttryckssätt, men samtidigt har deras innehåll 
blivit allt mer likriktat. I debatten om köpcentrum har vikten av differentiering och 
upplevelsedimensionen hamnat mer i fokus. Det har väckt frågeställningar kring vad 
köpcentrumupplevelse egentligen har för betydelse för konsumenter och om det påverkar 
människors beteende. Den här rapporten syftar till att undersöka om konsumenters 
köpcentrumupplevelser påverkar deras besöks- och köpbeteende. 
 

Vi valde att med utgångspunkt från teorin formulera hypoteser som skulle testas i en 
kvantitativ studie i form av en enkätundersökning. Med stöd från teorin såg vi en möjlighet att 
kvantifiera och precisera en svårfångad företeelse som upplevelse och utarbetade ett antal 
nyckelområden för att mäta och påvisa eventuella samband med besöks- och köpbeteende. 
Enkätundersökningen genomfördes i två större regioncentrum med ett högt dagligt 
besökarantal och generösa öppettider, Kista Galleria och Täby Centrum i Stockholm. 
Undersökningen omfattade sammanlagt 164 stycken respondenter. 
 

Rapportens teoretiska utgångspunkt tar fasta på köpcentrumteorier, köpcentrumets synliga 
och osynliga miljö samt vilken påverkan omgivningen i köpcentrum har på konsumenter. Med 
problemdiskussionen som bakgrund antas upplevelser vara väsentliga för att konsumenter 
skall besöka, uppehålla sig och konsumera i köpcentrum. Vi valde att studera dessa 
antaganden genom följande fyra hypoteser: H1: Konsumentens köpcentrumupplevelse 
påverkar besöksfrekvensen, H2: Konsumentens köpcentrumupplevelse påverkar 
köpfrekvensen, H3: Konsumentens köpcentrumupplevelse påverkar andelen kläd-, sko-, fritid- 
och heminköp och H4: Konsumentens köpcentrumupplevelse påverkar besökstiden i 
köpcentrum. 
 

Datamaterialet sammanställdes och analyserades med hjälp av en faktoranalys i syfte att 
reducera underlaget. För att kunna besvara om konsumenters köpcentrumupplevelse påverkar 
besöksfrekvens, köpbeteende och tidsanvändning genomfördes en regressionsanalys. 
Resultatet från analysen visade att den första och den tredje hypotesen uppvisade svaga 
samband och att det därmed inte var möjligt att förkasta dem. För den första hypotesen, som 
behandlar besöksfrekvensen, visar det sig att faktorerna social mötesplats (3), utformning (5), 
tillgänglighet/närhet (6) och underhållning (7) är de som förklarar sambandet. För den tredje 
hypotesen, som berör andelen köp, är det faktorerna retail mix/utbud (2), social mötesplats 
(3), utformning (5) och tillgänglighet/närhet (6) som förklarar sambandet. Hypoteserna två 
och fyra förkastades helt då det, enligt analysen, inte fanns något samband. 
 

Utifrån vårt perspektiv kommer det att ställas allt högre krav på att ta reda på vad som i själva 
verket är nöje och en positiv upplevelse för individen och vad det i sin tur får för 
konsekvenser på beteenden. 
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1  INLEDNING 
I följande avsnitt ges en introduktion till uppsatsens undersökningsområde. Detta inleds med 

en bakgrundsbeskrivning som ger en överblick av strukturförändringarna inom handeln. 
Vidare presenteras en problemdiskussion som berör framträdande trender vad beträffar 

köpcentrumutvecklingen, vilket leder fram till studiens syfte och problemformulering. Kapitlet 
avslutas med en disposition över uppsatsen som helhet. 

 
  

1.1 Bakgrund  
Under de senaste 15-20 åren har detaljhandeln genomgått omfattande strukturförändringar 
(Bergström & Kolterjahn, 2004). Det beror dels på en kraftig inflyttning till befolkningstäta 
regioner, framför allt till städerna, dels en kraftig ökning av antalet köpcentrum samt att 
detaljhandelskedjor har tagit marknadsandelar i flertalet branscher (ibid.). Adams et al. (2002) 
menar att det går att utläsa tre tydliga perioder av decentralisering inom detaljhandeln sedan 
slutet av 1960-talet. Den första vågen innebar att livsmedels- och dagligvaruhandeln 
förflyttades ut från stads- och citykärnor till nya format. Den andra vågen omfattade 
sällanköpshandel och specialvaror, exempelvis kapital- och elektronikvaror och möbler. Det 
var också under den här perioden som stormarknaderna uppstod. De kunde erbjuda ett bredare 
utbud av både livsmedel och specialvaror, större ytor och deras externa lägen gav också goda 
parkeringsmöjligheter (Adams et al., 2002). Den tredje vågen startade i mitten av 1980-talet 
och omfattade framväxten av stora regionala köpcentrum utanför städerna där människor 
kunde finna ett fullständigt utbud av allt under ett och samma tak (Adams et al., 2002). Den 
här sortens etableringar placerades på centrala och tillgängliga lägen i närheten av motor- och 
riksvägar. Perioden inkluderade mode- och konfektion samt varor med hög kvalitet som 
tidigare endast hade förekommit i stadskärnorna (ibid.). Det ledde till att den tredje vågen 
kom att konkurrera mer direkt med stads- och cityhandeln (Schiller, 1988). Det här skedet kan 
delas in i två sorters handel: fristående regionala köpcentrum och externa storbutikscentrum1. 
Det är främst de regionala köpcentrumen som konkurrerar med cityhandeln medan påverkan 
från storbutikscentrum, som säljer möbler, vit- och kapitalvaror, anses vara marginell 
(Schiller, 1988). Decentraliseringen inom handeln har fört med sig fördelar för både 
konsumenter och handlare. Handlaren anses vara befriad från den överbefolkade staden, har 
lägre kostnader, kan utforma butiken mer effektivt och har möjlighet att erbjuda ett bredare 
sortiment. Konsumenten uppnår fördelar genom en förbättrad tillgänglighet och ofta ett större 
utbud av billigare varor (ibid.). 
 

Handeln är idag starkt koncentrerad till de befolkningstäta regionerna och trenden har varit en 
fortsatt koncentration till större orter. Utvecklingen drivs främst av befolkningsutvecklingen 
och en ökad mobilitet bland konsumenter (Bergström et al., 2004). På 1970-talet fanns det 60 
köpcentrum i landet och idag är det totala antalet uppe i cirka 360 stycken (Supermarket, 
2006a). Den svenska köpcentrummarknaden genomgår en kraftig tillväxt och 
detaljhandelsytorna blir allt fler och större (Bergström & Kolterjahn, 2004). Den totala 
handelsytan uppgick år 2003 till cirka 4,1 miljoner kvadratmeter och förutspås öka till 4,7 
miljoner kvadratmeter, år 2008 (DI, 2006, Rapport, 2006). Investeringarna förväntas uppgå 
till 15-20 miljarder kronor i Stockholmsområdet och lika mycket i resterande delar av landet 
                                                 
1 Storbutikscentrum (Power Center/Retail Park). En speciell variant av externcentrum som består av flera stora 
butiker i olika branscher. Butikerna är lokaliserade tillsammans, ofta med gemensam parkering, men fungerar 
annars fristående från varandra (Köpcentrumkatalogen 04/05). 
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de närmaste fem åren (DI, 2006). Atrium (2004) uppger att Sverige har 400 kvadratmeter 
köpcentrumyta per 1 000 invånare, vilket gör landet till det mest köpcentrumtäta i Europa. 
Slutligen kan det tilläggas att de svenska köpcentrumens marknadsandel i dagsläget är 32 
procent av den totala detaljhandeln, vilket innebär att detaljhandelsomsättningen uppgår till 
cirka 125 miljarder kronor årligen, inklusive moms. I Storstockholm uppgår köpcentrumens 
marknadsandel till 50 procent (Centrumutveckling, 2006). 

1.2 Problemdiskussion 
Shopping i köpcentrum har blivit en stor del av människors liv och kan betraktas som en av de 
viktigaste sociala fritidsaktiviteterna som gemene man i dagsläget ägnar sig åt (Goss, 1993). 
Dagens köpcentrum kan ses som vår tids tempel som besöks av miljoner människor varje dag 
och har därmed fått en betydelsefull roll (ibid.).  
 

En av de tydligaste trenderna, inom den svenska detaljhandeln, är att större köpcentrum 
förändras till att blir mer mångfacetterade i sitt utbud och erbjuder aktiviteter som tidigare var 
förbehållna stadskärnan (Atrium, 2004). En konsekvens av detta blir att de stora växer och 
blir ännu större, vilket också ses vara en rådande trend i både Nordamerika och Australien. 
Samtidigt blir det vanligare med fler nischade köpcentrum som har djupare sortiment, vilket 
kan vara en trend i motsatt riktning (ibid.). Mot bakgrund av att de stora köpcentrumen blir 
allt större och samlar fler aktiviteter utöver handel, under samma tak, är det intressant att fråga 
sig om det är en utveckling i riktning med vad människor vill ha. Meta Troell, från Svensk 
Handel, menar att de största köpcentrumen inte alltid är de bästa. Vart eftersom deras storlek 
ökar blir det svårare för människor att ta sig in och ut från dem och avståndet till 
parkeringsplatser blir allt längre. De stora köpcentrumen faller därmed på eget grepp, enligt 
Meta Troell (Rapport, 2006).  
 

Köpcentrum blir allt vanligare och deras innehåll blir också mer och mer likriktat, vilket 
återspeglas i köpcentrumens butiksstruktur och totala erbjudande. Likartat utbud, stil och 
design kan göra det svårt för konsumenter att skilja olika platser från varandra (Bergström & 
Kolterjahn, 2004). Likriktningen kan innebära både hot och möjligheter för köpcentrum. 
Förekomsten av kedjebutiker ses som en nödvändighet beroende på stor efterfrågan av 
kedjornas produkt- och priserbjudanden. Det kan, enligt Bergström och Kolterjahn (2004), 
vara en aspekt som beror på bekvämlighet från konsumentens sida men samtidigt finns det en 
risk att konsumenter tröttnar på att det är likadant överallt och istället söker sig till andra 
handelsplatser som erbjuder större variation (Bergström & Kolterjahn, 2004).  
 

Likriktningen antas vara ett potentiellt problem i storstadsregionerna då köpcentrumen ligger 
förhållandevis nära varandra och konsumenterna kan välja det köpcentrum som är mest 
intressant och därmed välja bort det som är mindre attraktivt. På mindre orter är det inte 
nödvändigtvis negativt eftersom det inte förekommer lika många konkurrerande köpcentrum 
på nära håll (ibid.). En konsekvens och fara, av likriktningen inom köpcentrumhandeln, kan 
vara att människor tröttnar på köpcentrum, att de inte besöker dem i lika hög utsträckning och 
att de inte spenderar den tid och de pengar som handeln förväntar sig. Samtidigt går det inte 
att bortse ifrån kedjebutikernas samlade attraktions- och dragningskraft, vilket driver en hög 
trafik. Meta Troell från Svensk Handel gör följande uttalande i Dagens Industri den 13 mars 
2006; ”Likriktningen är det stora problemet. Den som bara bygger stort på gammalt vanligt 
sätt är farligt ute. Man måste nog sticka ut på något sätt om man ska klara konkurrensen” 
(DI, 2006). Meta Troell menar vidare att problematiken, kring likriktningen inom handeln, 
inte nödvändigtvis gör det bättre och lättare för konsumenterna (Rapport, 2006). 
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Det kommersiella landskapet är fyllt av köpcentrum som alla kämpar om att få en del av 
köparens plånbok. Ett utmärkande drag, för att försöka differentiera köpcentrum och därmed 
öka deras marknadsandel, har varit att öka underhållningsvärdet (Kim et al., 2005). Bergström 
och Kolterjahn (2004) menar att det blir viktigare för köpcentrum att profilera sig gentemot 
varandra vart eftersom konkurrensen ökar och kampen om köpkraften hårdnar. För 
köpcentrum handlar det om att hitta nya vägar och särskilja sig från konkurrenterna. En 
möjlighet är att de nischar sig i högre utsträckning genom att använda den upplevelsebaserade 
dimensionen som konkurrensmedel. Det kan handla om omgivande faktorer som ljus, ljud och 
dofter som, om de utvecklas på rätt sätt, kan ha stor positiv påverkan på konsumenten 
(Bergström & Kolterjahn, 2004). Betydelsen av hur människor påverkas av positiva 
upplevelser har uppmärksammats men det är fortfarande få köpcentrum som arbetar aktivt 
med den dimensionen (ibid.). 
 

Bergström och Kolterjahn (2004) beskriver shopping som en viktig del i människors liv som 
förknippas med positiva upplevelser, tillfredsställelse och självförverkligande. Ford (2004) 
menar att köpcentrum tillhandahåller en lösning där människor hittar de butiker de söker men 
att de också fungerar som en social plats att uppehålla sig på. I en ljus, vänlig och tilltalande 
atmosfär utan stress och med gott om möjligheter att äta och dricka och tillgång till rena och 
moderna faciliteter kan människor spendera allt mer tid, uppehålla sig oftare och, om 
erbjudandet är det rätta, spendera mer pengar (Ford, 2004). Frågan är om konsumenter 
uppfattar atmosfären på ovan beskrivet sätt och om de agerar på det sätt som förväntas av 
dem. Ett grundläggande antagande tycks vara att om miljön är den rätta kommer människor 
att vilja spendera mer tid men om konsumenten inte upplever en tilltalande atmosfär är det 
inte säkert att vare sig mer tid eller pengar kommer att spenderas.  
 

Ovanstående diskussion pekar på att köpcentrum befinner sig i en utvecklingsfas i vilken 
upplevelser kommit allt mer i fokus (Mossberg, 2003).  Mossberg (2003) har studerat 
upplevelsens växande roll inom handeln och anser att detaljhandeln erbjuder konsumenter 
möjligheten att uppleva något. I ett enigt resonemang med Fredrik Kolterjahn2 anser 
Mossberg (2003) att det idag finns en missuppfattning om att branschen levererar upplevelser. 
Kolterjahn beskriver begreppet upplevelser som ett kundspecifikt och mycket komplext 
fenomen som likt händelser, erfarenheter och tilldragelser tar sig i uttryck med en unik 
individspecifik förankring. Det innebär att handeln aldrig kan leverera upplevelser men 
däremot erbjuda möjligheter till att uppleva något. Med en individspecifik förklaring av 
upplevelser anser Kolterjahn att utvecklingen inom handeln måste ske ur ett 
konsumentperspektiv och inte ur ett leverantörsperspektiv. 
 

Upplevelsen kan betraktas som ett individuellt tillstånd och att det är kunden som skapar sin 
egen upplevelse (Mossberg, 2003). För att en upplevelse skall uppfattas som positiv måste 
konsumenten vara engagerad. Upplevelser kan beskrivas som ett sätt att engagera 
konsumenten och att emotionella värden blir betydelsefulla (Mossberg, 2003). Inom handeln 
förekommer upplevelser som begrepp i sammanhang med exempelvis nöjen, underhållning 
och spänning och med utgångspunkt i att erbjuda något positivt. Det ställer krav på en 
definition av vad som verkligen är ett nöje för individen (ibid.). Enligt Kolterjahn och 
Karlsson (2003) sker den ekonomiska utvecklingen inom handeln i riktning med tillväxten av 
upplevelsesamhället med förklaringen att det blir allt större grupper som har mer pengar att 
spendera. Tiden värderas allt högre vilket kommer att resultera i att människor sparar in på 
den genom att köpa tjänster. Konsumenter förväntas fylla den intjänade tiden med upplevelser 
i strävan efter att sätta guldkant på vardagen (Kolterjahn & Karlsson, 2003). 
 

                                                 
2 Fredrik Kolterjahn, konsult och analytiker vid HUI. Telefonintervju den 31 mars 2006. 
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Det grundläggande antagandet är att köpcentrumutvecklingen till stor del präglas av att skapa 
och erbjuda upplevelser till konsumenter. Det kan innebära att konsumenter förväntas reagera 
och agera på ett visst sätt, vilket kan betraktas som en förenklad bild av ett mångfacetterat och 
komplext fenomen. Utifrån dessa förutsättningar investeras det i dagsläget stora summor i att 
bygga nya och renovera befintliga köpcentrum som skall erbjuda konsumenter upplevelser. I 
det här sammanhanget blir det samtidigt relevant att ställa följande frågor: vad spelar 
upplevelse för roll och hur ter sig kopplingen mellan köpcentrumupplevelse och besöks- och 
köpbeteende. Mot bakgrund av dessa resonemang har vi valt att formulera följande 
frågeställning: 
 

• Påverkas besöksfrekvens, köpbeteende och tidsanvändning av konsumenters 
upplevelser av köpcentrum? 

1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka om konsumenters köpcentrumupplevelser påverkar 
besöksfrekvens, köpbeteende och tidsanvändning. Vi har valt att göra detta genom en 
enkätundersökning i två regioncentrum, Kista Galleria och Täby Centrum, i Stockholm. 

1.4 Disposition 
Uppsatsens inleds med kapitel 2 Teori som behandlar köpcentrumteorier, den synliga 
respektive den osynliga miljön i ett köpcentrum samt köpcentrum som en plats för sociala 
aktiviteter och underhållning. Därefter följer kapitel 3 Metod som redogör för det 
övergripande valet av metod samt tillvägagångssätt för att kunna besvara uppsatsens syfte. 
Kapitel 4 Empiri redovisar resultaten från studien med beskrivande och förklarande statistik. 
Uppsatsen avslutas med kapitel 5 Slutdiskussion som omfattar en avslutande diskussion samt 
reflektioner, kritisk granskning och förslag till fortsatt forskning. 
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2 TEORI 
I det här kapitlet presenteras teorier om köpcentrum, den synliga och osynliga miljön och 

vilken påverkan omgivningen i ett köpcentrum har på konsumenter. Vidare diskuteras 
köpcentrum som en plats för nöje, underhållning och aktiviteter samt som en social plats för 

möten människor emellan. Kapitlet avslutas med en sammanfattning över vad en 
köpcentrumupplevelse kan innefatta. 

    
 

2.1 Köpcentrumteori 
Köpcentrumteorier omfattar, enligt Eppli och Benjamin (1994), bland annat Christallers 
centralortsteori (Central Place Theory), Hotellings princip om minsta möjliga differentiering 
(Principle of minimum differentiation) och agglomeration3 inom detaljhandeln (Eppli & 
Benjamin, 1994). Dessa köpcentrumteorier är centrala och grundläggande när det kommer till 
områden som tillgänglighet och avstånd för konsumenten samt att shopping kan ha flera 
syften, vilket har varit väsentligt för denna studie. Vidare följer en diskussion om varför 
detaljhandlare samlas i kluster, vilken påverkan utbud och blandningen av butiker (retail mix) 
har och hur det inverkar på konsumenterna. För en mer grundlig genomgång av 
köpcentrumteorier hänvisar vi till Bilaga I. 

2.1.1 Centralortsteori 
Christallers centralortsteori (Central Place Theory) har under lång tid fungerat som ett 
ramverk för att kunna studera förhållanden i detalj- och servicehandeln. Teorin fokuserar 
särskilt på att försöka förklara lokalisering och interna strukturer av handelskluster i städer 
(Beavon, 1977). Centralortsteorin är den mest utvecklade teorin inom lokalisering i 
detaljhandeln och presenterades första gången redan på 1930-talet i den ursprungliga 
publikationen; ‘Die zentralen Orte in Süddeutschland’ (Eppli & Benjamin, 1994).  
 

Centralortsteorin tar utgångspunkt i att det finns en relation mellan produkt och marknad. Den 
utgår ifrån antagandet att det på alla centrala orter existerar handel- och serviceverksamhet 
som tillhandahåller varor och tjänster för de egna invånarnas behov. Samtidigt finns det en 
efterfrågan i omgivningen som innebär att människor också kommer att resa in till de centrala 
orterna för att konsumera (Kent & Omar, 2003). Christaller (1966) menar att grundfrågan är 
ett geografiskt problem men att det endast går att besvara den med hjälp av ekonomisk teori 
och ekonomiska metoder. Han betonar bland annat vikten av utbud och efterfrågan, kostnader 
och prissättning, konsumtion, inkomst och köpkraft. För att städer över huvud taget skall 
uppstå måste det finnas en efterfrågan av det som staden kan erbjuda. Det får till följd att 
ekonomiska faktorer har en stark påverkan på städers existens (Christaller, 1966). 
 

Centralortsteorin anses vara värdefull när det kommer till att fastställa sambanden mellan 
invånarantal, den köpkraft som krävs för att driva ett visst antal butiker liksom det längsta 
tänkbara avstånd som konsumenter är villiga att resa för att inhandla en specifik vara eller 
tjänst (Kent & Omar, 2003). Teorin kan sägas ha etablerat den fundamentala grunden för den 
rumsliga organisationen av köpcentrum. Problemet antas vara att modellen inte fångar alla 

                                                 
3 Agglomeration; plats med sammanhängande tätbebyggelse (NE.SE, 2006); hopgyttring, gytter (Norstedts, 
2005). 
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aspekter av konsumentbeteende och inte heller de interna relationer som finns mellan 
homogena detaljister inom ett centralt shoppingområde (Eppli & Benjamin, 1994). 
 

Centralortsteorin förutspår att det, inom vilken given marknad som helst, alltid kommer att 
finnas ett stort antal leverantörer som tillhandahåller lägre klassade produkter och relativt få 
leverantörer som erbjuder högre klassade produkter (Brown, 1993). För att avgöra vilken 
handelsplats som individer kommer att överväga att besöka uttrycker centralortsteorin att 
människor väljer den närmast belägna handelsplatsen som erbjuder den önskade varan eller 
tjänsten. När Christaller utvecklade teorin var transportkostnaderna förhållandevis höga. Mot 
bakgrund av det kan hypotesen, om valet av den närmaste handelsplatsen, te sig som naturlig 
och realistisk (Eppli & Benjamin, 1994). 
 
Avstånd och köpkraft 
 

Centralortsteorin använder sig av två huvudsakliga utgångspunkter; avstånd4 och minsta 
tänkbara köpkraft5 (Eppli & Benjamin, 1994). Avståndet representerar den sträcka eller 
distans bortom vilken ett företag inte längre har möjlighet att attrahera konsumenter eller när 
det är så långt bort att det är oekonomiskt att leverera varor eller tjänster (Beavon, 1977). 
Christaller (1966) definierar avståndet som den maximala sträcka som konsumenten är villig 
att resa för att inhandla en vara. För Christaller betydde detta detsamma som sträckan till den 
närmaste handelsplatsen där varan kunde tillhandahållas (Eppli & Benjamin, 1994). 
Marknaden måste också ha en minimistorlek under vilken en plats inte kan tillhandahålla 
centrala varor och tjänster. Marknadens minimigräns kan också uttryckas som den nedre 
gränsen i avståndet, vilket betyder den minsta andelen nödvändig köpkraft som krävs för att 
ett företag skall etablera sig på marknaden (Beavon, 1977). Avståndet och minimigränsen 
skapar i kombination med varandra en marknadsareal (Eppli & Benjamin, 1994). 
 
Shopping med flera syften 
 

Utöver grundläggande antaganden att konsumenter är identiska och att distribution fördelar 
sig jämnt över befolkningen vilar centralortsteorin på idén att shoppingturer i huvudsak är av 
karaktären att de endast har ett syfte och ändamål (single-purpose) (Brown, 1993). Den 
teoretiska modellen visar också att turerna gick till det shoppingcenter som låg geografiskt 
närmast (Eppli & Benjamin, 1994). Att konsumenter alltid gör shoppingturer med ett syfte 
och att de alltid väljer det närmaste köpcentrumet kan ses som de två mest restriktiva 
antagandena i centralortsteorin. Numera kombinerar konsumenter sina shoppingturer till att 
omfatta en variation av olika inköp (multi-purpose). För att kunna skapa en modell över 
konsumentbeteenden, som rymmer flera syften, var forskarna tvungna att ta hänsyn till att 
konsumenter också var villiga att resa till köpcentrum längre bort för att tillgodose sina 
mångdimensionella behov (ibid.).  
 

Eppli & Benjamin (1994) tar upp studier av Golledge, Rushton och Clark (1966) som visar en 
omfattande spridning avseende konsumenternas transportsträckor samt att de tar upp 
konsumenternas preferenser, gällande olika köpcentrum. De menar att konsumenter inte alltid 
väljer att inhandla en vara eller en tjänst från den närmaste handelsplatsen. Deras resultat kan 
sägas vara embryot till vidare forskning kring innebörden av shopping som syftar till att 
tillfredsställa olika sorters behov (Eppli & Benjamin, 1994). Bristen på empiriskt stöd, för 
hypotesen om det närmaste köpcentrumet, ledde forskarna till att tro att konsumenter är 

                                                 
4 I centralortsteorin används det engelska ordet range för att förklara avstånd (Eppli & Benjamin, 1994). 
5 I centralortsteorin används det engelska ordet threshold för att förklara den minsta köpkraft som krävs (Eppli & 
Benjamin, 1994). 
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ointresserade av två olika shoppingalternativ om distansen mellan de två handelsplatserna är 
liten eller nätt och jämnt märkbar (ibid.). Mindre handelsplatser fanns representerade överallt 
och därför var det inte märkligt att en stor andel av inköpen skedde av konsumenter som 
föredrog köpcentrum i närheten. Vart eftersom antalet funktioner i köpcentrum ökade märktes 
en kraftig minskning bland de konsumenter som föredrog den närmaste platsen (ibid.). Léo 
och Philippe (2002) tar upp ett vanligt förekommande antagande att konsumenter i huvudsak 
väljer köpcentrum utifrån hur nära det ligger, det vill säga avståndet, men menar att det 
snarare är andra aspekter, som har med kundnöjdhet och helhetsupplevelse att göra, som är 
minst lika viktiga i valet av handelsplats (Léo & Philippe, 2002). 

2.1.2 Principen om minsta möjliga differentiering 
Teorier, som föregick principen om minsta möjliga differentiering, däribland av Cournot 
(1933) och Edgeworth (1925), menar att alla konsumenter föredrar den detaljist som alltid 
erbjuder det lägsta priset och att en enskild lågprisaktör därmed skulle överleva på bekostnad 
av andra aktörer (Eppli & Benjamin, 1994). Hotelling, som grundlade principen, ansåg istället 
att prisstabilitet skulle kunna upprätthållas i de fall homogena varor eller tjänster 
differentieras lite mellan varandra. Han konstruerade en modell som innebar att en liten 
prissänkning från en konkurrent inte nödvändigtvis skulle driva iväg konsumenter utan 
snarare att flertalet kunder skulle välja att handla hos en särskild detaljist på grund av andra 
omständigheter; varornas kvalitet eller andra icke-prisrelaterade faktorer (Eppli & Benjamin, 
1994). Även om priset inte är avgörande vid valet av handelsplats är det ändå väsentligt att 
kunden upplever att platsen erbjuder möjligheter till att göra en bra affär. I det här avseende 
kan särskilda erbjudanden och utförsäljningar ha betydelse och skapa en ökad attraktionskraft 
(Léo & Philippe, 2002). Att likartade detaljister samlas på ett ställe skapar enkelhet och 
förutsägbarhet över de aktiviteter som äger rum. Det bidrar även till att minska komplexiteten 
avseende rumsliga köpbeteenden och ses som en förutsättning för att liknande handlare skall 
kunna existera inom samma område. Att maximera konsumentnyttan är också en central 
aspekt när det kommer till att samla handlare (Eppli & Benjamin, 1994). Även om en sådan 
gruppering leder till ökad konkurrens mellan detaljister kompenseras det med att den totala 
efterfrågan ökar (Bergström & Kolterjahn, 2004). 
 

