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Abstract 
The purpose of this essay is to examine the possibilities for Farsta Centrum so they can 
increase their visitor count to avoid losing customers in favor of online shopping. It is 
investigated through several hypotheses that were formed. To accomplish this, a case study 
which consists of two parts has been completed. Firstly, a literature review was the basis for 
the hypotheses that investigates previous work concerning the subject. Secondly a 
questionnaire has been designed based on a standard model with attitude statements and a 7-
point Likert scale. The questionnaire was then handed out to consumers as well as employees 
with a managerial role in the stores at Farsta Centrum. After this the answers were reviewed 
and analyzed based on average values.  
 
The results show that multi-channel shopping is not yet fully integrated with online shopping 
at Farsta Centrum. However other hypotheses were confirmed, for example that customer 
loyalty is important and that customers will prefer self-scanning. Therefore, two ways are 
presented to increase the visitor count to the center based on the results of the report. Firstly to 
pressure the stores to maintain a virtual store and secondly to force them to use self-scanning 
where appropriate.  
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Sammanfattning 
Uppsatsens syfte är att undersöka om och i så fall hur Farsta Centrum kan öka 
besöksfrekvensen för att undvika att kunderna istället handlar online. För att problemet ska 
kunna diskuteras har en fallstudie av centrumet utförts vilken består av två delar. Först har en 
litteraturstudie gjorts där tidigare forskningsrapporter och litteratur presenteras. Här ligger 
också grunden till hypotesformuleringarna. Del två är en enkätundersökning med attitydfrågor 
som ställts till konsumenter respektive butiksansvariga i Farsta Centrum. Konsumenterna har 
fått besvara frågor relaterade till bland annat handelsmönster, hur det digitala integreras i 
handeln eller självscanning. Frågorna är kopplade till hypoteserna och svaren har utvärderats 
med medelvärden. Skalan som användes var en 7-gradig Likertskala.  
 
I resultatet framgår att Farsta Centrum inte är i framkant av den digitala handeln än. Hemsidor 
och telefoner är inte det viktigaste för konsumenterna och därför behöver inga anpassningar 
utföras än. Dock framgår till exempel att köptrohet är viktigt såväl som att självscanning är 
attraktivt. Det finns därför två sätt för Farsta Centrum att förvalta på ett bättre sätt för att öka 
besöksfrekvensen till centrumet utifrån rapportens resultat. De kan sätta mer press på 
butikerna att också tillhandahålla en virtuell butik samt forcera butiker att använda sig av 
självscanning där det är möjligt och passande. 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 
Det var inte länge sedan världen saknade tillgång till den digitala tekniken i samma 
omfattning som idag. Bara från år 2000 fram till år 2015 har internetanvändandet växt från 
400 miljoner användare ända upp till 3,2 miljarder (ICT Data and Statistics Division, 2016). 
Tillgången till 3G sträcker sig så långt som till två tredjedelar av världens befolkning och 
samtidigt har 47 procent av världens befolkning ett mobilabonnemang med bredband. I och 
med den lavinartade ökningen av internettillgång har också helt nya sätt att handla varor 
skapats. Det går att beställa varor via sin tv, smarttelefon, surfplatta eller dator med enkla 
metoder som fingeravtryck, faktura, bankkort eller kreditkort. Det nya spektrumet av handel 
kallas digital handel och har blivit allt vanligare i vår vardag. 
 
Den digitala handeln växer ofantligt snabbt. Bara under år 2015 så har handeln i Sverige växt 
med 19 procent och omsatt totalt 50 miljarder kronor (PostNord, 2015). Det är den högsta 
tillväxttakten för digital handel sedan finanskrisen. För att få perspektiv på denna utveckling 
kan nämnas att det omsattes 4,9 miljarder kronor år 2003, en drygt tiofaldig ökning.  
 