Eaton och Lipsey (1979) menar att Hotellings teorier kring kluster av handlare kan vara 
användbart i ett socialt perspektiv då det tar hänsyn till konsumentens behov och önskemål av 
att jämföra i samband med shopping (comparison shopping). Eppli och Benjamin (1994) tar 
upp Webber (1972) som visar att existensen av grupperingar är möjlig under förutsättning att 
osäkerhetsfaktorn även adderas till Hotellings modell. När konsumenter inte är säkra på att 
finna en specifik vara eller tjänst brukar de vanligtvis reducera sin osäkerhet genom att välja 
en handelsplats där de kan jämföra flera alternativ med varandra (Eppli & Benjamin, 1994).  
 

De Palma et al. (1985) har formulerat om Hotellings modell och visar att principen om minsta 
möjliga differentiering kan upprätthållas i de fall konsumenter och handlare är tillräckligt 
heterogena. Det handlar om en blandning av konsumenternas smak och detaljisternas utbud 
(Eppli & Benjamin, 1994). Det innebär att ju större blandning i konsumenternas smak, desto 
större blir deras efterfrågan på produkter som är differentierade i någon mening. Konsumenter 
antas således inte vara villiga att resa till en handelsplats, som ligger bortom den närmaste, för 
en homogen produkt men vart eftersom en produkt blir mer och mer heterogen, i förhållande 
till konkurrerande alternativ, blir nyttan och värdet värt den extra transportkostnaden. 
Sammanfattningsvis kan tilläggas att konsumenter föredrar köpcentrum med likartade 
handlare samlade tillsammans. Det reducerar sökkostnader och underlättar för konsumenter 
att jämföra olika varor och tjänster (ibid.).  
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Jämförelseshopping 
 

Att likartade handlare samlas på samma plats i kluster kan ses som ett svar på konsumenternas 
behov av att jämföra i samband med shopping. Trots det tog det lång tid för denna aspekt att 
bli en del av den ekonomiska teorin kring konsumentbeteende (Eppli & Benjamin, 1994). 
Bucklin (1967) kategoriserade shoppingbeteende utifrån vilken sorts vara som inhandlades 
och delade in varor i tre separata sökkategorier: fullständig, riktad och planlös sökning. För 
produkter som kräver fullständig sökning menar han att transportkostnaderna, som uppstår av 
flera stopp vid olika handelsplaster, väger upp de förväntade prisbesparingarna. Han menar 
vidare att litteraturen ofta överdriver det generella behovet av att spara pengar och anser inte 
att priset alltid skall ses som en förutsättning för shopping (Bucklin, 1967).  
 

Den ökande centraliseringen av olika shoppingmöjligheter i samlade kluster ökar 
dragningskraften för ett köpcentrum. Det finns empiri som visar att konsumenter kommer att 
förbigå den närmaste handelsplatsen för att istället jämförelsehandla i ett mer avlägset 
lokaliserat köpcentrum som istället erbjuder ett tillräckligt stort antal likartade handlare (Eppli 
& Benjamin, 1994). Jämförelseshopping möjliggörs när de som utvecklar köpcentrum skapar 
en optimal blandning av såväl lägre som högre klassade detaljhandlare (ibid.). 
 
Utbud i planerade köpcentrum 
 

Ett välplanerat köpcentrum, med en önskvärd mix av hyresgäster, kan bidra till en stark 
ekonomi för de detaljister vars verksamhet är av kompletterande karaktär, det vill säga de som 
inte är ankarbutiker. En ankarbutik är en viktig dragare till ett köpcentrum och i många fall 
kan den vara det primära skälet till varför konsumenten väljer en specifik handelsplats. De 
som planerar och utvecklar handelsplatser väljer aktivt ut en lämplig blandning av större och 
mindre aktörer för att skapa en önskvärd profil på marknaden (Eppli & Benjamin, 1994). 
Eaton och Lipsey (1982) visar att planerade köpcentrum begränsar etableringen av lägre 
klassade detaljister, inom en specifik produktkategori, i syfte att förhindra priskonkurrens. 
Genom att förhindra lägre klassade handlare, som säljer likartade produkter, att etablera sig 
avstyrs den direkta priskonkurrensen. Köpcentrumutvecklare förbättrar istället möjligheten för 
konsumenter att jämföra genom att inkludera fler homogena detaljister i den totala mixen av 
butiker i ett köpcentrum.  
 

Forskare, som menar att yttre faktorer påverkar efterfrågan, anser att mindre detaljister och 
handlare drar nytta av den extra trafik av konsumenter som genereras av de större och mer 
attraktiva butikerna. De mindre får en större efterfrågan på sina produkter och uppnår 
försäljningsökningar när det finns större aktörer närvarande på handelsplatsen. Det här 
fenomenet, som ökad efterfrågan och försäljning, kan ses som externa effekter som ligger 
utanför den egna verksamheten (Eppli & Benjamin, 1994). Ingene och Ghosh (1990) menar 
att den här företeelsen endast går i en riktning då konsumenter dras från ankarbutiker till 
mindre butiker men inte tvärtom. Graden av attraktionskraft beror på handlarens profil och en 
god och attraktiv profil kan dra till sig konsumenter långt bort ifrån (Eppli & Benjamin, 
1994). Det är framför allt ett stort ankares profil som drar konsumenter från andra 
handelsplatser och skapar en positiv effekt på efterfrågan för de mindre detaljisterna (Eppli & 
Benjamin, 1994). Martineau (1958) tog redan på sin tid upp att detaljhandeln tycks vara 
alltför upptagen med de konkreta och fysiska faktorer som bland annat pris, sortiment och 
mikroläge medan de ogripbara aspekterna, som exempelvis profil, torde spela en särskilt 
viktig roll för hur konsumenter skall lockas och attraheras till handelsplatser i stort och till 
särskilda butiker specifikt. 
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2.1.3 Agglomeration i detaljhandeln 
Agglomeration i detaljhandeln kan antingen vara heterogena eller homogena kluster av 
detaljister. Det är dels baserat på centralortsteorin men också på principen om minsta möjliga 
differentiering. Att heterogena detaljister etablerar sig tillsammans i kluster kan förklaras 
inom ramen för centralortsteorin, genom minskade transportkostnader som ett resultat av att 
konsumenter har flera syften med sina shoppingturer (Eppli & Benjamin, 1994). 
Konsumentens val av handelsplats är en funktion av såväl varans pris som den 
transportkostnad som inköpet för med sig. I syfte att eliminera transportkostnaden, som ett 
tänkbart handelshinder och för att konkurrera med annat än endast pris, etablerar handlare sig 
i grupper. Skälet till det är främst att minimera konsumenternas transportkostnader och 
därmed maximera den totala efterfrågan. Det kan visserligen leda till ökad konkurrens men 
kompenseras med att den totala efterfrågan blir större för alla inblandade (Bergström & 
Kolterjahn, 2004). Cox (1959) menar att konsumenter söker en sammantagen bekvämlighet 
och att det behovet kan tillfredsställas bäst genom att samla handlare i kluster, som 
exempelvis i ett köpcentrum. Ett kluster av homogena detaljister är en samling likartade 
handlare på samma plats. Koncentrationen kan dels bero på viljan att reducera risker, dels att 
sökkostnader generellt sett minskar på grund av ökad information. En annan aspekt, som har 
nämnts, är också att det möjliggör för konsumenter att jämföra olika alternativ när de shoppar 
(Eppli & Benjamin, 1994). Att likartade detaljister samlas på en gemensam handelsplats kan 
däremot inte förklaras med stöd av centralortsteorin, utan istället av principen om minsta 
möjliga differentiering (ibid.).  

2.1.4 Sammanfattning av köpcentrumteori 
Forskningen inom detaljhandel och det som berör handelsplatser och köpcentrum specifikt har 
utvecklats sedan tidigt 1900-tal. Människors köpbeteende har också förändrats kraftigt. 
Christallers teori om att shoppingturen syftar till en sak och alltid går till den närmast belägna 
handelsplatsen har utvecklats till att shoppingturer numera är resor som syftar till att 
tillfredsställa flera behov och att de i dagsläget går till mer avlägsna handelsplatser (Eppli & 
Benjamin, 1994). De tidiga förenklade teorierna, däribland centralortsteorin, har avancerat till 
att innefatta komplexa köpmönster och beteenden. Bilen som fordon förekommer idag 
överallt och människors allt ökande mobilitet skapar nya frågeställningar exempelvis sådana 
som berör konsumenters transportkostnader (ibid.). 
 

Den ökande centraliseringen av olika shoppingmöjligheter i samlade handelskluster ökar 
dragningskraften för ett köpcentrum. Studier visar att konsumenter förbigår den närmast 
belägna handelsplatsen för att istället jämförelsehandla i ett mer avlägset lokaliserat 
köpcentrum, som erbjuder ett tillräckligt stort antal likartade handlare (Eppli & Benjamin, 
1994). Skälet till att handlare etablerar sig i kluster är främst för att minimera konsumenternas 
transportkostnader och därmed maximera den totala efterfrågan. Det kan visserligen leda till 
ökad konkurrens men kompenseras med att den totala efterfrågan blir större för alla 
inblandade (Bergström & Kolterjahn, 2004). Cox (1959) menar att konsumenter vill ha en 
sammantagen bekvämlighet och genom att samla butiker på samma ställe tillgodoses det 
behovet allra bäst. Vidare handlar det också om att reducera risker, minska konsumentens 
informationssökning samt göra det möjligt för konsumenter att jämföra olika alternativ när de 
shoppar (Eppli & Benjamin, 1994).  
 

Trots att Christallers centralortsteori och Hotellings principer om klusterbildning i handeln i 
vissa fall anses vara förenklade modeller av verkligheten är deras tankar och synsätt 
fortfarande relevanta och används inom forskningen än idag, bland annat av Bergström och 
Kolterjahn (2004).  
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2.2 Köpcentrumets synliga miljö 
Den plats där samspelet mellan företag och kund sker, den fysiska omgivning där upplevelser 
äger rum och där kunden deltar i servicemötet, beskriver Mossberg (2003) som 
upplevelserummet. Hon delar in upplevelserummet efter atmosfäriska förhållanden som 
exempelvis temperatur, ljus, ljud och lukt och design som estetik och funktionalitet 
(Mossberg, 2003). Oberoende av vilken konkurrensstrategi företag väljer att använda har det 
blivit allt viktigare att ständigt förbättra utformningen av upplevelserummet (ibid.). 

2.2.1 Utformning 
Ett flertal studier om shoppingmiljöer visar att det finns ett samspel mellan planritningar över 
en handelsplats som anger exempelvis lokalisering, rulltrappor och butiksutbud och 
konsumenters känsla av bekvämlighet (Groeppel-Klein & Germelmann, 2003). Enligt 
Groeppel-Klein och Germelmann (2003) spelar känslan av att lätt kunna orientera sig i 
köpcentrum en viktig roll för att uppfatta välbefinnande och underlätta tankeprocessen. I ett 
samstämmigt resonemang menar Mossberg (2003) att det främsta syftet med exempelvis 
teaterbesök, att se en förstaklassig uppsättning eller att konsumenter beger sig till en plats där 
de önskade produkterna finns tillgängliga inte alltid är tillräckligt för att skapa 
tillfredsställelse. Om de samtidigt tvingas att stå i långa köer, trängas med andra besökare och 
leta efter butikerna de söker är risken stor att upplevelsen, trots goda förutsättningar, inte blir 
tillfredsställande (Mossberg, 2003). 
 

Inom handeln har estetik och komfort, som sittplatsens bekvämlighet, köer, ljud och trängsel 
fått en allt större betydelse. Det är faktorer i utformningen som anses påverka kundens 
upplevelse (Mossberg, 2003). I tre likartade empiriska studier har Groeppel-Klein och 
Germelmann (2003) undersökt olika faktorer som påverkar konsumenters upplevelse och 
inställning till miljön i köpcentrum. Mängden av information som strömmar i köpcentrum 
varierar och påverkar konsumenter genom att den skapar känsloreaktioner såsom välbehag, 
entusiasm och irritation, vilket kommer till uttryck genom ett ställningstagande, antingen 
närmande i positiv bemärkelse eller avståndstagande (Groeppel-Klein & Germelmann, 2003). 
Enligt Groeppel-Klein och Germelmann (2003) finns det en förbindelse mellan atmosfären i 
köpcentrum och konsumenternas beteende. Däremot påverkas inte konsumentbeteendet via 
enskilda stimulus i omgivningen, utan snarare genom att de samspelar med varandra. Ju bättre 
konsumenter uppfattar informationen i ett köpcentrum och ju lättare det är att orientera sig, 
desto starkare blir det positiva ställningstagandet (Groeppel-Klein & Germelmann, 2003). Ett 
bra informationsutbud och en enkel orientering i köpcentrum kan således vara en garanti för 
att konsumenter upplever en interaktion mellan entusiasm och tankemässig avkoppling, vilket 
leder till ett positivt beteende (ibid.). 
 

Konsumenters engagemang har, enligt Pine och Gilmore (1999) och Mossberg (2003), en 
betydande roll för att de skall kunna ta del av stimulus i omgivningen och framkalla 
upplevelser. Om en individ inte känner något behov eller har någon lust kommer personen 
inte heller att uppleva engagemang. En generell indelning är nyttoinriktade behov som tar 
hänsyn till objektiva reaktioner och funktionella produktattribut och njutnings- och 
upplevelseinriktade behov som omfattar subjektiva reaktioner, nöjen, dagdrömmar och 
estetisk hänsyn (Mossberg, 2003). Objektsuppfattning kan skapas genom synförmågan men 
också genom att känna, höra och lukta (Goldstein, 2002). Ett föremål som exempelvis ser ut 
att vara i marmor kan vid beröring avslöjas och visa sig vara gjort av plast (ibid.). 
 



Magisteruppsats Nordiska detaljhandelslinjen, 10 poäng  VT 2006  
Mocsáry, A. & Wallin, M. 

 
 

 
Sidan 15 av 81 

 

Olika färger som exponeras i omgivningen påverkar våra intryck och har, enligt Goldstein 
(2002), en viktig funktion att signalera och hjälpa till att organisera människans uppfattning 
av den visuella miljö som vi omges av. Dofter är ofta förknippade till en mängd olika signaler 
och information som är kopplad till tidigare erfarenheter vilket påverkar sökandet att 
identifiera nya objekt. Goldstein (2002) menar också att ljud kan påverka den visuella 
uppfattningen av en plats eller atmosfär. Det sker ett samspel mellan dessa sinnesvärldar och 
starkast är den information som inhämtas genom våra ögon. Om synintrycken blir svaga får 
hörseln en starkare roll för vår rumsuppfattning och lokalisering av ljud (Goldstein, 2002). 
Mossberg (2003) utökar detta resonemang och menar att situationsberoende aspekter, som 
den sociala och fysiska omgivningen och shoppingsituationer i olika miljöer, också har ett 
starkt inflytande på konsumentens uppfattning av handelsmiljön. 
 

Gibson (1979) väckte idén om att studera konsumenters uppfattningsförmåga i sin naturliga 
miljö med insikt i att informationen faktiskt uppfattas av en observatör som befinner sig i 
rörelse. Istället för att studera nervsystemet och föreställningen på näthinnan tar Gibson 
(1979) fasta på vilken information i omgivningen som är tillgänglig för 
uppfattningsförmågan. På ett liknande sätt beskriver Ettlinger (2004) hur människans 
förflyttning i tid och rum påverkar informationen och hur uppsättningen av tankar och känslor 
förändras i och med ständigt nya erfarenheter över tiden. Vi omges av vad Ettlinger (2004) 
kallar för en kringliggande optisk samling, en struktur av omgivningen vid en viss tidpunkt 
som tillhandahåller utökad information vart eftersom betraktaren förflyttar sig. Vid en 
förflyttning påbörjas en förändring i intrycken vilket skapar ett så kallat optiskt flöde 
(Ettlinger, 2004). Gibson (1979) menar att det optiska flödet är självframkallat genom 
förflyttningar och anser att det finns en relation mellan dessa faktorer; förflyttning skapar ett 
flöde som tillhandahåller information och vägleder till ytterligare förflyttningar (ibid.). 

2.2.2 Miljö och arkitektur 
Inom handeln lägger centrumutvecklare och handelsföretag stor vikt vid konstruktion, 
utformning och miljö av köpcentrum (Babin & Darden, 1995). Satsningar vilar i många fall 
på undersökningsresultat som visar att den fysiska miljön har inflytande på konsumentens 
känslor och i sin tur också på beteendet. På senare tid har forskare genomfört studier med 
syfte att undersöka konsumentens unika inflytande på de upplevelser som uppstår i mötet med 
handelsplatser. Enligt Babin och Darden (1995) var tidigare studier inte tillräckliga för att 
klargöra vad som påverkar konsumenters upplevelser. De valde att utveckla 
undersökningsområdet med att studera betydelsen av konsumentens självbestämmanderoll 
som en drivkraft till relationen mellan känslor av shopping och konsumentens utvärdering av 
shoppingupplevelsen (Babin & Darden, 1995). Studien visade att omgivningens inflytande på 
konsumenter varierade beroende på deras känsla av att kunna styra över sitt beteende, vilken i 
vissa fall var möjlig att påverka på handelsplatsen (Babin & Darden, 1995). Enligt Babin och 
Darden (1995) förändrar känslan av övertag shoppingbeteendet hos konsumenter med ett 
relativt lågt självbestämmande. Skälet till det är att företag har ett större inflytande, vilket 
innebär att dessa konsumenter är mer mottagliga och att deras köpbeteende lättare påverkas i 
en strategiskt utformad atmosfär, som ett köpcentrum (ibid.). 
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2.3 Köpcentrumets osynliga miljö 
Handels- och shoppingplatser är mötesplatser där ekonomiska, sociala och fysiska 
förhållanden uttrycker sig genom en rumslig interaktion (Sahlberg, 2001). Sahlberg (2001) 
framställer dessa mötesplatser likt en arena som bland annat influeras av upplevelser, 
erfarenheter, människors konsumtionsbeteende i en vidare mening och sociala upplevelser 
(ibid.). Enligt Becker et al. (2001) är köpcentrumens arena, den gemensamma ytan för 
handelsplatsens aktörer, visuella landskap där inte bara varor konsumeras utan där hela miljön 
konsumeras med blicken. Det är på denna arena kunden möter alla de intryck och den 
information som behandlas och lagras hos individen (Becker et al., 2001). 

2.3.1 Känsla och atmosfär 
Människans uppfattningsförmåga skapar inte bara länken mellan oss och vår omgivning utan 
ger också känslan av att vi är i direkt kontakt med den (Goldstein, 2002). Från den stund som 
vi upplever denna direktkontakt menar Goldstein (2002) att känslan är en illusion. Det 
förklaras med att allt som människan uppfattar är indirekt fastställt genom en omvandling av 
omgivningens stimulus till signaler vilket uppfattas av sinnena som i sin tur leder till en 
medveten upplevelse. Mossberg (2003) menar att konsumtion ger sinnesintryck i takt med att 
upplevelsen stimuleras och formas genom konsumentens förmåga att se, höra, känna, lukta 
och smaka. En god atmosfär i omgivningen kring företag kan framkallas genom stimulus som 
påverkar konsumenternas sinnen positivt så som lämplig musik, behaglig ljudnivå, tilltalande 
dofter, färger och ljussättning (Mossberg, 2003). 
 

Undersökningsresultat inom psykologin har visat att i brist på uppmärksamhet misslyckas 
människan med att inhämta information även om den berört våra receptorer i lukt- och 
smaksinne (Goldstein, 2002). Trots det kan vi uppfatta information som lokalisering och 
färger men inte återge former och utseenden (ibid.). Undersökningar om miljön i 
detaljhandeln och dess inflytande på konsumenter involverar ofta ett tillvägagångssätt och få 
experiment behandlar mer än effekten av en faktor (Michon et al., 2005). I en undersökning 
som baserades på experiment, genomförda i ett flertal köpcentrum, studerade Michon et al. 
(2005) hur dofter påverkar konsumenters känslor och uppfattning av omgivningen. Det visade 
sig finnas en tydlig effekt mellan dofter och kundernas uppfattning och känsla men när fler 
variabler studerades, i det här fallet andra variabler än dofter, blev de tidigare resultaten 
tvungna att omarbetas. De olika variablerna skapade tillsammans nya effekter än de gjorde 
var för sig (ibid.). Babin et al. (2003) förklarar det med att effekter, med en ömsedig 
påverkan, vare sig det gäller dofter, ljud eller ljus, har förmågan att visa nya påföljder. Färger 
som verkar informationspositiva, som orange i handelsmiljöer, kan skapa nya positiva resultat 
i samband med andra atmosfäriska faktorer som exempelvis ljussättning (Babin et al., 2003). 
 

Babin et al. (2004) lyfter på ett liknande sätt fram problemet med att undersökningar inom 
området ofta baseras på ett underförstått antagande att signaler i handelsmiljön har en direkt 
påverkan på konsumenten avskiljt från andra signaler. Babin et al. (2004) har, genom en 
studie av 800 köpcentrum, undersökt hur kundens upplevda lämplighet och nytta av miljön 
förändrar uppfattad kvalitet, känslor och shoppingvärde. Det visade sig att små justeringar, 
som volymen på musik, dofter och färgsättning, bidrog till förändringar genom att de 
kombineras på rätt sätt i sammanhanget. Justeringar av musiken kunde bland annat framkalla 
ett ökat tålamod hos konsumenten, känslomässiga reaktioner och ett positivt beteende medan 
dofter hade inflytande på konsumenternas avsikt med inköpen och tiden som de spenderade i 
köpcentrumet (Babin et al., 2004). 
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Det händer att kombinationen av signaler i köpcentrum misslyckas med att skapa den önskade 
effekten på grund av att de i samverkan med varandra, även om de är positiva var och en för 
sig, skapar intrycket av en mindre passande atmosfär för konsumenten. Babin et al. (2004) 
menar att konsumenters uppfattning av olika signaler i omgivningen påverkar deras 
förväntningar genom att vara lämpliga för den enskilda individen och uppfattning om de 
karaktärsdrag, som avgör lämpligheten av handelsplatsens miljö, grundar sig på hur 
uppsättningen av signaler matchar varandra. Upplevelsen av signalerna är på så sätt unik för 
konsumenten och baseras på individens erfarenheter (Babin et al., 2004). Bitner (1992) anser 
att detaljhandelns aktörer inte bör koncentrera sig på en eller två atmosfäriska karaktärsdrag 
och förbise andra utan istället skapa en förståelse för helhetsuttrycket av platsen och 
situationen. 

2.4 Aktiviteter, nöjen och underhållning i köpcentrum 
Morris (1969) beskriver på ett målande sätt hur stadens huvudgata har flyttat in i 
köpcentrumet. Som plats har köpcentrumet kommit att bli just förortens motsvarighet till 
stadskärnans huvudstråk. Morris (1969) syn är att köpcentrum inte endast handlar om 
försäljning, även om den är omfattande, utan att de innefattar en bredd av olika aktiviteter för 
många olika målgrupper, exempelvis teater, café, restauranger och nöjesfält. Stora regionala 
köpcentrum skapar fokus och fungerar som en samlingsplats och ger den så annars spretiga 
och formlösa förorten en känsla av identitet. 
 

Även Kim et al. (2005) menar att köpcentrumet fungerar som förortens stadskärna. Utöver 
den kommersiella handelsplats som det är har köpcentrumet onekligen utvecklats till en 
samlingsplats för bland annat ungdomar, ett ställe att träffa vänner på och utföra andra 
aktiviteter som exempelvis träning och rekreation. Köpcentrum har således blivit ett nav för 
såväl ekonomiska som sociala aktiviteter (Kim et al., 2005). 
 

Det förekommer undersökningar som har försökt att bestämma graden av spänning i ett 
köpcentrum. De utgår ifrån variationen i den fysiska miljön liksom hur engagerade människor 
är i shoppingaktiviteten och ses som ett väl valt utgångsläge. Undersökningarna bedöms trots 
det inte till fullo fånga det som gör ett köpcentrum underhållande. Spänning associeras 
vanligtvis med stimulans av sinnena som i sin tur förknippas med välbehag och upphetsning. 
Underhållning är något som roar, behagar och förströr, speciellt ett uppträdande eller en 
uppvisning (Kim et al., 2005). Det finns givetvis en överlappning mellan spänning och 
underhållning men de tycks samtidigt inte vara utbytbara begrepp. Ett underhållande 
köpcentrum kan göra shoppingturen trevligare eller innebära ett välkomnande avbrott från 
vardagen, utan att för den sakens skull leda till någon hög grad av underhållning. Samtidigt 
kan ett lokalt köpcentrum ge en trevlig och trivsam shoppingupplevelse med någon form av 
underhållning medan en plats som Mall of America, med nöjesparker och inomhusakvarium, 
snarare är en spännande plats att handla på (Kim et al., 2005). 
 

Kim et al. (2005) redogör också för empiriska resultat som påvisar att det finns ett synligt 
samband mellan olika sorters underhållning och besöksfrekvens liksom inköp. 
Besöksfrekvens är antingen direkt eller indirekt relaterad till ett antal underhållningsvärden 
som ett köpcentrum kan ha medan antalet inköp inte är det i motsvarande utsträckning. Det är, 
enligt deras studier, tydligt att det inte förekommer några signifikanta samband mellan några 
underhållningsaspekter och köpbeteende. Resultaten indikerar istället att antalet 
köpcentrumbesök och möjligtvis den tid som konsumenten spenderar i köpcentrumet influeras 
av köpcentrumets totala underhållningsvärde medan de faktiska köpen, eller antal köpta varor, 
påverkas av andra faktorer. Vidare lyfter de fram två dimensioner av underhållning som 
särskilt drivande när det gäller att påverka antalet resor till köpcentrum: en dimension som 
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innebär att shopping är en hedonistisk upplevelse och en som i hög utsträckning är av 
funktionell karaktär. Båda har en direkt koppling och relation till antalet besök i köpcentrum. 
För utvecklare torde det vara väsentligt att komma ihåg att shopping främst är en ekonomisk 
aktivitet om att tillhandhålla önskvärda varor och tjänster för konsumenter. Att säkerställa den 
rätta mixen till målgruppen anses alltjämt vara den primära uppgiften (Kim et al., 2005). 
 

Avslutningsvis menar Kim et al. (2005) att studier visar svaga samband mellan nöjen och 
köpbeteenden och att det inte är klart definierat vad som är nöje för konsumenter. Att 
underhålla konsumenter antas vara viktigt men det behöver inte betyda att köpcentrum måste 
innehålla nöjes- och temaparker. Det finns många andra sätt för köpcentrum att erbjuda 
meningsfulla saker. Det kan exempelvis vara att ha längre öppettider, mångfacetterade 
matställen (food courts) som tillhandhåller en stor variation av olika sorters maträtter, 
särskilda utställningar som är kopplade till konsumenternas intresseområden och att erbjuda 
sittplatser som människor kan uppsöka för vila och avkoppling. Det är aktiviteter som inte 
nödvändigtvis behöver kosta så mycket men som erbjuder ett högt värde för konsumenter och 
en anledning för dem att besöka köpcentrumet. 
 

Pine och Gilmore (1999) presenterar två sätt att beskriva upplevelser på som förenar 
konsumenten med händelser; graden av deltagande och form av anknytning till omgivningen. 
Deltagandet påverkas i vilken grad konsumenten måste vara fysiskt närvarande och 
medproducera. Den andra upplevelsedimensionen delar Pine och Gilmore (1999) in i två 
ytterligheter. Den ena är absorption vilket är när konsumenten passivt absorberar en 
upplevelse och den andra är så kallad uppslutning, när konsumenten går in i och blir 
försjunken i upplevelsen (Pine & Gilmore, 1999). De två dimensionerna bildar tillsammans 
fyra upplevelsetyper; underhållning, utbildning, estetik och eskapism, som i tanken för 
personen bortom verkligheten (ibid.). Pine och Gilmore (1999) beskriver underhållning som 
en passiv absorberad upplevelse genom känsla och stämning medan upplevelsen av utbildning 
avslöjar händelsen för konsumenten under aktivt deltagande, att lära. En individ som upplever 
eskapism (dagdrömmeri) deltar aktivt under reans gång fördjupad i en miljö medan en estetisk 
upplevelse gör individen passivt försjunken (ibid.). 

2.5 Köpcentrum som en social plats 
I Nordamerika har shopping blivit den näst viktigaste fritidsaktiviteten efter tevetittande 
(Goss, 1993). Det är en av de viktigaste sociala aktiviteterna som människor ägnar sig åt och 
som vanligtvis äger rum i ett köpcentrum (ibid.). Även Bergström och Kolterjahn (2004) 
beskriver shopping som en väsentlig del i människors liv och något som förknippas med 
positiva upplevelser, tillfredsställelse och självförverkligande. Enligt Ford (2004) är det 
köpcentrumet som tillhandahåller den tilltalande lösningen för konsumenterna där människor 
hittar de butiker de söker i en välkomnande och säker miljö. Samtidigt är det inte bara en 
samling butiker utan även en social plats att besöka (ibid.). I en ljus, vänlig och tilltalande 
atmosfär utan stress och med gott om möjligheter att äta och dricka och tillgång till rena och 
moderna faciliteter kan människor spendera allt mer tid, uppehålla sig oftare och, om 
erbjudandet är det rätta, spendera mer pengar (ibid.). 
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2.5.1 Service och bemötande 
Handelsstråk som en gång var traditionella gator har idag blivit inomhusmiljöer, en tryggare 
plats där besökare slipper obehag av trafik och skyddas undan vädret (Becker et al., 2001). 
Visuella handelslandskap i form av gallerior och köpcentrum framställs som offentliga rum 
där människor, i den idealiserade offentligheten kan röra sig fritt i tankar och idéer. Tidigare 
heltäckande väggar ersätts allt oftare med genomskinliga i glas som uppmanar till att betrakta 
det som finns på andra sidan men också att bli betraktad (Becker et al., 2001). Konsumenter 
exponeras som en av flera aktörer på dessa platser och oavsett vilken sida de befinner sig på 
deltar individen som en aktör, en skådespelare bland många andra (ibid.). 
 

Med saknad av de sociala aspekternas påverkan på samspelet mellan kund och handelsaktörer 
genomförde McColl-Kennedy (2003) en undersökning av området utifrån fyra huvudlinjer; 
upplevelserummet avsett den fysiska omgivning där upplevelser äger rum och i vilken kunden 
deltar i servicemötet, miljöpsykologi, socialpsykologi och organisatoriskt beteende. 
Resultaten visade att konsumenternas närvaro hade en stark påverkan på omgivningen i 
köpcentrum och potentiella kunder men också ett positivt inflytande på beteenden som 
spänning och entusiasm. Enligt McColl-Kennedy (2003) utgör den sociala miljön och 
köpbesluten de faktorer som avgör den sociala kraftens inflytande på konsumenters agerande, 
beteende och återbesök. McColl-Kennedy (2003) beskriver konsumenterna som en nyckelroll 
till att känslomässigt påverka människor i sin omgivning endera positivt eller negativt och 
ifrågasätter frånvaron av studier om den påverkan som känslomässig överföring har. Med 
vetskapen om den kraft som känslomässig överföring har på framställningen av positiva 
känslor hos konsumenter och deras inställning till produkter finns det ett starkt behov av 
vidare undersökning inom området (ibid.). 
 

Pine och Gilmore (1999) presenterar upplevelseekonomins infart i handeln och ger 
handelsföretagen en guidad tur till att möta den nya ekonomin med utmaningen att skapa en 
förståelse för att leverera minnen och att den scen, den plats de agerar på är till för att skapa 
ett ekonomiskt värde. Pine och Gilmore (1999) beskriver de aktiviteter som försiggår på våra 
handelplatser som ett skådespel och menar att handelns aktörer skall använda teatern som en 
arbetsmodell. På de platser där teatern fungerar som arbetsmodell är till och med företagens 
mest vardagliga enkla arbetsuppgifter en handling som engagerar konsumenterna på ett 
minnesvärt sätt (Pine & Gilmore, 1999). Handelsföretag har blivit allt mer angelägna om att 
använda upplevelser som en affärsmodell och antar utmaningen att också bygga en miljö 
omkring konsumenterna (Dwyer-Owens, 2000). Enligt Dwyer-Owens (2000) driver 
upplevelser till ett behov som utmanar företagen att minska konsumenters uppoffringar och 
att skapa tilltalande överraskningar (ibid.). När företagen väl har format platsen att uppträda 
på och iscensatt upplevelser går konsumenten in i en transformation, en omvandling som gör 
dem till medproducent och en del av produkten (Pine & Gilmore, 1999). 
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2.6 Sammanfattning och precisering av syfte 
Vi har tidigare diskuterat hur komplex företeelsen och begreppet upplevelse är. Mossberg 
(2003) har studerat upplevelsens växande roll i handeln och menar att detaljhandeln levererar 
möjligheter för konsumenter att uppleva men ställer sig frågande till att branschen skulle 
kunna producera och sälja upplevelser. I överensstämmelse med detta menar även Fredrik 
Kolterjahn6 att det i dagsläget finns en missuppfattning om att branschen levererar 
upplevelser. Han beskriver upplevelser som ett kundspecifikt och mycket komplext fenomen. 
 

Upplevelse kan ses som ett individspecifikt tillstånd och att varje människa skapar sin egen 
upplevelse (Mossberg, 2003). För att en upplevelse skall vara positiv förutsätts ett 
engagemang hos konsumenten. Upplevelser kan beskrivas som ett sätt att engagera 
konsumenten och att emotionella värden därmed blir betydelsefulla (ibid.). Inom handeln 
förekommer ofta upplevelsebegreppet i sammanhang som har med nöjen, underhållning och 
spänning att göra. Det ställer i sin tur ökade krav på en definition som talar om vad nöje är för 
individen (ibid.).  
 

För att kunna besvara syftet och mäta köpcentrumupplevelse måste begreppet brytas ner till 
ett antal mätbara områden. I tabell 1 nedan har vi, utifrån de teorier som har redovisats, 
identifierat områden som förefaller vara väsentliga för vad upplevelse kopplat till köpcentrum 
kan vara: 
 
   Tabell 1: Områden som definierar köpcentrumupplevelse 
 

  
Tillgänglighet Känsla och atmosfär  
Säkerhet Service och bemötande 
Retail mix (utbud) Evenemang 
Pris Mat och restaurang 
Utformning Plats att uppehålla sig på 
Miljö (design och arkitektur) Plats att socialisera på 
Aktiviteter och underhållning  
  

 
Området tillgänglighet omfattar aspekter som upplevd närhet, geografisk närhet liksom 
öppettider och härstammar främst från de ursprungliga köpcentrumteorierna, däribland 
Christallers centralortsteori (Central Place Theory) och principen om minsta möjliga 
differentiering (Principle of minimum differentiation) av Hotelling, som presenteras enligt 
Eppli och Benjamin (1994).  
 

Säkerhet och trygghetsaspekten behandlas av Becker et al. (2001) och Ford (2004). Det 
identifierade området retail mix (utbud) utgår från Hotellings principer samt vidareutvecklade 
av bland andra De Palma et al. (1985) och Eaton och Lipsey (1979, 1982) och Bucklin (1967) 
och Léo och Philippe (2002) diskuterar pris. Området utformning härstammar främst från 
Groeppel-Klein och Germelmann (2003), Mossberg (2003) och Goldstein (2002) och miljö 
(design och arkitektur) från Babin och Darden (1995).  
 

Känsla och atmosfär utgår ifrån Sahlberg (2001), Becker et al. (2001), Goldstein (2002), 
Mossberg (2003), Michon et al. (2005) och Babin et al. (2004).  
 
Service och bemötande behandlas av Mcoll-Kennedy (2003), Pine och Gilmore (1999) och 
Dwyer-Owens (2000).  
 

                                                 
6 Fredrik Kolterjahn, konsult och analytiker vid HUI. Telefonintervju den 31 mars 2006. 
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Aktiviteter och underhållning liksom evenemang, mat och restaurang, plats att uppehålla 
sig på och plats att socialisera på utgår i första hand från Kim et al. (2005) och kompletteras 
av Pine och Gilmore (1999), Goss (1993), Ford (2004) samt Bergström och Kolterjahn 
(2004). 
 

Givet att upplevelser antas vara väsentliga för att konsumenter skall besöka ett köpcentrum, 
uppehålla sig där och konsumera mer oftare avser vi att undersöka om dessa antaganden 
stämmer genom att testa följande hypoteser: 
 
H1: Konsumentens köpcentrumupplevelse påverkar besöksfrekvensen. 
H2: Konsumentens köpcentrumupplevelse påverkar köpfrekvensen. 
H3: Konsumentens köpcentrumupplevelse påverkar andelen kläd-, sko-, fritid- och heminköp. 
H4: Konsumentens köpcentrumupplevelse påverkar besökstiden i köpcentrumet. 
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3 METOD 
I det här kapitlet redogör vi för den övergripande metoden som vi har valt att använda oss av 

och det sätt vi har gått tillväga för att uppfylla uppsatsens syfte. 
 

 

3.1 Övergripande metod 
Valet av forskningsfilosofi, ansats och övergripande strategier är några av de viktigaste 
områdena att ta ställning till innan en studie genomförs (Saunders et al., 2003). Det handlar 
om att klargöra det grundläggande synsättet och utgångspunkten utifrån syfte och 
problemställning. 

3.1.1 Forskningsfilosofi  
Den övergripande forskningsfilosofin omfattar den grundläggande inställningen och det ideal 
som forskningen tar avstamp i (Andersson, 2006). Här skiljer man vanligtvis mellan två olika 
forskningstraditioner: positivism och hermeneutik. Begreppen representerar två skilda 
metodologiska angreppssätt men de innebär också helt olika sätt att betrakta världen på. 
 

Positivismen är på flera, både allmänna och principiella, plan ansluten till naturvetenskapen 
(Andersson, 2006). Den står för en kunskapsteoretisk ståndpunkt som förespråkar användning 
av naturvetenskapliga metoder i syfte att förklara en social verklighet (Bryman, 2002). 
Teorins syfte är att generera hypoteser som kan prövas och som gör det möjligt att ta ställning 
till lagmässiga förklaringar (ibid.). Det handlar om att analysera den fysiska verkligheten i 
termer av orsak och verkan i en strävan efter att nå fram till kausala samband eller lagar. Att 
förklara ett aktuellt fenomen är centralt och en målsättning är ofta att söka och finna samband. 
I praktiken är det dock vanligt att forskningen måste nöja sig med benämningen samvariation, 
då det är svårt att exakt avgöra hur en påverkansrelation ser ut. De undersökta fenomenen kan 
exempelvis hänga samman och variera på ett samstämmigt sätt men inte kunna fastställas mer 
precist än så (Andersson, 2006). Vår utgångspunkt för denna uppsats härstammar från det 
positivistiska synsättet. Vi har en önskan att förklara ett fenomen och undersöka om 
konsumenters upplevelser av köpcentrum påverkar deras besöksbeteende, däribland hur ofta 
de besöker ett köpcentrum och hur länge de väljer att uppehålla sig där.  

3.1.2 Deduktiv ansats 
En deduktiv ansats kan representera det vanligaste sättet att se på förhållandet mellan teori 
och praktik. Kunskapen om ett specifikt område liksom teoretiska överväganden härleds till 
en eller flera hypoteser som skall testas i en empirisk granskning (Bryman, 2002). Saunders et 
al. (2003) redogör för att det finns flera viktiga karaktärsdrag i en deduktiv ansats. I första 
hand handlar det om att vilja förklara kausala samband mellan olika variabler. En annan viktig 
aspekt, som ligger inom deduktion, är att begrepp måste operationaliseras för att kunna mätas 
på ett kvantitativt sätt (ibid.). Den deduktiva sekvensen kan beskrivas med följande processer 
och ordningsföljd: 
 

 Figur 1: Processer som ingår vid deduktion 
 

 
 

 

 

1. Teori  2. Hypotes (er)  3. Datainsamling  4. Resultat   
5. Hypoteserna bekräftas eller förkastas  6. Omformulering av teorin 
 

Källa: Bryman, A. (2002, pp.21) 
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Det deduktiva angreppssättet förknippas vanligtvis med kvantitativ forskning men det är inte 
alltid som ordningsföljden är strikt kronologisk. Teorier kan exempelvis vara mer än den 
samlade kunskapen inom ett område, uttalade hypoteser härleds och deduceras inte alltid på 
det strikta sätt som ofta beskrivs och det är inte säkert att den deduktiva processen är linjär i 
praktiken, det vill säga att ett steg följer ett annat i en logisk ordningsföljd (Bryman, 2002). 
Vår studie har i huvudsak en deduktiv inriktning vilket också framgår i kommande avsnitt 
3.1.3 Undersökningsstrategi.  

3.1.3 Undersökningsstrategi 
Undersökningsstrategin kan ses som en generell plan över hur forskningsfrågan skall 
besvaras. Det är således studiens problematisering och syfte som blir avgörande för valet av 
övergripande tillvägagångssätt. Att välja en specifik undersökningsstrategi är nära förbundet 
med vad som är lämpligt för att kunna besvara frågeställningen och vad som är 
överensstämmande med studiens syfte (Saunders et al., 2003). 
 

Enligt det teoretiska avsnittet i föregående kapitel har köpcentrum kommit att utvecklas till 
platser som, utöver traditionell shopping, även präglas av att erbjuda människor upplevelser i 
en behaglig miljö. Vad en upplevelse är kan, som också nämnts tidigare, ses som ett ytterst 
komplext fenomen och teorier pekar i det här sammanhanget på att konsumenten spelar en 
väsentlig roll i vad som uppfattas och upplevs. Dessa tankegångar har legat till grund för vårt 
syfte att undersöka om konsumenters köpcentrumupplevelser påverkar deras besöksfrekvens, 
köpbeteende och tidsanvändning. 
 

Vårt undersökningssyfte är huvudsakligen av förklarande karaktär men har även beskrivande 
inslag. Den beskrivande delen handlar främst om att på ett kvantitativt sätt återge 
konsumenternas besöks- och köpbeteende. För att kunna besvara uppsatsens syfte gjorde vi en 
bedömning att det krävdes en förklarande undersökning. En förklarande studie syftar till att 
etablera kausala samband mellan olika variabler (Saunders et al., 2003). I vårt fall avser den 
förklarande delen de hypoteser som växte fram ur den teoretiska referensramen och som vi 
avser att pröva för att se om det finns orsakssamband mellan de identifierade områdena och 
konsumentens köp- och besöksbeteende. 
 

Vår undersökning kan jämställas med en traditionell surveyundersökning som tillämpar en 
tvärsnittsdesign i vilken data samlas in med hjälp av enkäter. En surveydesign associeras ofta 
med ett deduktivt förhållningssätt (Saunders et al., 2003). Surveydesign eller tvärsnittsdesign 
används som synonyma begrepp, vilket inte alltid är fallet (Bryman, 2002). 
Surveyundersökning likställs ofta med enkäter och strukturerade frågor medan 
tvärsnittsdesign kan inneha ett vidare begrepp, då den även kan omfatta andra metoder, 
exempelvis strukturerade observationer, innehållsanalyser med flera. En tvärsnittsdesign 
handlar om att samla in data från fler än ett fall vid en viss tidpunkt i syfte att komma fram till 
en uppsättning kvantitativa eller kvantifierbara data med koppling till flera variabler som 
därefter granskas för att kunna se mönster beträffande olika sorters samband (ibid.).  
 

Det är relevant för oss att i det här sammanhanget också nämna vilket perspektiv vi väljer att 
ha för att kunna besvara studiens problemställning och syfte. Vi har valt att inta ett 
företagsperspektiv i uppsatsen som helhet. För att kunna besvara undersökningsfrågan har det 
samtidigt varit väsentligt att utgå ifrån konsumenten och därmed studera fenomenet ur 
konsumentens ögon.  
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3.2 Kvantitativ undersökning 
Med syftet att studera om konsumenters upplevelse av köpcentrum påverkar köpbeteende, 
besöksfrekvens och tidsanvändning valde vi att genomföra en kvantitativ studie i form av en 
enkätundersökning. På detta sätt såg vi en möjlighet att kunna presentera både beskrivande 
och förklarande statistik. Vi bedömde att en kvantitativ studie var lämplig att genomföra dels 
med tanke på uppsatsarbetets krav på omfattning, dels de tidsmässiga restriktionerna. Vår 
ambition var att skapa ett så omfattande empiriskt material som möjligt utifrån givna tids- och 
resursbegränsningar. 
 

Att välja en kvantitativ metod har för oss varit en väg till att försöka konkretisera och klargöra 
en svårfångad företeelse. Vi är medvetna om att upplevelse kan betraktas som ett komplext 
fenomen och att det kan ifrågasättas om det är möjligt och meningsfullt att vilja kvantifiera. 
Vår uppfattning är att vi, med utgångspunkt och stöd i teorin, kan precisera områden som 
definierar upplevelse och att vi därmed kan testa upplevelse mot besöksbeteende.  
 

Detta resonemang kan också ses som ett sätt att förenkla en svårgripbar värld. Andersson 
(2006) menar att positivismen måste bortse från verklighetens oändliga mångfald för att 
kunna nå sitt kunskapsmål. Vi skapar en struktur vilket också är att skapa en abstraktion av 
verkligheten. Det är ett sätt att förenkla tillvaron, att bortse från alla skillnader som finns och 
istället endast fästa avseende vid en, eller ett fåtal, aspekter (ibid.). 

3.2.1 Undersökningsdesign 
Vi har tidigare redogjort för teorins betydelse vid ett deduktivt förfarande. De teorier som 
utgör vår teoretiska referensram utgörs i huvudsak av köpcentrumteorier och teorier om hur 
konsumenter upplever och påverkas av köpcentrum. Vi valde att ta oss an problemet genom 
att, utifrån teorin, först definiera vad köpcentrumupplevelse kan innefatta och utarbeta ett 
antal nyckelområden som skulle kunna mätas. Vår teoretiska utgångspunkt vid utformningen 
var främst Kim et al. (2005) ‘Mall Entertainment and Shopping Behaviors: A Graphical 
Modeling Approach’ och Léo och Philippe (2002) ‘Retail Centres: Location and Consumer’s 
Satisfaction’. Vidare har köpcentrumteorier däribland Christallers centralortsteori (1966) och 
Hotellings princip om minsta möjliga differentiering (Eppli & Benjamin, 1994) kommit att ha 
inflytande. 
 

Nedan presenteras en modell över de områden vi har valt att studera för att undersöka om 
konsumenters köpcentrumupplevelser påverkar deras besöksfrekvens, köpbeteende och 
tidsanvändning.  
  Figur 2: Undersökningsmodell 
 

Oberoende variabler   
   
Tillgänglighet   
Säkerhet   
Retail mix (utbud)   
Pris  Beroende variabler 
Utformning   
Miljö (design och arkitektur)  Besöksfrekvens 
Aktiviteter och underhållning  Köpbeteende 
Känsla och atmosfär   Tidsanvändning 
Service och bemötande    
Evenemang   
Mat och restaurang   
Plats att uppehålla sig på   
Plats att socialisera på   
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3.2.2 Tillvägagångssätt 
Med en bred teoretisk utgångspunkt valde vi att samla in primärdata genom en 
enkätundersökning bland konsumenter i köpcentrum. De olika områden som kom fram i det 
teoretiska avsnittet lade grunden för frågeformulärets struktur och indelning. 
 
Val av plats 
 

Köpcentrum är främst lokaliserade till befolkningstäta regioner. Det är i storstadsområden 
som det finns flest antal köpcentrum etablerade och det är också här som konkurrensen är som 
hårdast och likriktningen som störst. Med hänsyn till uppsatsens omfattning samt tid- och 
resursbegränsningar valde vi att geografisk avgränsa oss till Storstockholm. Vi bedömde 
Stockholm som en tillgänglig och naturlig undersökningsplats för oss. Vi valde ut två av de 
största köpcentrumen i Stockholm: Kista Galleria och Täby Centrum som de två platser där 
undersökningen skulle genomföras. Anledningen till att vi valde dessa två platser var att både 
köpcentrumen erbjuder långa öppettider och att vi såg en möjlighet att nå en bredare grupp av 
människor. De långa öppettiderna bidrog till att komma i kontakt med människor som rör sig i 
köpcentrumet vid olika tidpunkter på dygnet. Vi gjorde också en bedömning att centrumens 
karaktär och målgrupper skiljer sig åt vilket också gav oss en större möjlighet att nå 
människor med olika kulturell bakgrund. 
 
Population och urval 
 

Populationen avser den mängd enheter som man avser studera. För att i praktiken kunna 
studera populationen måste enheterna ingå i en ram, ett register eller någon annan förteckning 
över populationens enheter (Dahmström, 1991). I vårt fall skulle populationen utgöra samtliga 
köpcentrum på den svenska marknaden. Att genomföra en totalundersökning är av praktiska 
skäl inte genomförbart. Av det skälet valde vi två stycken köpcentrum, Kista Galleria och 
Täby Centrum, som också beskrivits i föregående avsnitt. Eftersom det inte finns någon 
urvalsram för köpcentrumbesökare bedömde vi att det bästa sättet var att genomföra 
undersökningen på plats i respektive köpcentrum.  
 

Vid insamlingen av primärdata valde vi att göra ett icke-slumpmässigt urval, i form av ett 
bekvämlighetsurval med inslag av kvoturval. Ett bekvämlighetsurval består av de människor 
som vid undersökningstillfället råkar vara tillgängliga (Bryman, 2002). För vår del innebar 
detta att fråga förbipasserande människor, i Kista Galleria och Täby Centrum, om de ville 
delta i enkätundersökningen. Begreppet bekvämlighetsurval kan i det här sammanhanget 
missförstås då de människor som befann sig på platsen inte säkert var tillgängliga för oss bara 
för att de råkade vara där. Vi hade inte på förhand några fastställda kvoter utan syftet var att 
skapa en sådan jämn fördelning som möjligt beträffande ålder och kön för att undvika ett 
alltför snett urval. Utifrån vad respondenterna fyllde i förde vi löpande anteckningar om 
vilken kvot de tillhörde och på det sättet övervakade vi ålders- och könsfördelning. Andra 
bakgrundsvariabler i enkätundersökningen var: familjetyp, utbildnings- och inkomstnivå och 
om de hade tillgång till bil eller inte.  
 

Skälet till att vi valde detta urvalsförfarande var att vi bedömde att detta var det bästa och 
mest tillgängliga sättet för oss att nå köpcentrumbesökare. I kombination med begränsade 
tidsramar för insamling av empirin fanns det endast möjlighet att genomföra intervjuer under 
en dag i Kista Galleria och en dag i Täby Centrum. Vi är medvetna om att det finns brister i 
fördelningen, då vi bland annat saknar kvinnor i ålderskategorin 19-24 år i Täby Centrum. 
 

De data som kommer utifrån ett bekvämlighetsurval kan leda till brister i det slutgiltiga 
resultatet på grund av svårigheterna med att generalisera. Samtidigt menar Bryman (2002) att 
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de kan utgöra en språngbräda för fortsatt forskning eller leda till att det går att göra andra 
kopplingar i det existerande materialet (ibid.).  
 
Tabell 2: Kvoturval fördelat kön, ålder och köpcentrum. 
 

  Köpcentrum  
Ålder Kön Kista Täby Total 
15-18 Kvinna 12 7 19 
 Man 2 4 6 
 Total 14 11 25 
19-24 Kvinna 11 0 11 
 Man 10 3 13 
 Total 21 3 24 
25-34 Kvinna 14 8 22 
 Man 15 2 17 
 Total 29 10 39 
35-44 Kvinna 9 9 18 
 Man 6 6 12 
 Total 15 15 30 
45-64 Kvinna 11 6 17 
 Man 10 8 18 
 Total 21 14 35 
65-74 Kvinna 2 7 9 
 Man 1 1 2 
 Total 3 8 11 
 
Val av tidpunkt 
 

Enkätundersökningen genomfördes i april månad under vecka 17. Den första delen av 
enkätundersökningen genomfördes i Kista Galleria onsdagen den 26 april 2006 från klockan 
10.00 till klockan 20.00. Den andra delen av enkätundersökningen genomfördes i Täby 
Centrum fredagen den 28 april 2006 från klockan 10.00 till klockan 15.30. Tidpunkterna för 
undersökningen bedömdes vara väl valda då de täckte in större delen av båda köpcentrumens 
öppettider samt att de inföll i slutet av veckan, i slutet av månaden, vilket är en tidpunkt då 
många människor får sin lön. 
 
Omfattning 
 

Enkätundersökningen i Kista Galleria och Täby Centrum omfattar totalt 164 stycken 
respondenter. Fördelningen är 103 stycken svar i Kista och 61 stycken svar i Täby. 
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Utformning av frågeformulär  
 

Frågeformuläret till enkätundersökningen utformades med utgångspunkt från de områden som 
identifierades utifrån teorin. För varje område formulerade vi ett eller flera påståenden. 
Frågeformuläret bestod av 73 stycken strukturerade frågor. I princip samtliga frågor hade 
slutna svarsalternativ. Tanken var att respondenten skulle besvara frågan med det alternativ 
som bäst stämde överens med dennes uppfattning. För att inte gå miste om eventuellt 
värdefull information valde vi att ha fyra stycken frågor med öppna svarsalternativ (fråga 59-
62). Nedanstående uppställning ger en överblick över vilka frågor/variabler som hör till 
respektive område. Vi hänvisar till Bilaga II för det fullständiga fråge- och svarsformuläret. 
 
Figur 3: Utformning av frågor efter område 
 

Områden  Frågenr. 
   
Tillgänglighet  1-5 
Säkerhet  6 
Retail mix (utbud)  7-13 
Pris  14-17 
Utformning  18-20 
Miljö (design och arkitektur)  21-25 
Aktiviteter och underhållning  26-29 
Känsla och atmosfär  30-33 
Service och bemötande  34-39 
Evenemang  40-43 
Mat och restaurang  44-47 
Plats att uppehålla sig på  48-51 
Plats att socialisera på  52-56 
Slutna generella frågor  57-58 
Öppna generella frågor  59-62 
Besöks- och köpbeteende  63-66 
Bakgrundsvariabler  67-73 
   
 
Test och genomförande 
 

Frågeformuläret tog form efter att ha reviderats och korrigerats ett flertal gnger. För att ta reda 
på hur lång tid det skulle ta att fylla i formuläret genomfördes en testundersökning. Det tog 
cirka 10 minuter för testpersonen att besvara enkäten. Efter testundersökningen gjordes 
ytterligare korrigeringar för att förtydliga frågorna och formuläret för att undvika eventuella 
missförstånd från respondentens sida. 
 

Undersökningen genomfördes på plats i de angivna köpcentrumen. Respondenterna fick fylla 
i enkäten på egen hand vid två högre ståbord. Det förekom ett par fall där vi var tvungna att 
läsa upp frågorna på grund av avsaknad av glasögon eller att olika sorters kroppsskador 
hindrade dem från att fylla i formuläret själva.  
 

Vid genomförande på plats i Kista Galleria och i Täby Centrum upptäckte vi att tidsåtgången 
varierade för olika respondenter. Det tog allt ifrån 5 till 15 minuter att fylla i enkätformuläret. 
Det gick väldigt väl att genomföra undersökningen trots att antalet frågor var omfattande. 
 
Kodning och databearbetning 
 

Det insamlade datamaterialet kodades och sammanställdes direkt in i statistikprogrammet 
SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Denna kodning avsåg frågorna 1-58 och 
63-73. Svaren på de öppna frågorna, fråga 59-62, kategoriserades i mer generella 
grupperingar, där det överordnade namnet på kategorin omfattade flera svarsalternativ som 
berörde samma område. Se vidare Bilaga III. 
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3.2.3 Bortfall 
Eftersom vi inte använder oss av ett slumpmässigt urval är det inte relevant att redogöra för 
eventuella individbortfall, då det inte går att avgöra mot bakgrund av undersökningens urval. 
Det bortfall som denna studie har är så kallat variabelbortfall. Variabelbortfall, även kallat 
partiellt bortfall, innebär att en eller flera frågor inte har blivit besvarade (Dahmström, 1991). 
När respondenten hade fyllt i enkäten gjorde vi en snabb granskning för att se om denne hade 
glömt att besvara någon av frågorna. Om så var fallet ombads respondenten att fylla i det som 
saknades. På det sättet lyckades vi eliminera en stor andel variabelbortfall. Vid kodningen av 
datamaterialet visade det sig att vissa frågor trots detta var obesvarade. Vi valde att använda 
oss av 99 som speciell kod för variabelbortfall, vilket också är något som Dahmström (1991) 
rekommenderar. 