Effekterna av ökningen av den digitala handeln märktes av år 2012 när stora elektronikkedjor 
som Expert och OnOff gick i konkurs på grund av att människor börjat använda internet 
istället för att åka till de fysiska butikerna (Fastighetstidningen, 2013). Det blev helt enkelt 
inte lönsamt för elektronikkedjorna att tillhandahålla fysiska butiker. Det spekuleras nu om 
denna trend kommer att sprida sig vidare till fler kategorier än hemelektronik. Samtidigt har 
det aldrig funnits så många köpcentrum som det gör nu.  
 
I november år 2015 stod Sveriges största shoppingcentrum, Mall of Scandinavia, klart för 
invigning. Det är bara ett av de köpcentrum som byggts senaste åren. Med tanke på hur den 
digitaliserade världen har etablerat sig de senaste åren så är det av stort intresse att undersöka 
hur köpcentrumförvaltare ska kunna locka kunder. Vad finns det för anledningar att lägga 
restid för att åka till ett centrum istället för att sitta hemma i soffan och trycka på en knapp på 
sin digitala enhet för att få hem varan till dörren när det går att få till samma pris som i butik? 
Denna frågeställning kommer att undersökas mer detaljerat med hjälp av en fallstudie på 
Farsta Centrum. 

1.2 Farsta Centrum 
Farsta Centrum är beläget i Farsta och invigdes 23 oktober 1960 och då fanns det bland annat 
butiker som Domus och Nordiska Kompaniet samt en biograf med 535 platser (Allt om 
Stockholm, 2013). Biografen lades dock ner i maj 1992. Centrumet totalrenoverades 1997 och 
1998 och då tillkom bland annat en förbindelsebyggnad mellan det torg som separerar 
byggnaderna. Parkeringen byggdes också om i samband med renoveringen och en ny ingång 
byggdes som tillät besökare att komma in i centrumets undre våningsplan.  
 
Centrumet har erhållit flertal utmärkelser. De fick ”årets köpcentrum” år 1999 och 2000, 
”European Shopping Centre Award” år 1999 samt ”Stockholms bästa köpcentrum” år 2002 
och 2005. Det är idag ett av Stockholms större köpcentrum med totalt 150 butiker som 
förvaltas av Atrium Ljungberg. (Atrium Ljungberg, 2016) 
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1.3 Syfte 
Syftet med rapporten är att undersöka om och i så fall hur Farsta Centrum bättre kan attrahera 
kunder till centrumet istället för att de handlar online. Uppsatsen kommer att undersöka hur 
man i sådana fall gör det via upplevelser och digitala möjligheter. Genom att ta del av svenska 
studier och internationell forskning formuleras ett antal hypoteser som testas genom en 
enkätstudie i Farsta Centrum. 

1.4 Avgränsning 
Rapporten utgår ifrån en fallstudie utav Farsta Centrum vilket medför att förbättringsförslagen 
inte nödvändigtvis är tillämpbara på alla centra. Ekonomiska kalkyler kommer inte bearbetas 
eller framställas. Endast svenska köpcentrums förutsättningar kommer att behandlas. 
Statistiska signifikanstester av attitydfrågor kommer inte att ske då inga kurser i programmet 
omfattar det. 
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1.5 Definitioner 
 
Affärslojalitet: Vara lojal till en viss aktör. 
 
Dagligvaruhandel: De butiker som främst säljer dagligvaror, vilket bland annat omfattar 
livsmedel, hygienartiklar, hushållspapper och blommor. 

Detaljhandel: Handel där varor kan köpas enskilt. Framförallt inriktat mot konsumenter. 

Diskonfirmation: Ett visst bevis som visar att en hypotes eller tro inte är sann. 

E-handel/Näthandel: När ett företag eller konsument säljer, köper eller byter en produkt, 
tjänst eller information, oftast över internet eller andra datornätverk. 

Köpcentrum: En koncentration eller samling av butiker och varuhus, ofta med inslag av 
serveringar med olika typer av annan service. 
 