3.2.4 Validitet 
Validitet är giltigheten i studien, vilket handlar om huruvida undersökningen mäter det som 
den är avsedd att mäta. Det går ut på att bedöma om slutsatserna, som har genererats hänger 
ihop eller inte (Bryman, 2002). Körner och Wahlgren (2002) uttrycker att validitet är 
frånvaron av systematiska mätfel. Det är ett mått på överensstämmelse mellan vad ett 
mätinstrument, i vårt fall frågeformuläret, avser att mäta och vad det faktiskt mäter. 
Validitetsproblemet kan kringgås genom användningen av operationella definitioner. En 
operationell definition av ett begrepp innebär att tydliggöra hur det som skall definieras skall 
mätas (Körner & Wahlgren, 2002). I denna studie har upplevelsebegreppet operationaliserats 
genom mätbara områden som definierats, enligt 2.6 Sammanfattning och precisering av syfte.  
 

Det är vanligt att skilja mellan olika sorters huvudsaklig validitet; begreppsvaliditet, intern 
och extern validitet och ekologisk validitet (Bryman, 2002). Begreppsvaliditet handlar om ett 
mått verkligen speglar det som begreppet anses representera. I vår studie avser det de 
områden som definierar begreppet upplevelse utifrån den teoretiska referensramen. Intern 
validitet har oftast med kausalitet att göra och om slutsatser kring samband mellan två eller 
flera variabler är hållbara eller inte. Extern validitet handlar om huruvida 
undersökningsresultaten kan generaliseras utöver den specifika undersökningskontexten och 
ekologisk validitet berör frågan om de samhällsvetenskapliga resultaten är tillämpliga i 
människors vardag och i den naturliga sociala miljön (ibid.). 
 

För att säkerställa en sådan hög validitet som möjligt för vår egen studie valde vi att noggrant 
välja ut de områden som definierar upplevelse och utifrån dem utforma frågeformuläret och 
konstruera frågor med den teoretiska referensramen som stöd. Vi valde att formulera tydliga 
påståenden som skulle vara enkla för respondenten att ta ställning till och besvara. Frågorna 
utformades så att de skulle ge oss svar på det som vi verkligen ville veta för att kunna besvara 
syftet med studien. Detta säkerställde vi genom att testa och diskutera formuläret med ett antal 
utomstående experter. 

3.2.5 Reliabilitet 
Reliabilitet, eller tillförlitlighet, handlar om huruvida resultaten från en undersökning skulle 
bli detsamma om undersökningen genomfördes igen. Det handlar om de mått, som utvecklas 
för samhällsvetenskapliga begrepp, är konsistenta eller följdriktiga (Bryman, 2002). 
Reliabilitet handlar om överensstämmelsen och pålitligheten hos ett mått på ett begrepp. I det 
här sammanhanget används ofta begrepp som stabilitet, intern reliabilitet och 
internbedömarreliabilitet. Stabilitet handlar om att resultaten inte skulle skilja sig nämnvärt åt 
om studien upprepades (ibid.). Vi har inte någon anledning att tro att resultaten skulle bli 
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annorlunda om studien återupprepas. Medelvärdena för samtliga svar skiljer sig inte nämnvärt 
åt mellan Kista Galleria och Täby Centrum, vilket kan ses som en indikation på att studien 
uppvisar god reliabilitet, i fråga om köpcentrum generellt sett. 
 

Den interna reliabiliteten avser den inre överensstämmelsen och huruvida det finns samband, 
eller inte, mellan indikatorer som är relaterade till ett och samma mått (Bryman, 2002). För att 
exemplifiera detta kan vi använda oss av området ’tillgänglighet’ från vår studie. Frågan blir 
då om variablerna 1-5 har en inre överensstämmelse eller inte. För att testa att variablerna, 
inom respektive faktor, hänger samman med varandra utförs ett Cronbach alphatest på varje 
faktor. Cronbachs alpha är ett mycket vanligt förekommande mått som ofta används vid 
mätning av den interna reliabiliteten (Bryman, 2002). Vi får anledning att återkomma till det 
här reliabilitetsmåttet senare i rapporten, i avsnittet 4.2.1 Faktoranalys. 
 

Internbedömarreliablitet är aktuellt i samband med subjektiva bedömningar, exempelvis när 
data skall observeras eller översättas till kategorier och när det finns flera observatörer 
inblandade. Det finns en risk att överensstämmelsen, mellan olika tolkningar, är alldeles för 
liten och att olika bedömare inte kan enas om innebörden av det som observeras (Bryman, 
2002). Vår studie bedöms ha en god internbedömarreliabilitet, då vi som observatörer hela 
tiden har stämt av våra respektive bedömningar och tolkningar med varandra samt enats om 
hur data skall kategoriseras, exempelvis vad avser de öppna frågorna (59-62) i formuläret. 
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4 EMPIRI 
I följande kapitel presenteras det empiriska material som har inhämtats genom en 

enkätundersökning i två regioncentrum: Kista Galleria och Täby Centrum. Resultaten inleds 
med en redovisning av beskrivande statistik följt av ett förklarande statistikavsnitt med 

faktoranalys och hypotestestning. 
 
  

4.1 Beskrivande statistik 
För att ge en övergripande bild av respondenterna som deltog i enkätundersökningen 
redovisas bakgrundsvariabler som kön, ålder, utbildning, inkomstnivå samt respondenternas 
tillgång till bil. Vi presenterar även de tillfrågades uppfattning om hur lång tid det tar att bege 
sig till köpcentrumet. Därefter redovisas resultaten från undersökningsvariablerna (63-66), 
vilka berörde besöksfrekvens, köpbeteende och tidsanvändning. Det beskrivande 
statistikavsnittet avslutas med en redovisning av de öppna frågorna i undersökningen (59-62). 
Vi väljer att i det här avsnittet endast redovisa utvalda resultat som vi bedömer som särskilt 
relevanta för vår undersökning och undersökningsfråga. Det fullständiga 
undersökningsresultatet, från samtliga frågor redovisas i Bilaga II och Bilaga III.  

4.1.1 Bakgrund- och undersökningsvariabler 
I enkätundersökningen deltog totalt 164 respondenter varav 58,5 procent var kvinnor och 41,5 
procent var män. Andelen kvinnor var större än andelen män i både Kista Galleria och Täby 
Centrum, vilket framgår av tabell 3. 
 

 Tabell 3: Respondenternas könsfördelning 
 

Kön Kvinna (%) Man (%) 
   
Kista 57,3 42,7 
Täby 60,7 39,3 
Totalt 58,5 41,5 
   

 
Av samtliga respondenter i undersökningen var ålderskategorin 25-34 år något mer 
representerad med 23,8 procent jämfört med övriga kategorier. Generellt sett var de lägre 
åldersintervallen starkare representerade i Kista Galleria medan de respondenter som tillhörde 
de äldre åldersintervallen var fler i Täby Centrum. Den fullständiga åldersfördelningen 
framgår enligt diagram 1 på nästkommande sida. 
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Diagram 1: Respondenternas åldersfördelning 
 

 
 
Utbildningsnivå 
 

Utbildningsnivån hos respondenterna skiljde sig till viss del åt mellan Kista Galleria och Täby 
Centrum. I Täby hade 37,7 procent av respondenterna högskoleutbildning mellan två till tre år 
jämfört med 14,6 procent i Kista, vilket kan utläsas enligt nedan diagram 2. Samtidigt var det 
en större andel av respondenterna i Kista som hade högskoleutbildning på 3 år eller mer. I 
syfte att stärka urvalet av respondenter genomfördes en jämförelse med utbildningsnivån i 
Stockholms län för år 2005. Vid jämförelsen tycktes fördelningen av respondenternas 
utbildningsnivå till stor del stämma överens med övriga i Stockholms län (SCB, 2006a). Den 
likartade spridningen förstärkte urvalet av respondenter beträffande deras utbildningsnivå. 
Andelen individer med gymnasial utbildning under tre år var däremot underrepresenterad, 
med 11 procent, vilket motsvarade knappt hälften av andelen i Stockholms län (ibid.). 
 
  Diagram 2: Respondenternas utbildningsnivå 
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Inkomstnivå 
 

Respondenternas årsinkomst före skatt visade sig vara relativt överensstämmande med 
andelen med sammanräknad förvärvsinkomst7 i Stockholms län för år 2004 (SCB, 2006b). 
Uppgifterna som är hämtade från Statistiska Centralbyrån avser personer fyllda 16 år och 
äldre bosatta i Sverige under år 2004. Respondenter med en årsinkomst på 300-500 tkr 
representerade en något större andel än befolkningen i Stockholms län samtidigt som andelen 
respondenter med en årsinkomst på 100-200 tkr var något mindre. Vid en jämförelse med 
befolkningen i Stockholms län tycktes respondenterna emellertid motsvara 
inkomstspridningen. I Täby Centrum var inkomstintervallet 300-500 tkr något starkare 
representerat än i Kista Galleria, vilket framgår av diagram 3. I Kista Galleria var istället 
andelen med en årsinkomst i intervallet 200-300 tkr större. 
 
  Diagram 3: Respondenternas årsinkomst före skatt 

 
 
Av undersökningens 164 respondenter hade 108 personer tillgång till bil, vilket motsvarar 
65,9 procent. I Täby Centrum hade 72,1 procent tillgång till bil, vilket var 10 procent mer än 
respondenterna i Kista Galleria med 62,1 procent.  
 

 Tabell 4: Andel av respondenterna med tillgång till bil 
 

Tillgång till bil Ja (%) Nej (%) 
   
Kista 62,1 37,9 
Täby 72,1 27,9 
Total 65,9 34,1 
   

 
 
 
 

                                                 
7 Sammanräknad förvärvsinkomst består av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet, de 
sammanlagda löpande skattepliktiga inkomsterna, vilket avser inkomster från anställning, företagande, pension, 
sjukpenning och andra skattepliktiga transfereringar (SCB, 2006).  
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För att ta reda på respondenternas uppfattning om huruvida det tar lång tid att ta sig till 
köpcentrumet eller inte ställdes frågan: ”2. Det tar lång tid för mig att ta mig hit.” I resultatet 
som framgår av diagram 4 ansåg 59,1 procent att påståendet inte stämmer överens med deras 
uppfattning. Det visade sig vara en överensstämmande uppfattning hos respondenterna i såväl 
Täby Centrum som Kista Galleria. 
 
  Diagram 4: Tid och tillgänglighet 

 
 
Undersökningsvariabler 
 

Nedan följer en sammanställning av resultaten från undersökningsvariablerna: 
besöksfrekvens, köpbeteende och tidsanvändning i köpcentrumet. Resultaten redovisas 
översiktligt genom diagram följt av tabeller över svarsfrekvenser. Vid kartläggningen av 
respondenternas besöksfrekvens använde vi oss av undersökningsfrågan: ”63. Hur ofta 
besöker du köpcentrumet?” Svaren redovisas nedan i diagram 5. 
 
  Diagram 5: Besöksfrekvens 
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Drygt 38 procent av deltagarna i undersökningen besöker köpcentrumet flera gånger i veckan. 
I Kista Galleria uppgav 40,8 procent av respondenterna att de besöker köpcentrumet flera 
gånger i veckan, vilket är en något större andel än i Täby Centrum. Därefter var besök en 
gång per vecka framträdande hos respondenterna i Täby Centrum med 29,5 procent, nära 19 
procent större andel än motsvarande i Kista Galleria. Resultatet visar att nära 39 procent 
besökte Kista Galleria varannan vecka till en gång per månad.  
 
 Tabell 5: Relativ frekvensfördelning till fråga 63 
 

63. Hur ofta besöker du köpcentrumet? Kista (%) Täby (%) Total (%) 
    
5. Flera gånger i veckan 40,8 34,4 38,4 
4. En gång per vecka 10,7 29,5 17,7 
3. Varannan vecka 19,4 9,8 15,9 
2. En gång per månad 19,4 14,8 17,7 
1. Några gånger per år 9,7 11,4 10,3 
0. Aldrig 0 0 0 
Bortfall 0 0 0 
Total 100 100 100 
Medelvärde 3,53 3,61 3,55 
Standardavvikelse 1,43 1,39 1,43 
    

 
Genom resultatet från fråga: ”64. Hur ofta handlar du här?” i enkätundersökningen 
presenteras besöksfrekvensen i ett annat sammanhang; som köpfrekvens av köptillfällen.  
 
  Diagram 6: Köpfrekvens 

 
 
Utifrån resultatet i fråga ”63. Hur ofta besöker du köpcentrumet?” visar medelvärdet att Kista 
Galleria och Täby Centrum vardera står för en nästan lika stor andel av besöksfrekvensen. På 
fråga ”64. Hur ofta handlar du här?” visar resultatet en större spridning av köpfrekvensen. I 
resultatet från Täby Centrum är köpfrekvensen en gång per vecka nästintill oförändrad medan 
besök flera gånger i veckan minskade i resultatet från såväl Täby Centrum som Kista Galleria. 
 
 
 
 
 

64. Hur ofta handlar du här?

0

5

10 
15 
20 
25 
30 
35 

Kista Täby Total

Pr
oc

en
t 

5. Flera gånger i veckan (%) 
4. En gång per vecka (%) 
3. Varannan vecka (%) 
2. En gång per månad (%) 
1. Några gånger per år (%) 
0. Aldrig (%)



Magisteruppsats Nordiska detaljhandelslinjen, 10 poäng  VT 2006  
Mocsáry, A. & Wallin, M. 

 
 

 
Sidan 35 av 81 

 

Tabell 6: Relativ frekvensfördelning till fråga 64 
 

63. Hur ofta handlar du här? Kista (%) Täby (%) Total (%) 
    
5. Flera gånger i veckan 23,3 26,2 24,4 
4. En gång per vecka 13,6 32,8 20,7 
3. Varannan vecka 25,2 14,8 21,3 
2. En gång per månad 22,3 13,1 18,9 
1. Några gånger per år 12,6 11,5 12,2 
0. Aldrig 1,9 1,6 1,8 
Bortfall 0 0 0 
Total 100 100 100 
Medelvärde 3,06 3,44 3,20 
Standardavvikelse 1,41 1,39 1,41 
    

 
 

För att ytterligare undersöka köpbeteendet valde vi att ställa följande fråga 65: ”Hur stor 
andel av dina kläd-, sko-, fritid- och heminköp (exklusive mat) gör du här?” 
 
  Diagram 7: Andel av kläd-, sko-, fritid- och heminköp 

 
 
Tabell 7 visar resultatet att den största andelen respondenter, 35,4 procent gör mindre delen av 
sina inköp i köpcentrumet. 40,8 procent av respondenterna i Kista Galleria gör mindre delen 
av sina inköp i köpcentrumet. Det skiljer sig mot resultatet från Täby Centrum, som enligt 
tabellen visar att den största andelen på 36,1 procent gör större delen av sina inköp i 
köpcentrumet. Vi kan utläsa att medelvärdet ger Täby Centrum högsta andel köpfrekvens. 
 
 Tabell 7: Relativ frekvensfördelning till fråga 65 
 

65. Hur stor andel av kläd-, sko-, fritid- 
Och heminköp (exkl. mat) gör du här? 

Kista (%) Täby (%) Total (%) 

    
3. Större delen 21,4 36,1 26,8 
2. Omkring hälften 27,2 31,1 28,7 
1. Mindre delen 40,8 26,2 35,4 
0. Inte alls 10,7 6,6 9,1 
Bortfall 0 0 0 
Total 100 100 100 
Medelvärde 1,59 1,96 1,73 
Standardavvikelse 0,94 0,94 0,95 
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Med vetskap om hur ofta respondenterna besöker köpcentrumet, hur ofta de handlar och hur 
stor andel av sina inköp de gör vill vi klargöra hur länge besöket varar. Med hjälp av resultatet 
på fråga 66: ”Hur lång tid brukar du vanligtvis stanna här? kan vi se tendenser på 
tidsanvändningen. Enligt diagram 8 spenderar 65,9 procent mellan 30 minuter och 2 timmar i 
köpcentrumet. Resultatet visar en jämn fördelning mellan Kista Galleria och Täby Centrum. 
 
  Diagram 8: Tidsanvändning 

 
  
 Tabell 8: Relativ frekvensfördelning till fråga 66 
 

66. Hur lång tid brukar du vanligtvis stanna här? Kista (%) Täby (%) Total (%) 
    
1. Under 30 min 8,7 11,5 9,8 
2. 30 min till 2 tim 62,1 72,1 65,9 
3. 2 tim eller mer 29,1 14,8 23,8 
Bortfall 0 1,6 0,6 
Total 100 100 100 
Medelvärde 2,20 2,03 2,14 
Standardavvikelse 0,58 0,51 0,56 
    

 

4.1.2 Resultat öppna frågor 
I enkätundersökningen ställdes fyra frågor (59-62) med öppna svarsalternativ till 
respondenterna. Syftet var att dessa frågor skulle ge en utökad möjlighet att ta del av viktig 
information från respondentens sida. Frågorna besvarades av 84,5 procent, motsvarande 139 
personer av samtliga 164 som deltog i enkätundersökningen. I tabell 9-12 som följer har vi 
valt att kategorisera svaren i grupper och redovisa svarsfrekvenser i antal och procent. 
 

På frågan om vad respondenterna tyckte bäst om med det köpcentrum de befann sig i vid 
undersökningstillfället var det kategorin butiks- och serviceutbud som kom högst upp med 
cirka 45,2 procent, vilket framgår av tabell 9. Butiksutbudet var starkare i Täby Centrum med 
57,4 procent jämfört med 34,1 procent i Kista Galleria. Respondenterna menade att 
butiksutbudet gav dem möjligheter att tillfredsställa alla köpbehov men också att kunna välja 
mellan olika alternativ av produkter. I Kista Galleria var öppettiderna det svar som förekom 
näst mest följt av matutbud, vilket skiljde sig från svaren i Täby Centrum där det inte var 
någon som nämnde öppettider och endast en liten andel sade något om matutbud. I Täby 
Centrum var det näst mest förekommande svarsalternativet att det var stort och inomhus följt 
av att det låg i närheten. 
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Tabell 9: Respondenternas svarsfrekvens fråga 59 i antal och procent 
 

59. Det jag tycker bäst om med detta köpcentrum är: Kista Täby Total 
 Antal % Antal % Antal  % 
       
Närheten 3 3,53 5 9,26 8  5,76 
Öppettiderna 23 27,06 0 - 23 16,55 
Butiks- och serviceutbudet 29 34,11 31 57,40 60 45,16 
Matutbudet / food court 13 15,30 1 1,85 14 10,07 
Miljön / stämningen 4 4,70 4 7,40 8 5,75 
Människorna / en plats att socialisera på 6 7,05 1 1,85 7 7,04 
Det är stort / inomhus 3 3,53 6 11,11 9 6,47 
Bra med parkering 1 1,17 1 1,85 2 1,43 
Informationsdisken 0 - 1 1,85 1 0,72 
Vet ej 3 3,53 4 7,40 7 5,03 
Totalt 85 61,15 54 38,84 139 84,75 
    
 
Det respondenterna ogillade mest med köpcentrumet var trängsel och att det var för mycket 
folk. De menade att folkmängden skapade en stressig miljö och ett rörigt intryck, vilket 
försvårade möjligheten ta sig runt till de olika butikerna, restaurangerna och att överlag uträtta 
ärenden. Enligt respondenterna, framför allt i Kista Galleria, ogillades den höga ljudnivån av 
skrik och stoj som sades bidra till en bullrig miljö i köpcentrumet. I Täby Centrum ogillades 
arkitekturen och omgivningen i större utsträckning än ljudnivån. Bland annat nämnde några 
respondenter att det saknades raka linjer i arkitekturen, vilket kan uppfattas som att det var 
ansträngande för ögat att möta men också att det var svårt att hitta och ta sig från den ena 
änden till den andra. Resultatet visar att det mest frekventa svarsalternativet var att 
respondenterna inte ogillade någonting alls med köpcentrumet. 
 
Tabell 10: Respondenternas svarsfrekvens fråga 60 i antal och procent 
 

60. Det jag ogillar mest med detta köpcentrum är: Kista Täby Total 
 Antal % Antal  % Antal % 
       
Känslan av otrygghet 4 4,70 0 - 4 2,87 
De höga priserna 1 1,17 1 0,85 2 1,44 
Brister / saknad i butiksutbudet 5 5,88 3 5,55 8 5,75 
För få restauranger 0 - 3 5,55 3 2,15 
Arkitekturen / omgivningen 1 1,17 6 11,11 7 5,03 
För hög ljudnivå 17 20,00 4 7,40 21 15,10 
Saknad av- / betaltoaletter 1 1,17 5 9,26 6 4,31 
För mycket folk / trängsel 27 32,00 7 12,96 34 24,47 
För få sittplatser 2 2,35 1 0,85 3 2,15 
Opersonligt 3 3,53 0 - 3 2,15 
Parkeringssvårigheter 2 2,35 4 7,40 6 4,31 
Långt hemifrån / dåliga öppettider 1 1,17 2 3,70 3 2,15 
För få informationstavlor 0 - 1 0,85 1 0,71 
Otrevlig personal 1 1,17 1 0,85 2 1,44 
För lite evenemang 0 - 1 0,85 1 0,71 
Inget 4 4,70 6 11,11 10 7,19 
Vet ej 16 18,82 9 16,66 25 17,98 
Totalt 85 61,15 54 38,84 139 84,75 
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Det som respondenterna skulle sakna mest, om köpcentrumet som de befann sig i vid 
undersökningen skulle stänga imorgon, var enligt 23 procent butiks- och serviceutbudet. De 
skulle sakna butikerna och en plats där allt finns samlat. I Kista Galleria skiljde sig svaren 
något åt från respondenternas svar totalt då de menade att de skulle sakna restaurangerna. I 
såväl Kista Galleria, med 17,64 procent som Täby Centrum med 11,11 procent menade 
respondenterna att de skulle sakna allt eller mycket.  
 
Tabell 11: Respondenternas svarsfrekvens fråga 61 i antal och procent 
 

61. Om köpcentrumet skulle stänga imorgon skulle jag 
sakna: 

Kista Täby Total 

 Antal % Antal  % Antal % 
       
Nära till shopping 6 7,06 4 7,40 10 7,19 
Butiks- och serviceutbudet 14 16,47 18 33,33 32 23,02 
Restaurangerna 19 22,35 3 5,55 22 15,82 
Öppettiderna 7 8,23 0 - 7 7,04 
Platsen / mötesplatsen att socialisera på 4 4,70 4 7,40 8 5,75 
Mycket / allt 15 17,64 6 11,11 21 15,10 
Atmosfären / miljön 3 3,53 0 - 3 2,15 
Människorna 0 - 4 7,40 4 2,88 
Evenemangen 0 - 1 0,85 1 0,72 
Inget 5 5,88 8 14,81 13 9,35 
Vet ej 12 14,12 6 11,11 18 12,95 
Totalt 85 61,15 54 38,84 139 84,75 
    
 
På frågan vad som skulle kunna få respondenterna att avstå från att åka till köpcentrumet 
svarade majoriteten ingenting med 21,58 procent. En nästan lika stor andel, 20,86 procent, 
skulle avstå besöka platsen om det var för mycket folk. Respondenterna angav också 
parkeringssvårigheter som skäl till varför de valde att avstå från att besöka köpcentrumet. 
Dessa svårigheter beskrevs i termer av brist på platser, trängsel och en upplevelse av att det 
var besvärligt att parkera. 
 
Tabell 12: Respondenternas svarsfrekvens fråga 62 i antal och procent 
 

62. Vad i köpcentrumet kan få dig att avstå från att åka hit? Kista Täby Total 
 Antal % Antal  % Antal % 
       
Det långa avståndet 3 3,53 5 9,26 8 5,75 
Butiksutbudet 1 1,17 3 5,55 4 2,88 
För mycket folk 15 17,64 14 25,92 29 20,86 
För lite folk 0 - 1 0,85 1 0,71 
För hög ljudnivå 4 4,70 2 3,70 6 4,31 
Stökig, otrygg miljö 4 4,70 3 5,55 7 7,04 
Stressig miljö 5 5,88 0 - 5 3,59 
Brist på parkering 4 4,70 8 14,81 12 8,63 
Höga priser 0 - 3 5,55 3 2,15 
Otrevlig personal 1 1,17 0 - 1 0,71 
Brist i matutbudet 1 1,17 0 - 1 0,71 
Dåliga öppettider 0 - 1 0,72 1 0,71 
Ostädat 1 1,17 0 - 1 0,71 
Inget 25 29,41 5 9,26 30 21,58 
Vet ej 21 24,70 9 16,66 30 21,58 
Totalt 85 61,15 54 38,84 139 84,75 
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4.2 Förklarande statistik 
I kommande avsnitt redovisas resultaten från ett flertal statistiska tester, faktoranalys samt 
regressionsanalys, som har genomförts med stöd av statistikprogrammet SPSS. De teoretiska 
områden, som vi använde oss av för att definiera begreppet upplevelse och för att utforma 
frågeformuläret, ställs i relation till de faktorer som har identifierats genom den empiriska 
studien. De 13 stycken områden som identifierades i teorin omfattade totalt 58 stycken 
variabler. För att reducera datamaterialet och kunna testa vilka faktorer som påverkar besöks- 
och köpbeteende genomfördes en faktoranalys med Varimax rotation8.  

4.2.1 Faktoranalys 
Faktoranalys är en metod som analyserar sammansättningen i ett datamaterial genom att 
analysera materialets struktur av interrelationer (korrelationer) mellan ett stort antal variabler 
och därigenom definiera en uppsättning av underliggande dimensioner, även kallade faktorer 
(Hair et al., 1995). Med hjälp av en faktoranalys är det möjligt att först identifiera de separata 
dimensionerna i materialets struktur och därefter bestämma i vilken utsträckning varje 
variabel förklaras av respektive faktor. Det är först när faktorerna (dimensionerna) och 
förklaringarna för varje variabel är fastställda som de två viktigaste målen med faktoranalysen 
kan uppnås: summering av variabler och datareduktion (ibid.). 
 

Med hjälp av faktoranalysen är det möjligt att försöka förenkla komplexa och 
mångfacetterade variabelrelationer samt förklara bakomliggande faktorer (dimensioner) till 
komplexa företeelser, enligt Aronsson (1997). Ett antal variabler som sammanfattas till ett 
mindre antal faktorer kan ses som en förenkling av ett antal mått som är relaterade till 
varandra. Aronsson (1997, p. 267) uttrycker detta vidare: ”Variablerna är indikatorer på 
dessa faktorer och analys av de observerbara korrelationerna mellan variabler gör det 
möjligt att ’hitta’ faktorerna.” 
 

Inför faktoranalysen förbereddes datamaterialet på följande sätt: vi valde att ta bort de 
variabler som hade en alltför stor andel ’vet ej’ svar. Det handlade om de svar där ’vet ej’ 
översteg 35 stycken till antalet, vilket motsvarade 25 procent av svaren. Detta innebar att 
variablerna 26, 28, 40, 41 och 42 valdes bort. Vidare valdes variablerna 5, 17, 27 och 34 bort 
då de inte visade sig korrelera till övriga variabler. Hair et al. (1995) menar att materialet 
måste innehålla tillräckligt många korrelationer större än 30 för att det skall vara försvarbart 
att genomföra en faktoranalys. Utöver dessa valdes variablerna 39, 43, 44, 45, 46 och 48 bort 
på grund av att de, i de faktorer inom vilka de skulle kunna ingå, inte visade sig vara 
meningsfulla. Detta ställningstagande kan motiveras med att om variabler inte laddas in i 
någon faktor eller om de inte hänger ihop finns det möjlighet att tolka resultatet som det är 
och därmed ignorera variablerna, enligt Hair et al. (1995).  
 

I tabell 13 (se Bilaga IV för den fullständiga tabellen) redovisas andelen förklarad varians per 
faktor. Det visar variansen i materialet, det vill säga hur mycket det varierar från medelvärdet. 
Antalet faktorer som ingick i faktoranalysen valdes utifrån kriteriet eigenvalue9 >1. Tekniken 
med att mäta eigenvalue är en av de vanligaste för att ange variansen inom faktorn (Hair et al., 
1995). Det är endast de faktorer som har ett eigenvalue över 1 som antas vara signifikanta. De 
faktorer som uppvisar eigenvalues mindre än 1 är därmed inte signifikanta och hänsyn bör 
inte tas till dessa (ibid.). Eigenvalue utgör ett underlag för beräkning av den totala variansen 
                                                 
8 Varimax rotation är en av de mest populära faktorrotationmetoderna (Hair et al., 1995). 
9 Eigenvalue uppnås genom att faktorladdningarna för varje variabel, inom en faktor, kvadreras och summeras 
över faktorn (Aronsson, 1997). 
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och tekniken utgår ifrån den förklarade variansen hos variablerna. Den första huvudfaktorn 
har störst förmåga att förklara, den andra faktorn svarar för den näst högsta 
förklaringsförmågan etc. (Aronsson, 1997). I vårt material förklaras 64,78 procent av 
variablernas varians av de 11 faktorer som har eigenvalues över 1. Variansen är således ett 
mått på till hur stor del det ursprungliga materialet kan förklaras av de identifierade 
faktorerna. Eigenvalue, varians i procent samt kumulativ varians i procent redovisas enligt 
nedan tabell 13. Den fullständiga matrisen redovisas i Bilaga IV. 
 
 Tabell 13: Förklarad varians per faktor och kumulativ (%) 
 

Faktorer Eigenvalue Varians (%) Kumulativ varians (%) 
    
Faktor 1 9,979 23,207 23,207 
Faktor 2 3,286 7,641 30,848 
Faktor 3 2,279 5,300 36,149 
Faktor 4 2,053 4,773 40,922 
Faktor 5 2,002 4,656 45,578 
Faktor 6 1,752 4,073 49,652 
Faktor 7 1,634 3,799 53,451 
Faktor 8 1,336 3,106 56,557 
Faktor 9 1,303 3,031 59,587 
Faktor 10 1,153 2,683 62,270 
Faktor 11 1,080 2,510 64,780 
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Faktoranalysmatrisen förklarar hur mycket av variablernas varians som förklaras av 
respektive faktor. För att kunna redogöra för en faktoranalys med ett innehåll av korrelerade 
variabler genomfördes nio körningar i SPSS, varav den som redovisas enligt tabell 14, är den 
definitiva. Det här innebar en process av test och prövning för att få fram ett meningsfullt 
datamaterial, vilket bland annat innebar att variablerna också skulle nå en meningsfull plats 
och tillhörighet (Hair et al., 1995). Vidare är variablerna grupperade utifrån sin respektive 
högsta korrelation, vilket också framgår i den slutgiltiga faktoranalysen, enligt nedanstående 
tabell. 
 
Tabell 14: Faktoranalys med Varimax rotation 
 

  Faktor 1-11 

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
VAR23 Arkitektur ger en spännande karaktär. ,735 ,137 ,041 ,120 -,125 ,004 ,155 -,038 ,109 ,104 ,279
VAR21 Dekorerat på ett smakfullt sätt. ,710 ,101 ,147 ,039 ,077 ,010 ,051 ,052 ,066 ,070 ,077
VAR22 Färg och mönster skapar glädje. ,687 ,146 ,112 ,191 ,056 ,164 ,133 ,033 ,107 ,226 ,087
VAR25 Känner mig bekväm. ,620 ,253 ,295 ,224 ,118 ,095 ,121 ,174 ,021 ,032 -,141
VAR24 Välstädat. ,540 ,223 ,182 ,224 ,202 -,054 ,085 -,073 -,041 -,059 -,261
VAR7 Utbud täcker behov. -,066 ,695 ,062 ,079 -,167 -,071 ,049 ,176 ,032 ,154 -,126
VAR9 Många butiker att välja mellan. ,160 ,636 ,069 ,132 -,007 ,021 ,195 ,031 ,197 ,078 ,115
VAR58 Tillfredsställer behov (kläder, skor mm). ,227 ,633 ,161 ,115 ,005 -,004 ,145 ,107 ,211 ,123 -,275
VAR11 Tillgång till exklusiva varor. ,193 ,625 ,097 -,060 ,058 ,303 ,195 ,005 -,123 -,102 ,252
VAR10 Finns många kända varumärken. ,291 ,617 ,066 ,016 ,173 ,110 -,067 -,240 -,056 -,063 ,107
VAR8 Butiker skapar intresse. ,087 ,598 ,240 ,220 -,058 ,034 ,015 ,042 ,223 ,008 ,242
VAR57 Uppfyller förväntningar. ,307 ,500 ,178 ,183 ,187 -,130 ,068 ,272 ,175 ,064 -,159
VAR53 Bra plats att spendera fritiden på. ,119 ,077 ,772 -,026 -,147 -,008 ,127 ,190 ,085 ,124 ,108
VAR56 Bra plats att besöka för att komma bort. ,159 ,239 ,645 ,140 -,095 ,047 ,196 ,209 ,006 ,210 ,112
VAR52 Bra att besöka tillsammans vänner. ,211 ,285 ,640 ,072 ,139 ,084 ,024 ,125 ,179 ,108 ,041
VAR54 Är aldrig uttråkande. ,195 ,160 ,598 ,219 -,130 -,086 ,108 -,095 ,254 ,267 ,084
VAR55 Bra att besöka med familj. ,477 ,157 ,550 ,046 -,047 -,032 ,040 ,244 ,258 ,035 ,101
VAR29 Går hit för det kulturella utbudet. ,022 -,035 ,543 ,147 ,296 ,151 ,179 -,223 -,075 -,149 ,002
VAR35 Har butiker med vänlig personal. ,031 ,149 -,047 ,826 ,111 ,051 ,127 -,030 ,029 ,069 -,065
VAR36 Vänligt ställe att handla på. ,268 ,112 ,197 ,797 ,077 ,026 -,022 ,167 -,018 -,057 ,021
VAR37 Personalen är kompetent och kunnig. ,212 ,122 ,134 ,732 -,086 -,005 ,054 ,162 ,235 ,091 ,157
VAR38 En av de bästa saker är människorna. ,138 ,063 ,300 ,482 -,092 ,116 ,280 -,012 -,138 ,191 ,158
VAR19 Utformningen gör det svårt att hitta. ,060 -,066 ,028 ,097 ,858 ,111 -,001 ,124 ,073 -,012 ,066
VAR20 Informationstavlor. -,115 ,060 -,119 -,042 ,787 ,176 ,062 ,042 -,031 ,154 -,015
VAR18 Utformning gör mig förvirrad. ,267 ,013 ,016 ,003 ,785 ,020 -,072 ,179 ,060 ,041 -,006
VAR2 Tar lång tid att ta sig hit. ,090 ,036 -,049 ,055 ,127 ,883 ,018 ,004 ,104 -,005 -,050
VAR1 Svårt för mig att ta mig hit. ,177 -,027 -,060 -,007 ,101 ,795 ,060 ,119 ,100 -,013 -,152
VAR4 Bra geografisk placering. -,023 ,124 ,233 -,027 ,038 ,623 -,040 ,148 -,067 -,047 ,093
VAR3 Resan medför kostnader. -,168 -,016 -,015 ,134 ,067 ,519 -,102 -,205 -,168 ,104 ,178
VAR31 Händer alltid något nytt här. ,203 ,167 ,139 ,084 ,043 -,002 ,786 -,079 ,178 ,010 -,041
VAR30 Upplever en känsla av spänning. ,170 ,170 ,342 ,170 -,153 -,021 ,690 ,173 ,039 ,085 ,045
VAR33 Något roligt att göra här. ,190 ,095 ,358 ,278 ,111 -,121 ,373 ,065 ,222 ,099 ,325
VAR6 Trygghet. ,086 ,251 ,028 ,121 ,089 -,051 ,085 ,725 -,141 -,012 ,071
VAR32 Störs av ljudnivån. -,062 -,038 ,130 ,057 ,286 ,140 -,190 ,634 ,181 ,001 -,112
VAR49 Lugn och stressfri plats. ,110 -,080 ,229 ,103 ,122 ,207 ,142 ,594 -,013 ,327 ,026
VAR15 Alltid tilltalande rabatterbjudanden. ,182 ,240 ,088 ,118 ,040 ,116 ,051 -,030 ,693 -,037 ,151
VAR14 Priserna är konkurrenskraftiga. -,044 ,012 ,173 -,013 ,207 -,077 ,347 ,065 ,609 ,167 -,079
VAR16 Här gör jag bra affärer. ,258 ,378 ,245 ,005 -,153 -,060 ,052 -,043 ,523 ,174 ,176
VAR51 Utformning gör det lätt att hitta till WC. ,003 ,145 ,179 ,190 ,125 -,107 ,123 -,035 ,062 ,742 -,067
VAR50 Gott om sittplatser. ,286 ,016 ,122 -,018 ,039 ,122 -,020 ,173 ,070 ,706 ,077
VAR47 Passar alltid på att äta något här. ,246 ,160 ,160 -,253 ,081 -,174 ,170 ,280 ,116 ,325 ,247
VAR13 Unika varor och tjänster. ,099 ,009 ,200 ,068 -,001 ,006 -,053 -,004 ,040 -,044 ,765
VAR12 Butiksutbudet förändras hela tiden. ,054 ,184 ,035 ,066 ,100 ,032 ,439 ,004 ,229 ,196 ,540
SPSS: Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
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De områden som vi studerade i teorin och som vi valde att formulera som väsentliga delar av 
konsumentens köpcentrumupplevelse stämmer väl överens med de faktorer som framkom i 
analysen med undantag för de områden som togs bort från materialet: säkerhet, evenemang 
och mat och restaurang. De teoretiska områdena och deras motsvarigheter från analysen 
åskådliggörs i nedan tabell 15. Faktorerna namngavs utifrån de variabler som ingick i 
respektive faktor. Benämningen som valdes formulerades för att täcka variablernas innebörd. 
 

 Tabell 15: Faktorer från empiri 
 

Områden från teorin Faktorer   
    
Miljö (design och arkitektur) Faktor 1 Miljö och arkitektur  
Retail mix (utbud) Faktor 2 Retail mix / utbud  
Plats att socialisera på Faktor 3 Social mötesplats  
Service och bemötande Faktor 4 Service och bemötande  
Utformning Faktor 5 Utformning  
Tillgänglighet Faktor 6 Tillgänglighet / närhet  
Aktiviteter och underhållning Faktor 7 Underhållning  
Känsla och atmosfär Faktor 8 Känsla och atmosfär  
Pris Faktor 9 Pris och erbjudande  
Plats att uppehålla sig på Faktor 10 Plats att uppehålla sig på  
 Faktor 11 Utbud / sortiment  
Säkerhet    
Evenemang    
Mat och restaurang    
    

 

4.2.2 Reliabilitetstest 
För att kontrollera att faktoranalysen var lämplig att utföra på datamaterialet genomfördes 
några statistiska reliabilitetstester: KMO-test10 & Bartletts test 11 samt Cronbach alphatest. 
KMO-testet anger ett mått, utifrån en beräkning av samtliga korrelationer och för varje 
enskild variabel, som utvärderar lämpligheten med att utföra en faktoranalys på materialet 
(Hair et al., 1995). För att kunna bekräfta en underliggande struktur i datamaterialet bör 
KMO-värdet överstiga 0,7, enligt Hair et al. (1995). Testet uppvisar ett KMO-värde på 0,817, 
enligt tabell 16, vilket anger att datamaterialet lämpar sig väl för en faktoranalys. Hair et al. 
(1995, p. 374) uttrycker att värden som överstiger 0,8 är så kallade ’meritorious’, vilket får 
anses vara meriterande och därmed mer än endast goda. 
 

Bartletts test är ett statistiskt test som mäter den övergripande signifikansen av alla 
korrelationer inom korrelationsmatrisen (Hair et al., 1995). Ett signifikansmått på ,000, som 
framgår enligt nedan tabell 16, anger en 99-procentig konfidensgrad. 
 
 Tabell 16: Reliabilitetstest 
 

KMO & Bartlett’s Test  
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,817 
Bartlett's Test of Sphericity  
  
Signifikans ,000 

 

                                                 
10 Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (Hair et al., 1995 och SPSS). 
11 Bartlett’s Test of  Sphericity (Hair et al., 1995). 
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Cronbachs alpha är ett vanligt förekommande mått som ofta används vid mätning av den 
interna reliabiliteten. Måttet beräknar ett genomsnitt av samtliga tänkbara 
reliabilitetskoefficienter när det gäller så kallad split-half. Det innebär att frågorna 
slumpmässigt delas in i två grupper som därefter jämförs med varandra (Bryman, 2002). 
Beräkningen av korrelationer ger en koefficient som varierar mellan 0 (inget samband och 
ingen intern överensstämmelse) och 1 (perfekt samband och en total intern överensstämmelse) 
(ibid.). Cronbach alphatest utförs på varje faktor för att testa att variablerna, inom respektive 
faktor, hänger samman. Det innebär att ju högre koefficient, desto högre intern reliabilitet. 
Reynaldo och Santos (1999) återger Nunnalys (1978) mening om att ett alphavärde på 0,7 
representerar en acceptabel reliabilitet men att lägre nivåer ibland också används. Altman 
(1991) anger å sin sida den interna reliabiliteten som någorlunda om alphakoefficienten är 
0,21-0,40, som moderat vid 0,41-0,60, som god vid 0,6-0,8 och som mycket god när 
koefficienten är 0,8-1,00. Enligt nedan, tabell 17, ligger fem av faktorerna i intervallet mycket 
god, fyra är goda och två moderata. 
 

Tabell 17: Cronbach alphamått per faktor 
 

Faktorer  Cronbachs alpha Intern reliabilitet 
    
Faktor 1 Miljö och arkitektur 0,825   Mycket god 
Faktor 2 Retail mix / utbud 0,811   - ” - 
Faktor 3 Social mötesplats 0,823 - ” - 
Faktor 4 Service och bemötande 0,806 - ” - 
Faktor 5 Utformning 0,819 - ” - 
Faktor 6 Tillgänglighet / närhet 0,676 God 
Faktor 7 Underhållning 0,771 - ” - 
Faktor 8 Känsla och atmosfär 0,626 - ” - 
Faktor 9 Pris och erbjudande 0,702 - ” - 
Faktor 10 Plats att uppehålla sig på 0,595 Moderat/god 
Faktor 11 Utbud / sortiment 0,547 Moderat 
    

 

4.2.3 Regressionsanalys 
För att kunna besvara uppsatsens frågeställning (Påverkas besöksfrekvens, köpbeteende och 
tidsanvändning av konsumenters upplevelser av köpcentrum?), kontrollerades de fyra, i 
teoriavsnittet uppställda, hypotesernas tillämplighet genom en multipel regressionsanalys. En 
multipel regressionsanalys är en statistisk teknik som används för att analysera relationen 
mellan en beroendevariabel och flera oberoende variabler. Målet med den här sortens analys 
är att använda de oberoende variablernas värden för att förutspå den beroende (Hair et al., 
1995). Aronsson (1997) menar att det är effekten av flera oberoende variabler på en 
beroendevariabel som studeras. I vårt material innebar detta regressionsanalyser mellan 
faktorerna (oberoende) och respektive undersökningsvariabel (beroendevariablerna 63, 64, 65 
och 66). 
 

R2-värdet12 anger hur stor andel av variansen i materialet som förklaras av de 11 faktorerna. 
Det avser således hur stor procentuell andel som den oberoende variabeln förklarar av 
variationen hos den beroende variabeln (Aronsson, 1997).  
 

Det standardiserade betavärdet, beta-koefficienten, är en standardiserad regressionskoefficient 
som möjliggör direkta jämförelser mellan koefficienter avseende deras relativa 
förklaringsstyrka på den beroende variabeln. Det är just standardiseringen, i vilken rådata har 
transformerats till nya mätvariabler, som tillåter jämförelser av varje oberoende variabels 
                                                 
12 Adjusted coefficient of determination (adjusted R2) 
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relativa effekt på den beroende variabeln (Hair et al., 1995). R2-värden, beta-koefficienter 
samt signifikansnivå redovisas för undersökningsvariabler och faktorer i de avsnitt och 
tabeller som följer. 
 
Undersökningsvariabel 63: Besöksfrekvens 
 

R2-värdet är 0,256 vilket innebär att 25,6 procent av variansen avseende besöksfrekvens kan 
förklaras av de faktorer som ingår i tabellen.  
 

  Tabell 18: Regressionsanalys mellan faktorer och besöksfrekvens (variabel 63) 
 

Faktorer  Beta-koefficient Signifikans 
    
Faktor 1 Miljö och arkitektur -,046 ,495 
Faktor 2 Retail mix / utbud ,072 ,286 
Faktor 3 Social mötesplats ,194 ,005 
Faktor 4 Service och bemötande ,037 ,586 
Faktor 5 Utformning ,230 ,001 
Faktor 6 Tillgänglighet / närhet ,384 ,000 
Faktor 7 Underhållning ,177 ,010 
Faktor 8 Känsla och atmosfär -,021 ,758 
Faktor 9 Pris och erbjudande -,102 ,132 
Faktor 10 Plats att uppehålla sig på -,079 ,247 
Faktor 11 Utbud / sortiment -,105 ,123 
    

 
En regressionsanalys på de fyra faktorerna som är signifikanta (3, 5, 6 och 7) ger nästan ett 
lika högt förklaringsvärde som värdet av samtliga, 0,251 det vill säga 25,1 procent. 
 
 Tabell 19: Regressionsanalys faktor 3, 5, 6, 7 och besöksfrekvens (variabel 63) 
 

Faktorer  Beta-koefficient Signifikans 
    
Faktor 3 Social mötesplats ,194 ,005 
Faktor 5 Utformning ,230 ,001 
Faktor 6 Tillgänglighet / närhet ,384 ,000 
Faktor 7 Underhållning ,177 ,010 
    

 
H1: Konsumentens köpcentrumupplevelse påverkar besöksfrekvensen. 
 
H1: Hypotesen kan inte förkastas men sambandet på 0,251, som förklarar 25,1 procent av 
variansen, är svagt. Sambandet är signifikant (,000) för faktorerna 3, 5, 6 och 7. 
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Undersökningsvariabel 64: Köpfrekvens 
 

R2-värdet är -,046, vilket talar om att det inte finns något förklaringsvärde i materialet. 
Signifikansmåttet på ,972 visar att det inte finns någon signifikans, vilket också framgår, 
enligt tabell 20, eftersom ingen av faktorerna uppvisar någon signifikans. 
 

 Tabell 20: Regressionsanalys mellan faktorer och köpfrekvens (variabel 64) 
 

Faktorer  Beta-koefficient Signifikans 
    
Faktor 1 Miljö och arkitektur -,015 ,855 
Faktor 2 Retail mix / utbud -,003 ,966 
Faktor 3 Social mötesplats ,000 ,999 
Faktor 4 Service och bemötande ,013 ,869 
Faktor 5 Utformning ,002 ,983 
Faktor 6 Tillgänglighet / närhet ,081 ,316 
Faktor 7 Underhållning ,004 ,956 
Faktor 8 Känsla och atmosfär ,009 ,910 
Faktor 9 Pris och erbjudande ,100 ,215 
Faktor 10 Plats att uppehålla sig på ,020 ,807 
Faktor 11 Utbud / sortiment -,086 ,283 
    

 
H2: Konsumentens köpcentrumupplevelse påverkar köpfrekvensen. 
 
H2: Hypotesen förkastas. Det finns inget samband. 
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Undersökningsvariabel 65: Andel kläd-, sko-, fritid- och heminköp 
 

R2-värdet är 0,215 vilket innebär att 21,5 procent av variansen avseende andel kläd-, sko-, 
fritid- och heminköp kan förklaras av de faktorer som ingår i tabellen.  
 
 Tabell 21: Regressionsanalys mellan faktorer och andel köp (variabel 65) 
 

Faktorer  Beta-koefficient Signifikans 
    
Faktor 1 Miljö och arkitektur 0,42 ,550 
Faktor 2 Retail mix / utbud ,272 ,000 
Faktor 3 Social mötesplats ,246 ,001 
Faktor 4 Service och bemötande ,090 ,195 
Faktor 5 Utformning ,147 ,035 
Faktor 6 Tillgänglighet / närhet ,280 ,000 
Faktor 7 Underhållning -,012 ,863 
Faktor 8 Känsla och atmosfär -,056 ,421 
Faktor 9 Pris och erbjudande ,135 ,054 
Faktor 10 Plats att uppehålla sig på -,049 ,479 
Faktor 11 Utbud / sortiment ,002 ,973 
    

 
En regressionsanalys på de fyra faktorerna som är signifikanta (2, 3, 5, och 6) ger ett lika högt 
förklaringsvärde som värdet av samtliga, 0,215 det vill säga 21,5 procent. 
 

 Tabell 22: Regressionsanalys faktor 2, 3, 5, 6  och andel köp (variabel 65) 
 

Faktorer  Beta-koefficient Signifikans 
    
Faktor 2 Retail mix / utbud ,272 ,000 
Faktor 3 Social mötesplats ,246 ,001 
Faktor 5 Utformning ,147 ,035 
Faktor 6 Tillgänglighet / närhet ,280 ,000 
    

 
H3: Konsumentens köpcentrumupplevelse påverkar andelen kläd-, sko-, fritid- och heminköp. 
 
H3: Hypotesen kan inte förkastas men sambandet på 0,215 som förklarar 21,5 procent av 
variansen är svag. Sambandet är signifikant (,000) för faktorerna 2, 3, 5 och 6. 
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Undersökningsvariabel 66: Besökstid 
 

R2-värdet är -,033 vilket talar om att det inte finns något förklaringsvärde i materialet. 
Signifikansmåttet på ,880 visar att det inte finns någon signifikans, vilket också framgår, 
enligt tabell 23, eftersom ingen av faktorerna uppvisar någon signifikans. 
 

 Tabell 23: Regressionsanalys mellan faktorer och besökstid (variabel 66) 
Faktorer  Beta-koefficient Signifikans 
    
Faktor 1 Miljö och arkitektur -,005 ,952 
Faktor 2 Retail mix / utbud -,027 ,733 
Faktor 3 Social mötesplats ,035 ,660 
Faktor 4 Service och bemötande ,001 ,989 
Faktor 5 Utformning -,044 ,580 
Faktor 6 Tillgänglighet / närhet -,114 ,155 
Faktor 7 Underhållning -,009 ,913 
Faktor 8 Känsla och atmosfär -,027 ,734 
Faktor 9 Pris och erbjudande -,005 ,953 
Faktor 10 Plats att uppehålla sig på -,053 ,505 
Faktor 11 Utbud / sortiment ,128 ,110 
    

 
H4: Konsumentens köpcentrumupplevelse påverkar besökstiden i köpcentrumet. 
 
H4: Hypotesen förkastas. Det finns inget samband. 
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5 SLUTDISKUSSION 
Det här kapitlet syftar till att återkoppla och belysa resultaten i ljuset av teorin. Vi 

presenterar en sammanfattande slutdiskussion och tolkning av resultaten följt av reflektioner, 
kritisk granskning och förslag till fortsatt forskning. 

 
 
Utifrån den teoretiska ramen valde vi att identifiera ett flertal områden som samtliga kunde 
bidra till att förklara vad köpcentrumupplevelse är och vilka väsentliga delar som tros ha 
betydelse och påverkan för hur upplevelsen ter sig för konsumenten. Från början identifierade 
vi 13 områden som bedömdes vara betydelsefulla. Genom faktoranalysen framkom 11 
faktorer som till stora delar överensstämde med de områden som definierade 
köpcentrumupplevelse utifrån teorin. 
 
Besöksbeteende (besöksfrekvens och besökstid) 
 

En utgångspunkt var att konsumenternas besöksfrekvens i någon mening påverkas av deras 
upplevelse av köpcentrum varpå vi formulerade den första hypotesen, H1: Konsumentens 
köpcentrumupplevelse påverkar besöksfrekvensen. Utifrån analysen framkom det att det inte 
är möjligt att förkasta hypotesen då ett svagt samband uppenbarade sig. Det visade sig att 
faktorerna: social mötesplats (3), utformning (5), tillgänglighet/närhet (6) och underhållning 
(7) var de som förklarade sambandet.  
 

Av dessa faktorer var det tillgänglighet/närhet (6), som kom att representera det högsta 
förklaringsvärdet. Initialt kan denna faktor betraktas i ljuset av de allra tidigaste 
köpcentrumteorierna, däribland Christallers teori som menar att shoppingturer syftar till en 
sak och att de alltid går till den närmast belägna handelsplatsen. I och med ett allt större antal 
köpcentrum, liksom människors tilltagande mobilitet, har det ursprungliga synsättet utvecklats 
till att förstå shoppingturer som företeelser vilka syftar till att tillfredsställa flera behov. Det 
handlar om komplexa konsumentbeteenden som bland annat leder till att resor går till mer 
avlägsna handelsplatser (Eppli & Benjamin, 1994). Mot bakgrund av undersökningens 
resultat visar det sig att Christallers teori, om att konsumenter väljer den närmaste 
handelsplatsen, i viss mån stämmer än idag eftersom tillgänglighet/närhet (faktor 6), enligt 
den här studien, tycks vara en väsentlig aspekt när det kommer till hur ofta konsumenter 
väljer att besöka ett köpcentrum. Sambandet mellan tillgänglighet/närhet och besöksfrekvens 
grundar sig möjligen också på att samtidigt som avstånden ökar krymper konsumenternas 
upplevelse av distansen. Det kan förhålla sig på så sätt att distans spelar en allt mindre roll 
och att platser som är längre bort ändå upplevs som om de vore nära. I dagsläget finns det en 
möjlighet att resa ett längre avstånd men trots det uppleva en hög tillgänglighet och närhet. 
 

De senaste årens allt mer utbredda likriktning inom köpcentrumhandeln kan ses som 
ytterligare argument till varför tillgänglighet/närhet är en viktig faktor. Ett antagande är att det 
inte finns några skäl för konsumenter att resa till en mer avlägsen handelplats, som ligger 
bortom den närmaste, om de två handelsplatserna har ett liknande (homogent) 
totalerbjudande. Om det inte finns något mervärde med att besöka ett annat köpcentrum än det 
närmaste kan likriktningen utifrån detta resonemang förstärka centralortsteorin. 
 

Utformning (5) var den faktor som uppvisade det näst största förklaringsvärdet för 
besöksfrekvensen. Mossberg (2003) uttrycker att estetik och komfort har fått en allt större 
betydelse och att det är viktiga områden som bedöms påverka konsumentens upplevelse. 
Groeppel-Klein och Germelmann (2003) menar att det finns en stark koppling mellan den 
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övergripande atmosfären i ett köpcentrum och hur konsumenter beter sig. Ju bättre 
konsumenter uppfattar informationen i ett köpcentrum och ju lättare det är att orientera sig, 
desto starkare blir det positiva ställningstagandet (Groeppel-Klein & Germelmann, 2003). 
Mossberg (2003) menar att både den sociala och den fysiska omgivningen liksom 
shoppingsituationen har starkt inflytande på konsumentens uppfattning av handelsmiljön. 
 