Multikanaler: Handel, marknadsföring och information erbjuds i mer än en kanal och på mer 
än ett sätt. 
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1.6 Disposition 
	 	

Analys & slutsats: Slutligen presenteras en analys från skribenterna utifrån enkätresultatet 
och litteraturstudien. Diskussion kring hur köpcentrum kan förbättras förs också. 

Resultat & diskussion: Under resultat presenteras en genomgång av vad metoden fick 
fram. Detta är kopplat till teorin som presenterats tidigare medan diskussionen handlar om 

kopplingen mellan de två.  

Metod: Metod går igenom vilka tillvägagångssätt som har valts för undersökningen och 
varför. Här beskrivs bland annat fallstudien. 

Litteraturstudie: Här presenteras all teori relevant till frågeställningen för att ge en 
djupare förståelse för uppsatsämnet. 

Inledning: I inledningskapitlet presenteras uppsatsens ämnesval, problemformulering, 
syfte och definitioner igenom. 

Figur 1 Struktur av rapport 



Köpcentrumoptimering – En fallstudie av Farsta Centrum 
 

12 
 
  
 

2 Litteraturstudie 

2.1 Introduktion 

Uppsatsen baseras på publicerade artiklar och böcker som tar upp olika områden och 
infallsvinklar rörande köpcentrumförvaltning och e-handel. Vi har förutom insamlad 
information från litteratur genomfört en fallstudie med enkät för att så korrekt som möjligt 
kunna besvara frågeställningen. Rapporten fokuserar till stor del på så kallad 
multikanalförsäljning och största delen av litteraturen lägger därför betoning på det. 

2.2 Köpcentrumförvaltning 
Det finns mycket tidigare forskning om köpcentrumförvaltning i allmänhet som kan vara 
intressant för vårt arbete. Andersson & Johansson (2009) har skrivit en forskningrapport på 
Handelshögskolan i Kalmar där de tar upp vitala faktorer som köpcentrumförvaltare måste 
beakta för att skapa ett attraktivt centrum. Köpcentrumförvaltare har inte bara en utmaning 
vad gäller att locka digitala kunder till de fysiska butikerna. De måste också locka de fysiska 
kunderna till köpcentrum eftersom utbudet av centrum har växt de senaste åren. 
 
Författarna menar för att få ett framgångsrikt köpcentrum krävs att köpcentrumförvaltaren 
arbetar med ett antal kriterier. För det första är det viktigt att ha en bred butiksmix som också 
passar in på marknadens efterfråga. Eftersom majoriteten av centrum i Sverige har ungefär 
samma utbud så är det viktigt att förvaltaren är tydlig och profilerar sig mot sina konkurrenter. 
På så sätt fångar man upp flera kunder som besöker centrumet och skapar ett större flöde. Det 
har också visat sig att det är viktigt att fylla centrumet med en varierad butiksmix. Med det 
menar man att det ska finnas olika koncept, exempelvis kafé, restauranger, biografer och 
livsmedelsbutiker för att på så sätt öka värdet på butiksmixen. Vidare tas det också upp 
huruvida förvaltaren måste vara medvetna om nuvarande trender. De flesta studier är överens 
om att butiksmixen är av betydande vikt men även det estetiska i köpcentrumet som dess 
interiör. Med det följer också att det är viktigt att hålla centrumet välstädat under dess 
tekniska livstid. 
 
Restauranger och caféer är också något som måste prioriteras. Matupplevelsen är en viktig 
faktor och måste finnas anpassad efter behov och tid på dygnet. Tillgången till mat inger 
också en ökad shoppingupplevelse och en roande atmosfär. Dessutom har det visat sig att 
matupplevelser också förlänger kundernas besök i centrumet och att det blir som en 
återhämtningstid i handlandet. 
 