Social mötesplats (3) var den tredje faktorn att förklara besöksfrekvens. Shopping, som 
aktivitet är, enligt Goss (1993), i dagsläget en av de viktigaste sociala aktiviteterna som 
människor ägnar sig åt och shopping äger vanligtvis rum i köpcentrum. Att köpcentrumet 
fungerar som en social mötesplats och att det påverkar besöksfrekvensen ter sig som naturligt 
mot bakgrund av Ford (2004) som menar att köpcentrum visserligen är en välkomnande och 
säker plats, i vilken människor finner de butiker som de söker men att det inte bara är en 
samling butiker, utan framför allt en social plats. Det handlar, enligt Ford (2004) om den 
ljusa, vänliga och tilltalande miljön som erbjuder en stressfri atmosfär med gott om 
möjligheter för människor att tillsammans äta, dricka och umgås. Han menar att allt som den 
sociala mötesplatsen erbjuder gör det möjligt för människor att besöka den oftare samt 
spendera både mer tid och pengar. Bergström och Kolterjahn (2004) menar att shopping är en 
viktig del i människor liv som ofta förknippas med positiva upplevelser och tillfredsställelse. 
Deras resonemang kan härledas till att det är aktiviteter som människor föredrar att göra 
tillsammans med andra, familj och vänner, istället för helt på egen hand. 
 

Underhållning (7) är den fjärde faktorn som förklarar ett visst samband till besöksfrekvens. 
Kim et al. (2005) redogör för att det finns synliga samband mellan underhållning och 
besöksfrekvens. Underhållning är i det här avseendet något som roar, behagar och förströr 
konsumenter vilket, enligt teorin, kan vara ett uppträdande, en uppvisning eller ett 
evenemang. Den delen av underhållning som avser evenemang talar, enligt vår studie, delvis 
emot teorin då området evenemang föll bort i ett tidigt skede av analysen. Kim et al. (2005) 
menar för övrigt att det finns en viss överlappning mellan spänning och underhållning men att 
de inte är utbytbara. Ett underhållande köpcentrum kan göra shoppingturen trevligare eller 
innebära ett välkomnande avbrott från vardagen, utan att för den sakens skull leda till någon 
hög grad av underhållning. Kim et al. (2005) menar vidare att besöksfrekvensen antingen är 
direkt eller indirekt relaterad till ett flertal underhållningsvärden som ett köpcentrum kan ha. 
Det finns studier som visar svaga samband mellan nöjen och köpbeteenden men det är 
samtidigt inte helt tydligt vad som är nöje för konsumenter. Att underhålla konsumenten 
förmodas vara viktigt men det behöver inte betyda att köpcentrumet måste innehålla 
nöjesparker. Det finns flera andra sätt för köpcentrum att erbjuda meningsfulla saker 
exempelvis, längre öppettider, mångfacetterade matställen (food courts) särskilda 
utställningar kopplade till konsumenternas intresseområden och sittplatser för vila och 
avkoppling. Det kan således vara aktiviteter som erbjuder ett högt underhållningsvärde för 
konsumenter och som också ger dem en anledning att återbesöka köpcentrumet. Samtidigt är 
det aktiviteter som inte behöver kosta särskilt mycket (Kim et al., 2005). 
 

Ett annat antagande var att konsumenternas upplevelse av köpcentrum också påverkade 
besökstiden, det vill säga hur lång tid som de valde att uppehålla sig på platsen. Vi 
formulerade därför följande hypotes, H4: Konsumentens köpcentrumupplevelse påverkar 
besökstiden i köpcentrumet. Regressionsanalysen visar inte något som kan förklara att 
köpcentrumupplevelsen påverkar besökstiden i köpcentrumet. Kim et al., (2005) visar resultat 
som indikerar på att den tid som konsumenten spenderar i köpcentrumet möjligen influeras av 
köpcentrumets totala underhållningsvärde men att det framför allt är antalet 
köpcentrumbesök, det vill säga besöksfrekvensen som påverkas. Utifrån de resultat som har 
framkommit i detta material förkastas hypotesen då det inte finns något samband. 
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Köpbeteende (köpfrekvens och andel köp) 
 

Utöver besöksbeteende valde vi även att studera köpbeteende. Utgångspunkten var att 
konsumenternas köpfrekvens påverkas av deras upplevelse av köpcentrum. Vi uttryckte detta 
i följande hypotes, H2: Konsumentens köpcentrumupplevelse påverkar köpfrekvensen. I 
analysen framgår det att det inte finns något samband mellan köpcentrumupplevelse och 
köpfrekvens, vilket leder till att hypotesen förkastas. Detta innebär att köpcentrumupplevelsen 
vare sig styr eller påverkar hur många eller hur få gånger konsumenterna gör sina inköp i 
köpcentrum. Resultatet från denna studie stämmer överens med teorier, enligt Kim et al. 
(2005), som påvisar att det inte förekommer några signifikanta samband mellan några 
underhållningsaspekter och köpbeteende. De faktiska köpen eller antal köpta varor påverkas 
därmed av andra faktorer (Kim et al., 2005). 
 

Samtidigt som den andra hypotesen förkastas visar studiens resultat att konsumenternas 
köpbeteende påverkas av köpcentrumupplevelsen mätt i andel kläd-, sko-, fritid- och 
heminköp. Den tredje hypotesen som formulerades är, H3: Konsumentens 
köpcentrumupplevelse påverkar andelen kläd-, sko-, fritid- och heminköp. Utifrån denna 
studie kan den inte förkastas även om sambanden är svaga. Det visade sig att faktorerna: retail 
mix/utbud (2), social mötesplats (3), utformning (5) och tillgänglighet/närhet (6) var de som 
förklarade det samband som uppstod. 
 

Även när det kommer till andelen köp har tillgänglighet/närhet det högsta förklaringsvärdet. 
Det kan förklaras med tidigare fört resonemang kopplat till köpcentrumteorier, däribland 
Christallers teori om att shoppingturen går till den närmaste handelsplatsen (Eppli & 
Benjamin, 1994). Den ursprungliga teorin har utvecklats till att omfatta betydligt mer 
komplexa beteendemönster för att förklara hur konsumenter väljer handelsplatser och 
uttrycker att det finns en villighet att resa till köpcentrum som ligger på längre avstånd för att 
få tillgång till en större blandning och fler alternativ. Léo och Philippe (2002) kritiserar 
antagandet att konsumenter i huvudsak väljer köpcentrum utifrån hur nära de ligger och 
menar att det istället handlar om den övergripande helhetsupplevelsen och kundens grad av 
nöjdhet. Den här studien visar å andra sidan att tillgänglighet och närhet trots allt tycks vara 
viktiga aspekter. Det här kan således återkopplas till föregående diskussion om att 
konsumenter inte antas vara villiga att resa till en handelsplats, bortom den närmaste, för en 
homogen produkt (Eppli & Benjamin, 1994). 
 

En annan faktor, som visade ett samband med andelen köp, var retail mix/utbud (2). Teorier 
som stöder detta förklaras av Eppli och Benjamin (1994) som menar att konsumenterna visar 
allt större benägenhet och behov av att kombinera sina inköp. Det handlar om en kombination 
av såväl konsumenternas smak som detaljisternas sortiment och ju större blandning det är i 
konsumenternas smak, desto större blir deras efterfrågan på produkter som är differentierade i 
någon mening (Eppli & Benjamin, 1994). Enligt Eaton och Lipsey (1979) har konsumenter 
önskemål om och ett behov av att kunna jämföra varor och tjänster i samband med shopping. 
Med ett brett produktutbud antas konsumenter få en större möjlighet att jämföra olika 
alternativ, reducera sin osäkerhet och därmed skapa ett mer komplett beslutsunderlag som 
leder till att det blir lättare att ta beslut och i och med det antas andelen köp öka. Detta 
resonemang kan också kopplas till tillgänglighet/närhet så till vida att konsumenter är villiga 
att åka till mer differentierade handelsplatser längre bort under förutsättning att de kan erbjuda 
något som ger nytta och värde som överstiger den extra transportkostnaden (Eppli & 
Benjamin, 1994). 
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Social mötesplats (3) var den tredje faktorn som visade samband med hur stor andel 
konsumenter handlar i ett köpcentrum. På ett liknande sätt som sambandet till besöksfrekvens 
kan denna faktor också tolkas och stödjas av Ford (2004) som menar att köpcentrum är en 
social plats att besöka i en tilltalande och trygg miljö där människor uppehåller sig allt längre 
med möjligheten att äta, dricka och spendera mer pengar. Genom att konsumenter medvetet 
eller omedvetet uppehåller sig i köpcentrum med andra syften än för ett specifikt köp kan det 
antas påverka andelen köp. Enligt McColl-Kennedy (2003) utgör den sociala miljön och 
köpbesluten de faktorer som avgör den sociala kraftens inflytande på konsumenters agerande. 
 

Utformning (5) var den fjärde och sista faktorn som uppvisade samband med andelen köp. 
Trots ett förhållandevis svagt samband kan det stärkas av teorin som, enligt Groeppel-Klein 
och Germelmann (2003), menar att utformningen har inflytande på konsumentens känsla av 
välbefinnande och bekvämlighet, vilket tros leda till ett positivt köpbeteende. De menar att 
utformningen kan strukturera den mängd av information i köpcentrum som omger 
konsumenten och därmed också öka möjligheten för konsumenten att orientera sig. 

5.1 Reflektioner 
Dagens köpcentrum har utvecklats till att vara platser som kan erbjuda konsumenter i princip 
allt de önskar sig. Köpcentrum har i många avseenden ett mångfacetterat erbjudande i såväl 
utbud som i hela sitt uttryckssätt men samtidigt har de kommit att bli allt mer likriktade. 
Likriktningen, köpcentrum emellan, visar ett rådande klimat och bekräftar möjligen ett nutida 
tillstånd som råder på köpcentrummarknaden. En allt mer standardiserad handel kan möjligen 
förklara de stora investeringar som läggs på att skapa upplevelser och unika evenemang för 
konsumenter i tron om att konsumenter vill ha något extra i samband med sitt 
köpcentrumbesök. Samtidigt kan vi fråga oss om handeln investerar i det som konsumenterna 
efterfrågar. Resultaten från denna studie visar att tillgänglighet/närhet är en faktor som 
förklarar ett samband mellan köpcentrumupplevelse och besöksfrekvens liksom andel köp i 
köpcentrum. En tänkbar förklaring till detta kan, utifrån vårt perspektiv, vara att dagens 
konsumenter inte finner något mervärde i att lägga tid och resurser på att bege sig längre än 
till det närmaste köpcentrumet, under förutsättning att dess erbjudande och innehåll motsvarar 
det köpcentrum som ligger längre bort. Det sunda förnuftet säger oss att det inte finns någon 
anledning att resa längre bort för samma erbjudande. Mot bakgrund av likriktningen är 
köpcentrumens totala erbjudande förvisso stort och brett men det är samtidigt i princip 
likadant, med samma innehåll, överallt. Utifrån detta resonemang tycker vi oss se att 
likriktningen förstärker centralortsteorin eftersom det inte ser ut att finnas någon 
marginalnytta för konsumenten i att besöka ett annat köpcentrum, än det som är närmast. 
 

I ett annat perspektiv kan tiden ses som en orsak till varför tillgänglighet/närhet visade ett 
samband. Antagandet att människor kommer att värdera sin tid allt högre kan leda till att de 
också väljer att spara tid genom att köpa in olika sorters tjänster (Kolterjahn & Karlsson, 
2003). Den intjänade tiden förväntas istället fyllas med upplevelser som syftar till att förgylla 
tillvaron. En reflektion är att dagens likartade utbud på köpcentrummarknaden inte kommer 
att kunna attrahera dessa konsumenter som är ute efter upplevelser. Det kommer att ställas 
andra och högre krav på ett mer differentierat och blandat utbud som får konsumenter att 
lägga sin tid på erbjudanden som är unika i någon mening. Det handlar om erbjudanden som 
är annorlunda, sticker ut och som skapar ett verkligt värde för konsumenten. Med tanke på att 
människors tid är dyrbar antas det vara viktigt att erbjudanden också står i paritet till den 
värdefulla tiden. Det handlar om att i grund och botten förstå vad det är för sorts upplevelser 
eller aktiviteter som skapar ett verkligt värde för konsumenten.  
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Trendstrategen Henrik Mattsson presenterade, i en rapport om trender inom detaljhandeln, att 
tråkighet, hälsa och urbanism kommer att vara framtida ledord (Dagens Handel, 2006). Han 
menar att kunderna söker lugn snarare än underhållning och evenemang, vilket tillsammans 
med resultaten från de öppna frågorna i denna studie tyder på att konsumenten värderar sina 
egna behov allt mer. Detaljhandelsantropologen, Paco Underhill, framhäver på motsvarande 
sätt behovet och avsaknaden av lugna och stillsamma oaser i köpcentrum där konsumenterna 
kan stanna upp och varva ner ett ögonblick (Supermarket, 2006b). Inom handeln förekommer 
upplevelser som begrepp i sammanhang som främst har med nöjen, underhållning och 
spänning att göra. Begreppet upplevelse utgår ifrån det grundläggande antagandet att det alltid 
handlar om ett positivt erbjudande till konsumenten. Utifrån vårt perspektiv kommer det att 
ställas allt högre krav på att ta reda på vad som i själva verket är nöje och en positiv 
upplevelse för individen och vad det i sin tur får för konsekvenser på beteenden. 

5.2 Kritisk granskning 
Vår bedömning är att det är väsentligt att avslutningsvis föra en diskussion kring den valda 
metoden och tillvägagångssättet och i det här sammanhanget belysa aspekter som kan ha haft 
inverkan på studien som helhet. 
 

Det mest problematiska med den här studien är urvalet och de konsekvenser som de kan ha 
fört med sig. Som vi har nämnt tidigare är det av praktiska skäl inte möjligt att genomföra en 
total undersökning på samtliga köpcentrum i Sverige. Eftersom studien genomförs i 
köpcentrum innebär det att det hela tiden kommer nya människor. Mot bakgrund av urvalet 
går det givetvis att diskutera hur pass representativ den här studien är. Skälet till att vi valde 
detta sätt var att vi bedömde att det var det mest tillgängliga sättet för oss att nå 
köpcentrumbesökare. För att stämma av några av bakgrundsvariablerna valde vi att jämföra 
uppgifterna om utbildnings- och inkomstnivåer från vår studie med Stockholms län som 
helhet. Det visade sig att vårt material stämde överens med länet som helhet både vad 
avseende utbildning och inkomst. Trots urvalet och eventuella brister i representativiteten kan 
den här studien fungera som en förstudie till en större undersökning. För att höja reliabiliteten 
och för att bevisa och stödja de resultat som har framkommit i denna studie skulle en större 
undersökning med både fler köpcentrum samt fler respondenter behöva genomföras. 

5.3 Fortsatt forskning 
Mot bakgrund av de kommande årens stora satsningar inom köpcentrumhandeln, i 
Stockholmsområdet och över hela Sverige, upplever vi att det är ett aktuellt och relevant 
område att studera vidare. Denna studie kan ses som en språngbräda till vidare forskning. I 
synnerhet skulle, som tidigare har nämnts, en mer omfattande undersökning behöva 
genomföras för att generera en god representativitet och därmed säkerställa denna studies 
reliabilitet. En sådan studie föreslås vara i större skala och omfatta både fler köpcentrum och 
fler respondenter. Ett förslag är att vidare studera begreppet ’köpcentrumupplevelse’ i syfte att 
försöka definiera innebörden av det, att förklara vad det är som skapar upplevelse men också 
för att ytterligare förklara dess påverkan på konsumentbeteendet. Det handlar om att fortsätta 
att söka förklaring till vad det är som gör att människor besöker köpcentrum och konsumerar 
på det sätt som de gör. Utmaningen ligger i att hitta det som förklarar ett visst beteende, det 
vill säga sådana områden och faktorer som ligger utanför det här materialet. Ett alternativ är 
att börja med en kvalitativ studie, exempelvis fokusgrupper, för att få fördjupad insikt i vilka 
områden eller faktorer som är viktiga för konsumenter och vad som fungerar som drivkrafter. 
Det skulle kunna bidra till en ökad förståelse för vad olika faktorer består av och skulle 
dessutom kunna fungera som ett avstamp till en mer omfattande kvantitativ undersökning. 
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Bilaga I: Köpcentrumteori 
Forskningen inom detaljhandeln specifikt har utvecklats kraftigt under de senaste sextio åren; 
från tidiga studier på 1930-talet med generellt förenklande antaganden till att omfatta dagens 

alltmer komplexa köpmönster hos konsumenter samt förändrade beteenden bland 
detaljhandelns aktörer (Eppli & Benjamin, 1994). Den här sammanfattningen av 

köpcentrumteorier syftar till att redogöra för de övergripande teorierna som har varit 
vägledande under större delen av 1900-talet och som än idag fungerar som riktlinjer. 

 
  
För att strukturera upp denna studie har vi valt att utgå ifrån den övergripande struktur som 
Eppli & Benjamin (1994) presenterar i den vetenskapliga artikeln; ‘The Evolution of 
Shopping Center Research: A Review and Analysis’. Eppli & Benjamin (1994) ger en 
översikt över hur forskningen har utvecklats sedan början av 1900-talet. De väljer att redogöra 
för olika forskningsteorier och riktningar på ett tydligt sätt och visar samtidigt hur synsätten 
kan kategoriseras under huvudområden. Det gör det även möjligt att lättare överblicka hur 
olika teorier står i förhållande till varandra 
 

Avsikten är att utgå ifrån denna struktur och koncentrera studien till att omfatta tre av de fyra 
huvudområden som Eppli & Benjamin (1994) tar upp; Central Place Theory, Retail 
Agglomeration Economies och Retail Demand Externalities. Det fjärde området, Retail Lease 
Valuation, innefattar hur värdering av olika köpcentrum sker, beräkning av hyresintäkter i 
nuläget och estimat av framtida, förväntade intäkter. Det avser främst de finansiella 
aspekterna utifrån ett fastighetsägarperspektiv, hur fysiska tillgångar värderas och hur 
immateriella tillgångar som berör köpcentrum skall värderas. Området är visserligen relevant 
men vi väljer att i den här studien inte behandla det då det leder oss för djupt in på finansiella 
frågeställningar, som berör mark- och fastighetsvärdering och därmed för långt ifrån 
köpcentrum som en meningsfull plats för konsumenten. 
 
I nedan figur 1 presenteras den övergripande strukturen. 
 
  Figur 1: Översiktsstruktur av köpcentrumteori 
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Källa: Eppli & Benjamin (1994), ’Literature Review Structure’, p. 8.
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Centralortsteorin 
Christaller’s centralortsteori (Central Place Theory) har under lång tid fungerat som ett 
ramverk för att kunna studera förhållanden i detalj- och servicehandeln. Teorin fokuserar 
särskilt på att försöka förklara lokalisering och interna strukturer av handelskluster i städer 
(Beavon, 1977). Centralortsteorin är den mest utvecklade teorin inom lokalisering i 
detaljhandeln och presenterades första gången redan på 1930-talet i den ursprungliga 
publikationen; ‘Die zentralen Orte in Süddeutschland’ (Eppli & Benjamin, 1994). Christallers 
mål var att skapa en deduktiv teori baserad på ekonomiska faktorer som skulle kunna förklara 
den rumsliga strukturen av centrala platser (Beguin, 1992). När den tillkännagavs år 1933 
ignorerades den i princip helt och hållet och det var först trettio år senare som dess betydelse 
och innehåll fick stor genomslagskraft (Brown, 1993).  
 

Centralortsteorin tar utgångspunkt i att det finns en relation mellan produkt och marknad. Den 
utgår ifrån antagandet att det på alla centrala orter existerar handel- och serviceverksamhet 
som tillhandahåller varor och tjänster för de egna invånarnas behov. Samtidigt finns det en 
efterfrågan i omgivningen som innebär att människor också kommer att resa in till de centrala 
orterna för att konsumera (Kent & Omar, 2003).  
 

Centralortsteorin har kunnat påvisa att det finns ett starkt samband mellan invånarantal och 
antalet centrala funktioner som har utvecklats på en plats i syfte att ge service åt invånarna. 
Centrala funktioner är i det här sammanhanget ett vitt begrepp som innefattar såväl butiker 
och kommersiell service, som exempelvis sjukhus och annan tjänsteverksamhet (Forbes, 
1972). Samtidigt menar Forbes (1972) att det vore naivt att anta att det endast är 
befolkningsstorleken som ensam faktor påverkar och förutsäger vilka funktioner som skall 
vara tillgängliga. Inkomst och historiska händelser har också inflytande på antalet butiker och 
vilken sorts butiker som etableras på de centrala orterna. Det går inte att bortse från 
invånarantal men hänsyn måste också tas till andra faktorer (Forbes, 1972).  
 

Mazze (1972) menar att detaljister måste vara medvetna om trender och förändringar i 
befolkningsstatistiken. En handlare vill vanligtvis inte etablera sig på en mogen marknad eller 
inom ett område med minskande befolkning. I valet av plats och lokalisering blir faktorer som 
invånarnas utbildning, inkomst, familjestorlek och sammansättning viktiga att beakta. Dessa 
faktorer kan översättas till ett estimat av den samlade köpkraften och disponibla inkomsten. Ju 
högre disponibel inkomst ett område har, desto mer attraktivt blir det som potentiell 
handelsplats (Mazze, 1972). 
 

I ett tidigt skede formulerar Christaller de fundamentala frågeställningarna som teorin senare 
skall besvara. Han ställer sig frågan varför det över huvud taget förekommer stora och små 
städer och hur det kommer sig att deras spridning är så oregelbunden (Christaller, 1966). 
Avsikten är att finna en generell förklaring till städers storlek, antal och spridning (Beguin, 
1992). Teorins styrka ligger i att den genom sin generella struktur har förmågan att analysera 
komplexa problem som berör lokalisering under högst förenklade förhållanden (Eppli & 
Benjamin, 1994).  
 

Christaller (1966) menar att grundfrågan är ett geografiskt problem men att det endast går att 
besvara den med hjälp av ekonomisk teori och ekonomiska metoder. Han betonar bland annat 
vikten av utbud och efterfrågan, kostnader och prissättning, konsumtion, inkomst och 
köpkraft. För att städer över huvud taget skall uppstå är han övertygad om att det måste finnas 
en efterfrågan av det som staden kan erbjuda. Det får till följd att ekonomiska faktorer har en 
stark påverkan på städers existens (Christaller, 1966). 
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Utöver de grundläggande antagandena om att konsumenter är identiska och att distribution 
fördelar sig jämnt över befolkningen vilar centralortsteorin på idén att shoppingturer i 
huvudsak är av karaktären att de endast har ett syfte och ändamål (single-purpose) (Brown, 
1993). Den teoretiska modellen visar också att turerna gick till det shoppingcenter som låg 
geografiskt närmast (Eppli & Benjamin, 1994). 
 

Centralortsteorin anses vara värdefull när det kommer till att fastställa sambanden mellan 
invånarantal, den köpkraft som krävs för att driva ett visst antal butiker liksom det längsta 
tänkbara avstånd som konsumenter är villiga att resa för att inhandla en viss vara eller tjänst 
(Kent & Omar, 2003). Teorin kan sägas ha etablerat den fundamentala grunden för den 
rumsliga organisationen av köpcentrum. Problemet antas vara att modellen inte fångar alla 
aspekter av konsumentbeteende och inte heller de interna relationer som finns mellan 
homogena detaljister inom ett centralt shoppingområde (Eppli & Benjamin, 1994). 
 

En av de viktigaste förutsättningarna i centralortsteorin är antaganden om enhetlighet och 
oföränderlighet (Kohsaka, 1986). Det handlar exempelvis om att konsumenter är jämnt 
fördelade, att invånarantal är konstant, att totalkostnader är identiska för företag även om de 
är lokaliserade på olika platser, att företag har identiska marginalkostnader, att 
transportkostnader är lika för alla, att både företag och konsumenter har full information och 
att det inte finns några inträdesbarriärer på marknaden. De antaganden som centralortsteorin 
vilar på är till för att förenkla och möjliggöra skapandet av modeller men det är inte alla av 
dem, som på ett realistiskt sätt, kan användas för att förklara lokaliseringsmönster (ibid.). 
 

Beguin (1992) menar att Christaller var en pionjär med sina analyser kring centrala orter men 
att hans betydelse också handlar om att han introducerade en ny, deduktiv forskningsmetod 
inom den geografiska forskningen. 
 
Centrala varor och tjänster 
De varor som tillhandahålls på en central plats benämns som centrala varor och tjänster 
(Christaller, 1966). För att förklara innebörden ytterligare uttrycker Christaller följande; 
”Central goods and services are produced and offered at a few necessarily central points in 
order to be consumed at many scattered points.” (Christaller, 1966, p.19).  
 

Centralortsteorin förutspår att det, inom vilken given marknad som helst, alltid kommer att 
finnas ett stort antal leverantörer som tillhandahåller lägre klassade produkter och relativt få 
leverantörer som erbjuder högre klassade produkter (Brown, 1993). Lägre klassade varor och 
tjänster existerar på mindre hexagonala marknader och högre klassade varor och tjänster inom 
större marknadsområden. För att avgöra vilken handelsplats som individer kommer att 
överväga att besöka uttrycker centralortsteorin att människor väljer den närmast belägna 
handelsplatsen som erbjuder den önskade varan eller tjänsten. När Christaller utvecklade 
teorin var transportkostnaderna förhållandevis höga. Mot bakgrund av det kan hypotesen, om 
valet av den närmaste handelsplatsen, te sig som naturlig och realistisk (Eppli & Benjamin, 
1994). Christallers främsta bidrag är, enligt Sjøholt (2001) att han tydligt utökar forskningen 
till att även omfatta service- och tjänstesektorn. Han menar vidare att det inte endast handlar 
om produktion av varor eller tjänster, utan snarare det sätt som varor och tjänster 
tillhandahålls på liksom de system som är utvecklade för att kunna hantera denna funktion. 
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Avstånd och köpkraft 
I syfte att ordna all data som krävs för att fatta beslut om val av plats och lokalisering utgår 
centralortsteorin från två huvudsakliga utgångspunkter; avstånd13 och köpkraftens 
minimigräns14 (Eppli & Benjamin, 1994).  
 

Avståndet representerar den sträcka eller distans bortom vilken ett företag inte längre har 
möjlighet att attrahera kunder eller när det är så långt bort att det är oekonomiskt att leverera 
varor eller tjänster (Beavon, 1977). Christaller (1966) definierar avståndet som den maximala 
sträcka som konsumenten är villig att resa för att inhandla en vara. För Christaller betydde 
detta detsamma som sträckan till den närmaste handelsplatsen där varan kunde 
tillhandahållas. Det maximala avståndet är den punkt där det totala priset för en vara plus 
konsumentens transportkostnad är detsamma som det totala värdet av varan för konsumenten 
(Eppli & Benjamin, 1994). 
 

Inom stadsgeografin framgår det ofta att det måste finnas en minimistorlek på marknaden. 
Under minimigränsen kommer en plats inte att kunna tillhandahålla centrala varor och 
tjänster. Om försäljningen endast räcker till för att erbjuda en central vara eller tjänst från en 
central ort så har minimikraven för var gränsen går uppfyllts och normala lönsamhetsnivåer 
kan därmed uppnås. Minimigränsen kan också uttryckas som den nedre gränsen i avståndet, 
vilket betyder den minsta andelen nödvändig köpkraft som krävs för att ett företag skall 
etablera sig på marknaden (Beavon, 1977). Den lägsta gränsen avser således den minsta 
tänkbara efterfrågan, som en detaljist behöver, för att det skall vara ekonomiskt möjligt att 
driva verksamheten (Eppli & Benjamin, 1994). Christaller (1966) definierar det som den 
minsta andelen konsumtion som krävs för att det skall vara möjligt att producera eller 
tillhandahålla en central vara eller tjänst. Vidare förklarar han också minimigränsen som den 
lägsta möjliga försäljning som krävs för att ett erbjudande skall betala sig (Christaller, 1966). 
 

Eppli & Benjamin (1994) menar att det handlar om det rationella beteendet hos entreprenörer 
inom detaljhandeln. En analys av avstånd respektive minsta köpkraft kan bestämma antal och 
lokalisering av köpcentrum genom att använda minsta möjliga omsättning som en detaljist 
behöver för att uppnå nollresultat (Eppli & Benjamin, 1994). Avståndet och minimigränsen 
skapar i kombination med varandra en marknadsareal.  
 

Figur 2: En förenklad hexagonal modell baserad på; “The Marketing Regions in a System of Central Places.” 
 

Centralortsteorin beskriver varje marknadsareal som hexagonal. Det är de 
angränsande hexagonerna som tillsammans definierar den totala marknaden 
(Eppli & Benjamin, 1994). Christaller förklarar inte närmare varför cirkulära 
marknadsområden, som överlappar varandra, istället skall behandlas som 
angränsande hexagoner men de uppstår genom en räkneoperation och division 
av de delar som överlappar varandra i en cirkulär struktur (Beavon, 1977). 
Enligt Christaller (1966) är marknadsregionerna alltid hexagonala och 
motsvarar arealen av en cirkel minus de sex yttre segmenten som tas bort från 
den ideala cirkelformen. 

 
Källa: Christaller (1966, p. 66) 

                                                 
13 I centralortsteorin används det engelska ordet range för att förklara avstånd (Eppli & Benjamin, 1994). 
14 I centralortsteorin används det engelska ordet threshold för att förklara den minsta köpkraft som krävs (Eppli 
& Benjamin, 1994). 
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Shopping med ett syfte 
Berry var en av de första forskarna som empiriskt testade Christallers teori om shopping som 
endast hade ett syfte. Han valde ut ett flertal produktkategorier och studerade var människor 
inhandlade olika varor och tjänster. Resultaten gjorde det möjligt att rita upp en så kallad 
behovslinje mellan landsorten och de centrala orter där varor och tjänster inhandlades. Berrys 
tidiga upptäckter stödde Christallers centralortsteori och antagandet om att individer väljer det 
köpcentrum som ligger geografiskt närmast (Eppli & Benjamin, 1994). 
 
Shopping med flera syften 
Ett av de mest restriktiva antagandena i centralortsteorin är att konsumenter alltid gör 
shoppingturer med ett syfte och att de alltid väljer det närmaste köpcentrumet. Numera 
kombinerar konsumenter sina shoppingturer till att omfatta en variation av olika inköp. För att 
kunna skapa en modell över konsumentbeteenden, som rymmer flera syften, var forskarna 
tvungna att ta hänsyn till att konsumenter också var villiga att resa till köpcentrum längre bort 
för att tillgodose sina mångdimensionella behov. För att kunna förklara fenomenet var det 
framför allt fyra empiriska studier som kom att bli särskilt viktiga (Eppli & Benjamin, 1994); 
 

1. Ett syfte/närmaste köpcentrum15 
Eppli & Benjamin (1994) tar upp det faktum att Golledge, Rushton och Clark (1966) 
återvänder till Berrys studier för att testa om människor verkligen åker till det närmaste 
köpcentrumet och om turerna syftar till en sak eller om de är flerdimensionella. De använder 
liknande data som Berry och mäter medeldistansen och standardavvikelsen till närmaste 
köpcentrum. De upptäcker en omfattande spridning avseende konsumenternas 
transportsträckor och genom en rankningsmetod, för att visa konsumenternas preferenser 
gällande olika köpcentrum, menar de att konsumenter inte alltid väljer att inhandla en vara 
eller en tjänst från den närmaste handelsplatsen. Deras resultat blev viktiga och kan sägas vara 
embryot till vidare forskning kring innebörden av shopping som syftar till att tillfredsställa 
olika sorters behov (Eppli & Benjamin, 1994). 
 

2. Knappt märkbar distans16 
Bristen på empiriskt stöd, för hypotesen om det närmaste köpcentrumet, ledde forskarna till 
att tro att konsumenter är ointresserade av två olika shoppingalternativ om distansen mellan 
de två handelsplatserna var liten eller nätt och jämnt märkbar (Eppli & Benjamin, 1994). 
Mindre handelsplatser finns representerade överallt och därför var det inte märkligt att en stor 
andel av inköpen skedde av konsumenter som föredrog köpcentrum i närheten. Vart eftersom 
antalet funktioner i köpcentrum ökade märktes en kraftig minskning bland de konsumenter 
som föredrog den närmaste platsen (ibid.). 
 

3. Shopping med flera syften i Sverige och Kanada17 
Eppli och Benjamin (1994) redogör för två studier av Hanson (1980) respektive O’Kelly 
(1981) och menar att deras forskning bidrog till att öka förståelsen kring hur konsumenter 
beter sig både gällande lägre och högre klassade varor. Hanson tillbakavisar antagandet om att 
valet av det närmaste köpcentrumet skulle vara det rådande konsumentbeteendet. Hennes 
studier, från Stockholm och Uppsala, visar att 61 procent av alla shoppingturer har flera 
syften. O’Kelly förstärker detta med en kanadensisk studie och menar att 63 procent av 
dagligvaruinköpen skedde under besök som hade flera syften och att 74 procent av alla 
shoppingturer, både daglig- och sällanköpsvaror, hade flera syften. Studierna kom att bli 

                                                 
15 Studien benämns som ”Single-purpose / Nearest center” (Eppli & Benjamin, 1994). 
16 Studien benämns som ”Just Noticeable Distance” (Eppli & Benjamin, 1994). 
17 Studien benämns som ”Multipurpose Shopping in Sweden and Canada” (Eppli & Benjamin, 1994). 
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viktiga inslag i observationen av köpbeteenden genom empiriska resultat (Eppli & Benjamin, 
1994). 
 

Shopping med flera syften inklusive rese- och lagringskostnader18 
På 1970- och 80-talet var det flera forskare som försökte kvantifiera effekterna av 
transportkostnaderna kopplade till shoppingturer med flera syften. Dessa studier undersökte 
dels de direkta transportkostnaderna (drivmedel, försäkring, fordonets värdeminskning), dels 
konsumentens tidsanvändning. Resultaten visade att shoppingturer, som gick till köpcentrum 
där flera företag hade samlat sig i kluster, medförde lägre transportkostnader för 
konsumenten. Studier av Eaton och Lipsey (1982) tar även hänsyn till lagringskostnader i 
syfte att komma fram till det optimala antalet shoppingturer. Även Ghosh och McLafferty 
(1986) lägger, enligt Eppli och Benjamin (1994), fram viss empiri som visar att 
lagringskostnaden är en viktig faktor som påverkar antalet shoppingturer. Det teoretiska 
stödet kring detta anses vara starkt men den empiriska grunden är än så länge svag och inte 
tillräckligt testad (Eppli & Benjamin, 1994). 
 
Agglomeration i detaljhandeln 
Agglomeration19 i detaljhandeln omfattar både heterogena och homogena kluster av 
detaljister. Det är dels baserat på centralortsteorin men också på principen om minsta möjliga 
differentiering. (The principle of minimum differentiation). Att heterogena detaljister etablerar 
sig i kluster kan förklaras inom ramen för centralortsteorin genom minskade 
transportkostnader som ett resultat av att konsumenter har flera syften med sina shoppingturer 
(Eppli & Benjamin, 1994).  
 

Valet av marknadsplats är en funktion av såväl varans pris som den transportkostnad som 
inköpet för med sig. I syfte att eliminera transportkostnaden, som ett tänkbart handelshinder 
och för att konkurrera med annat än endast pris, etablerar handlare sig i grupper. Skälet till det 
är främst att minimera konsumenternas transportkostnader och därmed maximera den totala 
efterfrågan. Det kan visserligen leda till ökad konkurrens men kompenseras med att den totala 
efterfrågan blir större för alla inblandade (Bergström & Kolterjahn, 2004). Cox (1959) menar 
att konsumenter söker en sammantagen bekvämlighet. Det behovet antas kunna tillfredsställas 
bäst genom att samla handlare i kluster. 
 

Ett kluster av homogena detaljister är en samling likartade handlare på samma plats. 
Koncentrationen kan dels bero på viljan att reducera risker, dels att sökkostnader generellt sett 
minskar på grund av ökad information. En annan aspekt är att det också möjliggör för 
konsumenter att jämföra olika alternativ när de shoppar (Eppli & Benjamin, 1994). Att 
homogena detaljister samlas på ett och samma ställe kan däremot inte förklaras genom 
centralortsteorin. Det är istället principen om minsta möjliga differentiering som förklarar att 
aktörer som säljer likartade produkter samlas på en gemensam handelsplats (ibid.).  
 
 
 
 
 

                                                 
18 Studien benämns som ”Multipurpose Shopping with Travel and Storage Costs” (Eppli & Benjamin, 1994). 
19 Agglomeration; plats med sammanhängande tätbebyggelse (NE.SE, 2006); hopgyttring, gytter (Norstedts, 
2005). 
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Principen om minsta möjliga differentiering 
Det var Harold Hotelling (1929) som först introducerade konceptet med att samla homogena 
aktörer på samma ställe. Boulding kom långt senare, 1966, att mynta begreppet ’principle of 
minimum differentiation’ för första gången (Eppli & Benjamin, 1994).  
 

Eppli och Benjamin (1994) redogör för teorier som föregick den här principen, bland annat 
teorier av Cournot (1933) och Edgeworth (1925). De menade att alla konsumenter föredrar 
den detaljist som alltid erbjuder det lägsta priset och att en enskild lågprisaktör därmed skulle 
överleva på bekostnad av andra aktörer. Hotelling ansåg istället att prisstabilitet skulle kunna 
upprätthållas i det fall homogena varor eller tjänster differentieras en aning mellan varandra. 
Han konstruerade en modell över detaljistbeteende som innebar att en liten prissänkning från 
en konkurrent inte nödvändigtvis skulle driva iväg kunder utan snarare att flertalet kunder 
skulle välja att handla hos en särskild detaljist på grund av andra omständigheter; varornas 
kvalitet eller andra icke-prisrelaterade faktorer (Eppli & Benjamin, 1994).  
 

Brown (1993) nämner i det här sammanhanget begreppet ’särskild tillgänglighet’. Det innebär 
bland annat att alla verksamheter inte är beroende av den generella tillgänglighet som en 
lokalisering i en stadskärna eller ett köpcentrum ger. Exempel på sådana särskilda områden 
och distrikt som har formats är hamburgerstråk, längor med bilhandlare eller ett gytter av 
kommers och neonljus, så kallade ”bright lights” distrikt (Brown, 1993, p.199).  
 

Att likartade detaljister samlas skapar en enkel och förutsägbar modell över aktiviteterna i 
grupperingen. Det bidrar även till att minska komplexiteten avseende rumsliga köpbeteenden 
och ses som en förutsättning för att liknande handlare skall kunna existera inom samma 
område. Att maximera konsumentnyttan är också en central aspekt när det kommer till att 
samla handlare (Eppli & Benjamin, 1994). Även om en sådan gruppering leder till ökad 
konkurrens mellan detaljister kompenseras det med att den totala efterfrågan ökar (Bergström 
& Kolterjahn, 2004). 
 

Det finns kritiker som menar att kluster av homogena detaljister på centrala platser är både 
bortkastat ur ett socialt perspektiv och att det leder till ekonomisk instabilitet för handlarna 
(Eppli & Benjamin, 1994). Utifrån antagandet att företagen är likartade och att kundernas 
smak och tycke inte skiljer sig nämnvärt åt visar flertalet studier att det inte existerar några 
homogena kluster i balans (ibid.). Eppli och Benjamin (1994) redogör för hur kritikerna testar 
Hotellings modell på tre handlare och finner att de strider och rivaliserar i syfte att fånga de 
andra handlarnas kundstock, vilket därmed leder dem till instabilitet (ibid.).  
 

Eaton och Lipsey (1975) pekar på att det inte förekommer något som kan kallas för stabila 
kluster av handlare som är i balans. Eppli och Benjamin (1994) nämner även annan forskning 
av; d’Aspremont, Gabszewicz och Thisse (1979), Gabszewicz och Thisse (1986) och 
Economics (1984) som liksom Eaton och Lipsey (1975) framför kritik. Eaton och Lipsey 
(1979) menar vidare att Hotellings kluster av handlare kan vara användbart i ett socialt 
perspektiv då det tar hänsyn till konsumentens behov och önskemål av att jämföra i samband 
med shopping (comparison shopping). Det här ses utifrån antagandet att priserna är fasta och 
att varje konsument besöker två butiker innan de genomför ett köp. Deras observationer 
fångar att det tycks finnas en positiv aspekt upp till två handlare men att fördelen försvinner 
när antalet handlare överstiger två till antalet. Intåget av en tredje detaljist är således inte till 
någon fördel för konsumenten. Eftersom priserna antas vara fasta skulle en tredje aktör på 
samma plats endast bidra till att lönsamheten minskar på grund av sämre försäljning. Tre eller 
fler aktörer av liknande karaktär på samma plats anses vara slöseri med resurser och därmed 
inte ekonomiskt försvarbart (Eaton & Lipsey, 1979). Denna inställning är dock inte förenlig 
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med det bredare synsättet inom principen om minsta möjliga differentiering (Eppli & 
Benjamin, 1994). 
 

Eppli och Benjamin (1994) tar upp Webber (1972) som visar att existensen av grupperingar är 
möjlig under förutsättning att osäkerhetsfaktorn även adderas till Hotellings modell. När 
konsumenter inte är säkra på att finna en specifik vara eller tjänst brukar de vanligtvis 
reducera sin osäkerhet genom att välja en handelsplats där de kan jämföra flera olika 
alternativ med varandra (Eppli & Benjamin, 1994).  
 

De Palma et al. (1985) har formulerat om Hotellings modell och visar att principen om minsta 
möjliga differentiering kan upprätthållas i de fall konsumenter och handlare är tillräckligt 
heterogena. Det handlar om en blandning av såväl konsumenternas smak liksom detaljisternas 
sortiment och utbud (Eppli & Benjamin, 1994). Det innebär att ju större blandning i 
konsumenternas smak, desto större blir deras efterfrågan på produkter som är differentierade i 
någon mening. Konsumenter antas således inte vara villiga att resa till en handelsplats, som 
ligger bortom den närmaste, för en homogen produkt men vart eftersom en produkt blir mer 
och mer heterogen, i förhållande till konkurrerande alternativ, blir nyttan och värdet av 
produkten värt den extra transportkostnaden. Sammanfattningsvis kan tilläggas att 
konsumenter föredrar köpcentrum med likartade handlare samlade tillsammans. Det reducerar 
sökkostnader och underlättar för konsumenter att jämföra olika varor och tjänster (ibid.).  
 
Jämförelseshopping 
Att likartade handlare samlas på samma plats i kluster kan ses som ett svar på konsumenternas 
behov av att jämföra i samband med shopping. Trots det tog det lång tid för denna aspekt att 
bli en del av den ekonomiska teorin kring konsumentbeteende (Eppli & Benjamin, 1994).   
 

Bucklin (1967) kategoriserade shoppingbeteende utifrån vilken sorts vara som inhandlades. 
Det resulterade i att varor delades in i tre separata sökkategorier; fullständig, riktad och 
planlös sökning. För högre klassade produkter och sådana som kräver fullständig sökning 
menar han att transportkostnaderna, som uppstår av flera stopp vid olika handelsplaster, väger 
upp de förväntade prisbesparingar som ett sådant agerande kan medföra. Vidare överdriver 
marknadsföringslitteraturen ofta det generella behovet av att spara pengar och Bucklin (1967) 
menar att det inte alltid skall ses som en förutsättning för shopping. 
 

Den ökande centraliseringen av olika shoppingmöjligheter i samlade kluster ökar 
dragningskraften för ett köpcentrum. Det finns empiri som visar att konsumenter kommer att 
förbigå den närmaste handelsplatsen för att istället jämförelsehandla i ett mer avlägset 
lokaliserat köpcentrum som istället erbjuder ett tillräckligt stort antal likartade handlare (Eppli 
& Benjamin, 1994). Jämförelseshopping möjliggörs när de som utvecklar köpcentrum skapar 
en optimal blandning av såväl lägre som högre klassade detaljhandlare (ibid.). 
 
Planerade köpcentrum 
Ett välplanerat köpcentrum med en önskvärd mix av hyresgäster kan bidra till en koncentrerad 
ekonomi för de detaljister vars verksamhet är av kompletterande karaktär, det vill säga de som 
inte är ankarbutiker. En ankarbutik är en viktig dragare till ett köpcentrum och i många fall 
kan den vara det primära skälet till varför konsumenten väljer en specifik handelsplats. De 
som planerar och utvecklar handelsplatser väljer aktivt ut en lämplig blandning av 
ankarbutiker och mindre aktörer för att skapa en önskvärd profil på marknaden (Eppli & 
Benjamin, 1994). 
 

Eaton och Lipsey (1982) visar att de som utvecklar planerade köpcentrum begränsar 
etableringen av lägre klassade detaljister, inom en specifik produktkategori, i syfte att 
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förhindra priskonkurrens. Genom att förhindra lägre klassade handlare, som säljer likartade 
produkter, att etablera sig avstyrs den direkta priskonkurrensen. Köpcentrumutvecklare 
förbättrar istället möjligheten till jämförelse genom att inkludera fler homogena detaljister, 
som erbjuder högre klassade produkter, i den totala mixen av hyresgäster i ett köpcentrum.  
 

West et al. (1985) tar upp vikten av mixen av hyresgäster i planerade köpcentrum. Det handlar 
dels om den övergripande blandningen men också hur de är lokaliserade inom platsen. I sina 
studier visar de att planerade köpcentrum skiljer sig från de oplanerade centrumen i det 
avseendet att handelsplatserna attraherar olika sorters hyresgäster. Detaljister är beroende av 
en lämplig grad av homogen blandning med begränsningar vad avser förekomsten av lägre 
klassade och alltför likartade handlare. Gautschi (1981) stöder West et al. (1985) och 
uttrycker att planerade respektive oplanerade köpcentrum är olika sorters detaljhandelsenheter 
och att de därmed skiljer sig åt. 
 
Externa effekter på efterfrågan 
De som förespråkar externalitet i efterfrågan20 anser att mindre detaljister och handlare som 
erbjuder lägre klassade produkter drar nytta av den extra trafik av konsumenter som genereras 
av de högre klassade ankarbutikerna. De mindre får en större efterfrågan på sina produkter 
och uppnår försäljningsökningar när det finns ett större ankare närvarande på handelsplatsen. 
Det här fenomenet, som ökad efterfrågan och försäljning, kan ses som externa effekter som 
ligger utanför den egna verksamheten (Eppli & Benjamin, 1994). 
 

Ingene och Ghosh (1990) menar att den positiva effekten på efterfrågan endast flödar i en 
riktning, det vill säga från ett ankare till en icke-ankardetaljist och inte i motsatt riktning. Det 
är på det sättet ett envägsfenomen där konsumenter dras från hyresgäster som är ankare på 
platsen till de mindre aktörerna. Graden av attraktionskraft beror på handlarens profil och en 
god och attraktiv profil kan dra till sig konsumenter långt bort ifrån (Eppli & Benjamin, 
1994). Exempel på sådana fenomen är de 14 stycken svenska IKEA-varuhus som människor 
åker långväga till för att besöka (IKEA, 2006). En annan liknande företeelse, om än ett 
ytterlighetsexempel, är varuhuset Gekås i Ullared21. 
 

En överlägsen profil i kombination med en väl anpassad mix av handlare kan skapa en hög 
grad av dominans för en handelsplats. Det är framför allt ett stort ankares profil som drar 
konsumenter från andra handelsplatser och skapar en positiv extern effekt på efterfrågan för 
de mindre detaljisterna (Eppli & Benjamin, 1994). Martineau (1958) tog redan på sin tid upp 
det faktum att detaljhandeln är alltför upptagen med de konkreta, fysiska faktorerna som en 
lokalisering för med sig, däribland frågor som berör pris, sortiment och mikroläge medan de 
ogripbara aspekterna spelar en särskilt viktig roll för hur konsumenter skall lockas och 
attraheras till platsen i stort och till en särskild butik specifikt. 
 

                                                 
20 Retail demand externalities (Eppli & Benjamin, 1994). 
21 Gekås i Ullared besöks årligen av 3,6 miljoner människor. Ullared är en mindre ort i Falkenbergs kommun. 
Kommunens befolkningsmängd uppgick till 39 000 per 31 december, 2004. 
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Sammanfattning av köpcentrumteori 
Forskningen inom detaljhandel och det som berör handelsplatsen specifikt har utvecklats 
mycket sedan tidigt 1900-tal. Människors köpbeteende har också förändrats kraftigt. 
Christaller’s teori om att shoppingturen syftar till en sak och alltid går till den närmast belägna 
handelsplatsen har utvecklats till att shoppingturer är resor som syftar till att tillfredsställa 
flera behov och att de i dagsläget går till mer avlägsna handelsplatser (Eppli & Benjamin, 
1994). De tidiga förenklade teorierna, däribland centralortsteorin, har avancerat till att 
innefatta komplexa köpmönster och beteenden. Bilen som idag är förekommande överallt 
liksom människors ökade mobilitet skapar nya frågeställningar, exempelvis sådana som berör 
konsumenters transport- och lagringskostnader (ibid.). 
 

Beguin (1992) kritiserar Christaller och menar att centralortsteorin omfattar en stor svaghet då 
den inte tydligt definierar vad en central plats eller en central vara i själva verket är. Han 
menar att det är vissa oklarheter som skapar förvirring kring de respektive rollerna och 
effekterna av det som i teorin beskrivs som avstånd respektive minsta möjliga köpkraft. 
 

Centralortslitteraturen ger förståelse för att olika aktörer samlas på en handelsplats men den 
förklarar inte fenomenet klusterbildning av likartade detaljister. Hotellings forskning kring 
hur konkurrensen mellan flera aktörer på en plats fungerar har realiserats i form av att flertal 
likartade detaljister etablerar sig inom samma köpcentrum (Eppli & Benjamin, 1994). 
Hotelling var tidigt kritiserad och hans modell om varför homogena aktörer samlas på ett 
ställe avfärdades. Det kom med tiden att omvärderas och det var först när kostnader som 
informations- och sökkostnader, kostnader för osäkerhet inkluderades i konsumenternas 
köpbeteenden som kluster av homogena detaljister kunde rättfärdigas och ses som både 
meningsfulla och användbara (ibid.). 
 

Utvecklingen inom forskningen som berör jämförelseshopping i kombination med 
centralortsteorin har ytterligare förstärkt förståelsen för såväl konsument- som 
detaljistbeteende. Flera forskare hävdar att större ankarbutiker skapar positiva effekter för 
mindre handlare. Det rör sig främst om externa effekter som inte har med handlarna själva att 
göra men som påverkar efterfrågan och därmed leder till ökad försäljning (Eppli & Benjamin, 
1994). Fram till mitten av 1990-talet var forskningen i huvudsak inriktad på att förklara 
ankarets betydelse på en handelsplats och att mäta hur stor dragningskraft och påverkan en 
större ankarhandlare har för de mindre handlarnas försäljning. För att kunna bestämma 
dragningskraften var det främst två faktorer som granskades; ankarbutikens storlek mätt i 
bland annat kvadratmeteryta men också dess profil. Att mäta storlek har av förklarliga skäl 
varit lätt men att fastställa profil har visat sig vara ett svårare uppdrag (ibid.). 
 

Trots att Christallers centralortsteori och Hotellings principer om agglomeration och 
klusterbildning i handeln i vissa fall anses vara förenklade modeller av verkligheten är deras 
tankar och synsätt fortfarande relevanta och används inom forskningen än idag, bland annat 
av Bergström och Kolterjahn (2004). 
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Bilaga II: Frågeformulär med svarsfrekvenser 
 
ENKÄTFORMULÄR
Resultatet från en kundersökning om konsumenters upplevelse i köpcentrum.
Andelen redovisas i procent för respektive regioncentrum och totalt.
N=164

Sätt ett  kryss för det alternativ som stämmer bäst överens med Din uppfattning.

4. S
täm

m
er helt och hållet (%

)

3. (%
)

2. (%
)

1. Stäm
m

er inte alls (%
)

0. Vet ej (%
)

Bortfall (%
)

Total %

M
edelvärde  

Standardavvikelse,

1.  Det är svårt för mig att ta mig till detta köpcentrum.
Kista 1,9 4,9 11,7 81,6 0 0 100 1,27 0,64
Täby 4,9 9,8 19,7 65,6 0 0 100 1,54 0,86
Total 3 6,7 14,6 75,6 0 0 100 1,37 0,74

2.  Det tar lång tid för mig att ta mig hit.
Kista 6,8 12,6 19,4 61,2 0 0 100 1,65 0,94
Täby 9,8 14,8 18 55,7 0,6 0 100 1,78 1,04
Total 7,9 13,4 18,9 59,1 1,6 0 100 1,69 0,98

3.  Resan till köpcentrum medför kostnader (bensin, buss-, tågbiljett).
Kista 46,6 9,7 15,5 28,2 0 0 100 2,74 1,3
Täby 42,6 9,8 19,7 27,9 0 0 100 2,67 1,28
Total 45,1 9,8 17,1 28 0 0 100 2,71 1,29

4.  Köpcentrumet har en bra geografisk placering för mig.
Kista 47,6 21,4 15,5 14,6 0 1 100 3,02 1,11
Täby 47,5 19,7 18 14,8 0 0 100 3 1,12
Total 47,6 20,7 16,5 14,6 0 6 100 3,01 1,11

5.  Parkering är viktig för mitt val av köpcentrum.
Kista 38,8 16,5 10,7 24,3 8,7 1 100 2,77 1,26
Täby 55,7 18 6,6 16,4 1,6 1,6 100 3,16 1,14
Total 45,1 17,1 9,1 21,3 6,1 1,2 100 2,92 1,22

6.  I köpcentrumet känner jag mig mycket trygg.
Kista 49,5 35,9 9,7 2,9 1,9 0 100 3,34 0,78
Täby 68,9 13,1 11,5 6,6 0 0 100 3,44 0,94
Total 56,7 27,4 10,4 4,3 1,2 0 100 3,38 0,84

7.  Butikerna här täcker in allt som jag behöver handla.
Kista 22,3 41,7 25,2 8,7 1,9 0 100 2,79 0,89
Täby 34,4 42,6 14,8 6,6 1,6 0 100 3,06 0,88
Total 26,8 42,1 21,3 7,9 1,8 0 100 2,89 0,89  
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Standardavvikelse,

8.  Många av butikerna skapar ett starkt intresse hos mig.
Kista 26,2 35 34 2,9 1 1 100 2,86 0,84
Täby 24,6 45,9 19,7 4,9 4,9 0 100 2,94 0,82
Total 25,6 39 28,7 3,7 2,4 0.6 100 2,89 0,83

9.  När jag söker en specifik produkt har jag många butiker att välja mellan i detta köpcentrum.
Kista 33 40,8 17,5 4,9 2,9 1 100 3,06 0,85
Täby 23 47,5 14,8 8,2 1,6 4,4 100 2,91 0,87
Total 29,3 43,3 16,5 6,1 2,4 2,4 100 3 0,86

10.  Det finns många kända varumärken här.
Kista 50,5 35 11,7 1 1,9 0 100 3,37 0,73
Täby 54,1 36,1 6,6 0 3,3 0 100 3,49 0,62
Total 51,8 35,4 9,8 0,6 2,4 0 100 3,41 0,69

11.  Här kan jag få tag på exklusiva varor.
Kista 17,5 32 37,9 1,9 10,7 0 100 2,72 0,79
Täby 26,2 44,3 16,4 3,3 8,2 1,6 100 3,03 0,79
Total 20,7 36,6 29,9 2,4 9,8 0,6 100 2,84 0,8

12.  Här finns det varor och tjänster som jag inte kan hitta någon annastans än här.
Kista 4,9 17,5 24,3 39,8 13,6 0 100 1,85 0,93
Täby 3,3 8,2 27,9 32,8 24,6 3,3 100 1,75 0,83
Total 4,3 14 25,6 37,2 17,7 1,2 100 1,81 0,9

13.  Det är viktigt för mig att utbudet av butiker hela tiden förändras.
Kista 23,3 29,1 30,1 13,6 3,9 0 100 2,64 1
Täby 23 24,6 29,5 16,4 6,6 0 100 2,57 1,05
Total 23,2 27,4 29,9 14,6 4,9 0 100 2,62 1,01

14.  Priserna är konkurrenskraftiga här.
Kista 11,7 33 25,2 11,7 18,4 0 100 2,54 0,91
Täby 4,9 32,8 27,9 13,1 19,7 1,6 100 2,37 0,84
Total 9,1 32,9 26,2 12,2 18,9 0,6 100 2,48 0,88

15.  Här finns alltid rabatterbjudanden som tilltalar mig.
Kista 11,7 21,4 33 14,6 19,4 0 100 2,37 0,94
Täby 14,8 19,7 36,1 13,1 14,8 1,6 100 2,43 0,96
Total 12,8 20,7 34,1 14 17,7 0,6 100 2,39 0,95

16.  Här gör jag bra affärer.
Kista 15,5 28,2 36,9 5,8 13,6 0 100 2,61 0,85
Täby 14,8 36,1 39,3 1,6 6,6 1,6 100 2,69 0,76
Total 15,2 31,1 37,8 4,3 11 0,6 100 2,64 0,82  
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Standardavvikelse,

17.  Rea och utförsäljningar i köpcentrumet gör mig irriterad.
Kista 4,9 6,8 14,6 69,9 3,9 0 100 1,44 0,83
Täby 3,3 3,3 18 68,9 4,9 1,6 100 1,36 0,72
Total 4,3 5,5 15,9 69,5 4,3 0,6 100 1,41 0,79

18.  Köpcentrumets utformning gör mig väldigt förvirrad.
Kista 4,9 8,7 23,3 59,2 2,9 1 100 1,57 0,85
Täby 16,4 11,5 13,1 59 0 0 100 1,85 1,16
Total 9,1 9,8 19,5 59,1 1,8 0,6 100 1,68 0,99

19.  Köpcentrumets utformning gör det svårt för mig att hitta de butiker jag söker.
Kista 1,9 9,7 21,4 63,1 1,9 1,9 100 1,48 0,76
Täby 9,8 13,1 23 54,1 0 0 100 1,78 1,01
Total 4,9 11 22 59,8 1,2 1,2 100 1,6 0,87

20.  Jag saknar informationstavlor och kartor över köpcentrumet.
Kista 3,9 6,8 16,5 68 4,9 0 100 1,43 0,8
Täby 14,8 9,8 18 52,5 4,9 0 100 1,86 1,13
Total 7,9 7,9 17,1 62,2 4,9 0 100 1,59 0,95

21.  Köpcentrumet är dekorerat på ett mycket smakfullt sätt.
Kista 27,2 43,7 13,6 6,8 6,8 1,9 100 3 0,86
Täby 23 39,3 18 14,8 4,9 0 100 2,74 1
Total 25,6 42,1 15,2 9,8 6,1 1,2 100 2,9 0,92

22.  Färgsättning och mönster i köpcentrumet gör mig glad.
Kista 26,2 35 19,4 8,7 8,7 1,9 100 2,88 0,94
Täby 14,8 42,6 14,8 19,7 8,2 0 100 2,57 1
Total 22 37,8 17,7 12,8 8,5 1,2 100 2,76 0,97

23.  Köpcentrumets arkitektur ger platsen en spännande karaktär.
Kista 23,3 37,9 26,2 3,9 8,7 0 100 2,88 0,84
Täby 14,8 44,3 23 16,4 1,6 0 100 2,58 0,94
Total 20,1 40,2 25 8,5 6,1 0 100 2,76 0,89

24.  Här är det alltid välstädat.
Kista 44,7 35,9 9,7 2,9 5,8 1 100 3,31 0,78
Täby 32,8 49,2 11,5 1,6 4,9 0 100 3,18 0,72
Total 40,2 40,9 10,4 2,4 5,5 0,6 100 3,26 0,75

25.  Jag känner mig bekväm här.
Kista 39,8 37,9 17,5 2,9 1,9 0 100 3,16 0,82
Täby 42,6 41 11,5 1,6 3,3 0 100 3,28 0,74
Total 40,9 39 15,2 2,4 2,4 0 100 3,21 0,79
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Standardavvikelse,

26.  Köpcentrumet har bra lekområden för barn.
Kista 17,5 5,8 5,8 7,8 63,1 0 100 2,89 1,22
Täby 3,3 4,9 11,5 14,8 65,6 0 100 1,9 0,99
Total 12,2 5,5 7,9 10,4 64 0 100 2,54 1,23

27.  Det finns inget mer att göra än att äta och shoppa i köpcentrumet.
Kista 24,3 14,6 15,5 35 9,7 1 100 2,31 1,24
Täby 29,5 13,1 21,3 26,2 9,8 0 100 2,5 1,23
Total 26,2 14 17,7 31,7 9,8 0,6 100 2,38 1,24

28.  Det är bra att det finns idrott- och sportaktiviteter i eller i anslutning till köpcentrumet.
Kista 25,2 11,7 13,6 8,7 40,8 0 100 2,9 1,12
Täby 34,4 14,8 11,5 9,8 29,5 0 100 3,04 1,11
Total 28,7 12,8 12,8 9,1 36,6 0 100 2,96 1,11

29.  Jag går även hit för det kulturella utbudet (exv. bio och teater).
Kista 32 25,2 14,6 25,2 2,9 0 100 2,66 1,19
Täby 32,8 19,7 18 24,6 4,9 0 100 2,63 1,2
Total 32,3 23,2 15,9 25 3,7 0 100 2,65 1,19

30.  I köpcentrumet upplever en känsla av spänning.
Kista 12,6 21,4 33 28,2 4,9 0 100 2,19 1,01
Täby 11,5 24,6 31,1 27,9 4,9 0 100 2,2 1
Total 12,2 22,6 32,3 28 4,9 0 100 2,19 1

31.  Det är roligt att det alltid händer något nytt här.
Kista 13,6 22,3 35 11,7 17,5 0 100 2,45 0,93
Täby 14,8 21,3 37,7 11,5 13,1 1,6 100 2,46 0,93
Total 14 22 36 11,6 15,9 0,6 100 2,45 0,93

32.  Jag störs av ljudnivån i köpcentrumet. 
Kista 20,4 29,1 23,3 23,3 3,9 0 100 2,48 1,08
Täby 14,8 26,2 19,7 32,8 6,6 0 100 2,24 1,1
Total 18,3 28 22 26,8 4,9 0 100 2,39 1,09

33.  Det finns alltid något roligt att göra här.
Kista 11,7 26,2 40,8 7,8 13,6 0 100 2,48 0,84
Täby 11,5 26,2 37,7 14,8 9,8 0 100 2,38 0,91
Total 11,6 26,2 39,6 10,4 12,2 0 100 2,44 0,86

34.  Jag tycker personalen är viktig när jag handlar.
Kista 68 21,4 5,8 3,9 1 0 100 3,54 0,77
Täby 73,8 21,3 3,3 0 0 1,6 100 3,71 0,52
Total 70,1 21,3 4,9 2,4 0,6 0,6 100 3,61 0,69
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Standardavvikelse,

35.  Köpcentrumet har butiker med vänlig personal.
Kista 24,3 47,6 16,5 4,9 6,8 0 100 2,97 0,8
Täby 23 49,2 13,1 6,6 8,2 0 100 2,96 0,83
Total 23,8 48,2 15,2 5,5 7,3 0 100 2,97 0,81

36.  Det är ett vänligt ställe att handla på.
Kista 33 40,8 15,5 2,9 7,8 0 100 3,12 0,8
Täby 26,2 44,3 16,4 4,9 6,6 1,6 100 3 0,83
Total 30,5 42,1 15,9 3,7 7,3 0,6 100 3,07 0,81

37.  I de flesta butiker är personalen kompetent och kunnig.
Kista 21,4 40,8 22,3 3,9 11,7 0 100 2,9 0,81
Täby 24,6 45,9 9,8 6,6 13,1 0 100 3,01 0,84
Total 22,6 42,7 17,7 4,9 12,2 0 100 2,94 0,82

38.  En av de bästa sakerna med att handla här är människorna i köpcentrumet.
Kista
Täby 16,5 17,5 38,8 11,7 15,5 0 100 2,45 0,96
Total 8,2 26,2 34,4 16,4 13,1 1,6 100 2,3 0,89

13,4 20,7 37,2 13,4 14,6 0,6 100 2,4 0,93

39.  Öppettiderna här är bra för mig.
Kista 81,6 9,7 2,9 3,9 1,9 0 100 3,72 0,7
Täby 41 32,8 14,8 6,6 3,3 1,6 100 3,13 0,92
Total 66,5 18,3 7,3 4,9 2,4 0,6 100 3,5 0,84

40.  Köpcentrumet arrangerar bra konserter och dansshower.
Kista 1,9 12,6 12,6 9,7 63,1 0 100 2,18 0,89
Täby 8,2 4,9 13,1 9,8 63,9 0 100 2,31 1,12
Total 4,3 9,8 12,8 9,8 63,4 0 100 2,23 0,98

41.  Köpcentrumet ordnar bra utställningar och mässor.
Kista 3,9 6,8 15,5 5,8 68 0 100 2,27 0,91
Täby 8,2 13,1 14,8 6,6 57,4 0 100 2,53 0,98
Total 5,5 9,1 15,2 6,1 64 0 100 2,38 0,94

42.  Köpcentrumet har bra besök av artister (för signering av skivor, böcker).
Kista 5,8 3,9 9,7 11,7 68,9 0 100 2,12 1,12
Täby 9,8 14,8 9,8 9,8 55,7 0 100 2,55 1,08
Total 7,3 7,9 9,8 11 64 0 100 2,32 1,12

43.  Jag ogillar evenemang när jag är här.
Kista 6,8 9,7 15,5 43,7 24,3 0 100 1,73 1
Täby 9,8 8,2 19,7 42,6 16,4 3,3 100 1,81 1,05
Total 7,9 9,1 17,1 43,3 21,3 1,2 100 1,76 1,01  
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Standardavvikelse,

44.  Köpcentrumet har bra och varierat utbud av caféer och restauranger.
Kista 67 25,2 1,9 1 2,9 1,9 100 3,66 0,57
Täby 31,1 36,1 16,4 13,1 1,6 1,6 100 2,88 1,01
Total 53,7 29,3 7,3 5,5 2,4 1,8 100 3,36 0,85

45.  Jag åker hit för det bra livsmedelsutbudet.
Kista 7,8 11,7 23,3 42,7 14,6 0 100 1,91 0,98
Täby 19,7 14,8 23 36,1 4,9 1,6 100 2,19 1,17
Total 12,2 12,8 23,2 40,2 11 0,6 100 1,96 1,07

46.  Köpcentrumet har en bra plats att skaffa snabbmat på.  
Kista 51,5 27,2 7,8 7,8 4,9 1 100 3,29 0,93
Täby 26,2 27,9 19,7 6,6 19,7 0 100 2,91 0,95
Total 42,1 27,4 12,2 7,3 10,4 0,6 100 3,17 0,95

47.  Jag passar alltid på att äta något när jag är här.
Kista 31,1 30,1 20,4 14,6 3,9 0 100 2,8 1,05
Täby 19,7 14,8 21,3 39,3 3,3 1,6 100 2,15 1,18
Total 26,8 24,4 20,7 23,8 3,7 0,6 100 2,56 1,14

48.  Det här är en bra plats för att titta på folk.
Kista 46,6 26,2 16,5 2,9 7,8 0 100 3,26 0,86
Täby 37,7 23 13,1 9,8 16,4 0 100 3,05 1,04
Total 43,3 25 15,2 5,5 11 0 100 3,19 0,93

49.  Det här är lugn och stressfri plats.
Kista 7,8 19,4 36,9 31,1 4,9 0 100 2,04 0,92
Täby 8,2 19,7 32,8 39,3 0 0 100 1,96 0,96
Total 7,9 19,5 35,4 34,1 3 0 100 2,01 0,94

50.  Här finns det gott om sittplatser när man är trött i benen.
Kista 18,4 21,4 18,4 27,2 14,6 0 100 2,36 1,14
Täby 11,5 16,4 27,9 32,8 11,5 0 100 2,07 1,04
Total 15,9 19,5 22 29,3 13,4 0 100 2,25 1,11

51.  Köpcentrumets utformning gör det lätt att hitta till WC.
Kista 13,6 22,3 25,2 21,4 17,5 0 100 2,34 1,04
Täby 6,6 6,6 24,6 41 21,3 0 100 1,72 0,93
Total 11 16,5 25 28,7 18,9 0 100 2,12 1,04

52.  På den här platsen vill jag gärna besöka tillsammans med mina vänner.
Kista 37,9 30,1 19,4 10,7 1,9 0 100 2,97 1,01
Täby 36,1 18 21,3 14,8 6,6 3,3 100 2,83 1,13
Total 37,2 25,6 20,1 12,2 3,7 1,2 100 2,92 1,05
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Standardavvikelse,

53.  Det är en bra plats där jag vill spendera min fritid på.
Kista 15,5 11,7 35 34 3,9 0 100 2,09 1,06
Täby 8,2 29,5 21,3 36,1 4,9 0 100 2,1 1,02
Total 12,8 18,3 29,9 34,8 4,3 0 100 2,09 1,04

54.  Jag är aldrig uttråkad i köpcentrumet.
Kista 16,5 25,2 35,9 19,4 2,9 0 100 2,4 0,99
Täby 16,4 23 34,4 19,7 6,6 0 100 2,38 1,01
Total 16,5 24,4 35,4 19,5 4,3 0 100 2,39 0,99

55.  Det är en bra plats att besöka tillsammans med familjen.
Kista 24,3 34 18,4 14,6 8,7 0 100 2,74 1,02
Täby 24,6 34,4 29,5 11,5 0 0 100 2,72 0,96
Total 24,4 34,1 22,6 13,4 5,5 0 100 2,36 1,16

56.  Det här är en bra plats att besöka när man bara vill ta sig någonstans (komma bort).
Kista 21,4 21,4 18,4 30,1 8,7 0 100 2,37 1,17
Täby 21,3 16,4 24,6 27,9 9,8 0 100 2,34 1,15
Total 21,3 19,5 20,7 29,3 9,1 0 100 3,1 0,8

57.  Detta köpcentrum uppfyller mina förväntningar. 
Kista 36,9 42,7 12,6 3,9 3,9 0 100 3,17 0,8
Täby 24,6 52,5 14,8 4,9 1,6 1,6 100 3 0,78
Total 32,3 46,3 13,4 4,3 3 0,6 100 3,04 0,8

58.  Detta köpcentrum tillfredställer mina önskemål och behov vad gäller shopping av  
kläder, skor, fritids- och hemmaprodukter.

Kista 35 39,8 19,4 5,8 0 0 100 3,03 0,88
Täby 23 60,7 13,1 1,6 1,6 0 100 3,06 0,66
Total 30,5 47,6 17,1 4,3 0,6 0 100 3,54 1,44

Öppna frågor 59-62 redovisas i bilaga III. 5. Flera gånger i veckan (%
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Standardavvikelse, 

63.  Hur ofta besöker du köpcentrumet?
Kista 40,8 10,7 19,4 19,4 9,7 0 0 100 3,53 1,43
Täby 34,4 29,5 9,8 14,8 11,4 0 0 100 3,61 1,39
Total 38,4 17,7 15,9 17,7 10,3 0 0 100 3,55 1,43
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Standardavvikelse,

64.  Hur ofta handlar du här? 
Kista 23,3 13,6 25,2 22,3 12,6 1,9 0 100 3,06 1,41
Täby 26,2 32,8 14,8 13,1 11,5 1,6 0 100 3,44 1,39
Total 24,4 20,7 21,3 18,9 12,2 1,8 0 100 3,2 1,41
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)
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0. Ingen alls (%
)

Bortfall %

Total %

M
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Standardavvikelse,

65.  Hur stor andel av kläd-, sko-, fritid- och heminköp (exklusive mat) gör du här?
Kista 21,4 27,2 40,8 10,7 0 100 1,59 0,94
Täby 36,1 31,1 26,2 6,6 0 100 1,96 0,94
Total 26,8 28,7 35,4 9,1 0 100 1,73 0,95

1. U
nder 30 m

in (%
)

2. 30 m
in till 2 tim

 (%
)

3. 2 tim
 eller m

er (%
)

Bortfall (%
)

Total %

M
edelvärde, 

Standardavvikelse,

66.  Hur lång tid brukar du vanligtvis stanna här?
Kista 8,7 62,1 29,1 0 100 2,2 0,58
Täby 11,5 72,1 14,8 1,6 100 2,03 0,51
Total 9,8 65,9 23,8 0,6 100 2,14 0,56

4. M
ycket bra (%

)

3. (%
)

2. (%
)

1. M
ycket dålig (%

)

Bortfall (%
)

Total %

M
edelvärde

Standardavvikelse,

Gradera din helhetsupplevelse av köpcentrumet.
Täby 32,8 49,2 14,8 3,3 0 100 3,11 0,77
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67. Kön
Kvinna Man

Kista 57,3 42,7
Täby 60,7 39,3
Totalt 58,5 41,5

68. Ålder
15-18 19-24 25-34 35-44 45-64 65-74 75-

Kista 13,6 20,4 28,2 14,6 20,4 2,9 0
Täby 18 4,9 16,4 24,6 23 13,1 0
Total 15,2 14,6 23,8 18,3 21,3 6,7 0

E
nsam

boende utan barn (%
)

E
nsam

boende 1-2 barn (%
)

E
nsam

boende 3 eller fler barn (%

S
am

boende utan barn (%
)

S
am

boende 1-2 barn (%
)

Sam
boende 3 eller fler barn (%

)

Ö
vriga sam

boende (%
)

Bortfall (%
)

Total %

M
edelvärde,

S
tandardavvikelse,

69. Familjetyp
Kista 29,1 4,9 1,9 26,2 21,4 3,9 11,7 1 100 3,64 2,05
Täby 18 6,6 18 31,1 4,9 0 19,7 1,6 100 4,33 2,04
Total 25 5,5 1,2 23,2 25 4,3 14,6 1,2 100 3,9 2,07

Ja (%
)

N
ej (%

)

70. Tillgång till bil.
Kista 62,1 37,9
Täby 72,1 27,9
Total 65,9 34,1

Den senast högsta avslutade utbildningen.

H
ögstadie/grundskola (%

)

G
ym

nasium
 2 år (%

)

G
ym

nasium
 3-4 år (%

)

Vet ej (%
)

Bortfall (%
)

Total %

M
edelvärde,

Standardavvikelse,

71. Utbildningsnivå
Kista 13,6 12,6 32 14,6 24,3 2,9 0 100 3,14 1,43
Täby 24,6 8,2 13,1 37,7 1,6 1,6 0 100 3,31 1,71
Total 17,7 11 25 14 29,3 2,4 0 100 3,2 1,54

H
ögskola/universitet m

indre än 2-3 år (%

H
ögskola/universitet 3 år eller m

er (%
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Årsinkomst före skatt (1 000-tal kronor).

<100

100-200

200-300

300-500

500-700

700-

Bortfall (%
)

Total %

M
edelvärde,

Standardavvikelse,

72. Inkomstnivå
Kista 25,2 15,5 26,2 23,3 9,7 0 0 100 2,76 1,32
Täby 21,3 21,3 14,8 29,5 6,6 4,9 1,6 100 2,93 1,45
Total 23,8 17,7 22 25,6 8,5 1,8 0,6 100 2,82 1,37

H
eltidsarbetebade (%

)

D
eltidsarbetande (%

)

Studerande (%
)

Arbetssökande (%
)

Pensionär (%
)

A
nnat (%

)

Bortfall (%
)

Total %

M
edelvärde,

S
tandardavvikelse,

73. Sysselsättning denna vecka.
Kista 46,6 12,6 23,3 2,9 4,9 9,7 0 100 2,35 1,64
Täby 42,6 18 18 1,6 6,6 13,1 0 100 2,5 0,86
Total 45,1 14,6 21,3 2,4 5,5 11 0 100 2,41 1,69  
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Bilaga III: Kategorier och svarsfrekvenser öppna frågor 
 
Sammanställning av svaren från de öppna frågorna (59-62) i enkätundersökningen.

På de öppna frågorna svarade totalt 139 personer, motsvarande 84,75 procent av repondenterna 
som deltog i enkätundersökningen. Av de 139 personerna besvarades frågorna av 85 personer 
(61,15 procent) från Kista Galleria och 54 personer (38,84 procent) Täby Centrum.

59.  Det jag tycker bäst om med detta köpcentrum är:
Kista Täby Totalt

Närheten 3,53% (3st) 9,26% (5st) 5,76% (8st)
Öppettiderna 27,06% (23st) 0 16,55% (23st)
Butiks- och 34,11% (29st) 57,4% (31st) 45,16% (60st)
serviceutbudet
Matutbudet/ 15,3% (13st) 1,85% (1st) 10,07% (14st)
food court
Miljön/ 4,7% (4st) 7,4% (4st) 5,75% (8st)
stämningen
Människorna/ en plats 7,05% (6st) 1,85% (1st) 7,04% (7st)
att socialisera på
Det är stort/ 3,53% (3st) 11,11% (6st) 6,47% (9st)
inomhus
Bra med parkering 1,17% (1st) 1,85% (1st) 1,43% (2st)
Informationsdisken 0 1,85% (1st) 0,72% (1st)
Vet ej 3,53% (3st) 7,4% (4st) 5,03% (7st)
Totalt 61,15% (85) 38,84% (54) 84,75% (139)  
 

59. Det jag tycker bäst om med detta köpcentrum är:
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60.  Det jag ogillar mest med detta köpcentrum är:
Kista Täby Totalt

Känslan av otrygghet 4,7% (4st) 0 2,87% (4st)
De höga priserna 1,17% (1st) 0,85% (1st) 1,44% (2st)
Brister/saknad i 5,88% (5st) 5,55% (3st) 5,75% (8st)
butiksutbudet
För få restauranger 0 5,55% (3st) 2,15% (3st)
Arkitekturen/ 1,17% (1st) 11,11% (6st) 5,03% (7st)
omgivningen
För hög ljudnivå 20,% (17st) 7,4% (4st) 15,10% (21st)
Saknad av-/ 1,17% (1st) 9,26% (5st) 4,31% (6st)
betaltoaletter
För mycket folk/ 32% (27st) 12,96% (7st) 24,47% (34st)
trängsel
För få sittplatser 2,35% (2st) 0,85% (1st) 2,15% (3st)
Opersonligt 3,53% (3st) 0 2,15% (3st)
Parkeringssvårigheter 2,35% (2st) 7,4% (4st) 4,31% (6st)
Långt hemifrån/ 1,17% (1st) 3,7% (2st) 2,15% (3st)
dåliga öppettider
För få informationstavlor 0 0,85% (1st) 0,71% (1st)
Otrevlig personal 1,17% (1st) 0,85% (1st) 1,44% (2st)
För lite evenemang 0 0,85% (1st) 0,71% (1st)
Inget 4,7% (4st) 11,11% (6st) 7,19% (10st)
Vet ej 18,82% (16st) 16,66% (9st) 17,98% (25st)
Totalt 61,15% (85) 38,84% (54) 84,75% (139)  
 

60. Det jag ogillar mest med detta köpcentrum är:
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61.  Om köpcentrumet skulle stänga imorgon, skulle jag sakna:
Kista Täby Totalt

Nära till shopping 7,06% (6st) 7,4% (4st) 7,19% (10st)
Butiks- 16,47% (14st) 33,33% (18st) 23,02% (32st)
serviceutbudet
Restaurangerna 22,35% (19st) 5,55% (3st) 15,82% (22st)
Öppettiderna 8,23% (7st) 0 7,04% (7st)
Platsen/ mötesplatsen 4,7% (4st) 7,4% (4st) 5,75% (8st)
att socialisera på
Mycket/allt 17,64% (15st) 11,11% (6st) 15,10% (21st)
Atmosfären/miljön 3,53% (3st) 0 2,15% (3st)
Människorna 0 7,4% (4st) 2,88% (4st)
Evenemangen 0 0,85% (1st) 0,72% (1st)
Inget 5,88% (5st) 14,81% (8st) 9,35% (13st)
Vet ej 14,12% (12st) 11,11% (6st) 12,95% (18st)
Totalt 61,15% (85) 38,84% (54) 84,75% (139)  
 

61. Om köpcentrumet skulle stänga imorgon, skulle jag sakna:
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62.  Vad i köpcentrumet kan få dig att avstå från att åka hit?
Kista Täby Totalt

Det långa avståndet 3,53% (3st) 9,26% (5st) 5,75% (8st)
Butiksutbudet 1,17% (1st) 5,55% (3st) 2,88% (4st)
För mycket folk 17,64% (15st) 25,92% (14st) 20,86% (29st)
För lite folk 0 0,85% (1st) 0,71% (1st)
För hög ljudnivå 4,7% (4st) 3,7% (2st) 4,31% (6st)
Stökig, otrygg miljö 4,7% (4st) 5,55% (3st) 7,04% (7st)
Stressig miljö 5,88% (5st) 0 3,59% (5st)
Brist på parkering 4,7% (4st) 14,81% (8st) 8,63% (12st)
Höga priser 0 5,55% (3st) 2,15% (3st)
Otrevlig personal 1,17% (1st) 0 0,71% (1st)
Brist i matutbudet 1,17% (1st) 0 0,71% (1st)
Dåliga öppettider 0 0,72% (1st) 0,71% (1st)
Ostädat 1,17% (1st) 0 0,71% (1st)
Inget 29,41% (25st) 9,26% (5st) 21,58% (30st)
Vet ej 24,7% (21st) 16,66% (9st) 21,58% (30st)
Totalt 61,15% (85) 38,84% (54) 84,75% (139)  
 

62. Vad i köpcentrumet kan få dig att avstå från att åka hit?
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Bilaga IV: Andel förklarad varians per faktor 
  

Component Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 
Rotation Sums of Squared 

Loadings 

  Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 
1 9,979 23,207 23,207 9,979 23,207 23,207 3,527 8,203 8,203
2 3,286 7,641 30,848 3,286 7,641 30,848 3,525 8,198 16,401
3 2,279 5,300 36,149 2,279 5,300 36,149 3,442 8,004 24,405
4 2,053 4,773 40,922 2,053 4,773 40,922 2,756 6,410 30,815
5 2,002 4,656 45,578 2,002 4,656 45,578 2,616 6,085 36,899
6 1,752 4,073 49,652 1,752 4,073 49,652 2,496 5,805 42,704
7 1,634 3,799 53,451 1,634 3,799 53,451 2,061 4,793 47,497
8 1,336 3,106 56,557 1,336 3,106 56,557 2,050 4,768 52,265
9 1,303 3,031 59,587 1,303 3,031 59,587 1,865 4,337 56,602
10 1,153 2,683 62,270 1,153 2,683 62,270 1,771 4,118 60,721
11 1,080 2,510 64,780 1,080 2,510 64,780 1,746 4,059 64,780
12 ,984 2,288 67,068         
13 ,964 2,241 69,309         
14 ,907 2,109 71,418         
15 ,869 2,021 73,439         
16 ,849 1,974 75,413         
17 ,771 1,793 77,206         
18 ,714 1,661 78,867         
19 ,678 1,577 80,444         
20 ,656 1,525 81,970         
21 ,609 1,416 83,386         
22 ,560 1,302 84,688         
23 ,544 1,265 85,954         
24 ,504 1,172 87,126         
25 ,497 1,155 88,281         
26 ,457 1,064 89,344         
27 ,442 1,029 90,373         
28 ,424 ,986 91,359         
29 ,402 ,935 92,294         
30 ,373 ,868 93,162         
31 ,345 ,802 93,964         
32 ,318 ,739 94,704         
33 ,295 ,686 95,390         
34 ,266 ,619 96,008         
35 ,254 ,590 96,598         
36 ,246 ,571 97,169         
37 ,213 ,494 97,663         
38 ,200 ,465 98,128         
39 ,188 ,436 98,564         
40 ,177 ,411 98,975         
41 ,171 ,399 99,374         
42 ,141 ,329 99,702         
43 ,128 ,298 100,000         

Extraction Method: Principal Component Analysis (SPSS). 
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