Event och kringaktiviteter är också något som lockar både befintliga och nya kunder till ett 
centrum. Det har visat sig att många besöker centrum utan att de planerar att göra inköp eller 
för att uppfylla ett behov av nöje. Event ger centrum en tydligare karaktär samt diversifierar 
sig från andra centrum. 
 
Slutligen är det av stor betydelse att använda centrum som en mötesplats. Det har blivit 
vanligare att människan relaterar till köpcentrum som en social och kulturell plats för alla 
samhällsklasser. Det har visat sig att köpcentrum också är en plats för passiva människor. Det 
vill säga människor som kommer dit för att observera andra och annat. All denna kunskap är 
av vikt för förvaltaren för tillämpning och anpassning av de digitala köpbeteendena och den 
framtida tekniska utvecklingen. 
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2.3 E-handeln och dess utveckling 

2.3.1 Multikanalförsäljning 
Både i teorin och rent praktiskt anses ofta multikanalförsäljning vara fördelaktigt. Den 
teknologiska tillväxten som har skett de senaste decennierna har lett till en utveckling inom 
den klassiska katalogbeställningsmodellen och även nya sorters leverantörer har fått ett 
genombrott, exempelvis onlinebutiker som Zalando och Komplett (Cao & Li, 2014) samt 
(Schramm-Klein & Morschett, 2005). Idag har vi kommit så långt att butiker som började 
existera endast i digital form, exempelvis Webhallen, nu har kunnat expandera till fysiska 
affärer för att ge sina kunder en mer fullständig upplevelse. Nya säljkanaler som telefoner 
eller smart-tv:s kan appliceras till detaljhandeln och kommer vara viktiga i framtiden som 
”virtuella köpmetoder” (Schramm-Klein & Morschett, 2005). Dessa modernare 
försäljningskanaler har potentialen att skapa nya eller förändrade behov hos kunder genom 
deras erfarenhet av den sortens handel som ett resultat av bekvämlighet, rumslig och 
tidsmässig, eller med hjälp av metoder som kompletterar traditionella detaljhandelskanaler. 
För att kunna undersöka, utveckla och tillämpa multikanalförsäljning i dagens köpcentra är 
det viktigt att ha kunskap om vad som ligger bakom den digitala drivkraften. 

2.3.2 Den digitala drivkraften 
Multikanalförsäljare har en rad försäljningskanaler som består av flera affärer, 
postorderkataloger eller hemsidor som ofta riktar in sig mot samma kund. Det finns flera olika 
anledningar att försäljare vill verka inom flera kanaler: man vill verka som en legitim aktör 
inför viktiga intressenter; ge gensvar till konkurrenter som expanderar inom marknaden; spara 
in på transaktionskostnader eller öka marknadstäckningen (Wallace, Giese & Johnson, 2004). 
Att ha flera kompletterande kanaler ger konsumenter en större blandning av 
servicemöjligheter. Desto fler kontaktpunkter försäljaren har med denne, desto fler 
möjligheter erbjuds att ta kontakt och attrahera konsumenten. Eftersom alternativa kanaler 
kan lättare möta kundens behov så kan man argumentera att multikanalsstrategier utvecklar en 
ökad kundlojalitet genom ökad tillfredsställelse. Detta är ett av de viktigaste objektiven i 
multikanalsystem och försäljare är extremt motiverade att uppfylla detta mål (Schramm-Klein 
& Morschett, 2005). Utöver det sistnämnda är det också viktigt att skaffa nya kunder samt 
utnyttja kunders fulla potential. Med dessa tre punkter försöker man höja ”share of customer”, 
vilket definieras som hur mycket av kundens totala inköp som kommer ifrån din butik/ ditt 
märke. 
 

2.4 Hypoteser 
Vad är det då som driver konsumenter att handla online? De senaste åren har fler och fler 
börjat handla på nätet och e-handelns omsättning ökade från 42,9 miljarder kronor 2014 till 
50,1 miljarder 2015 (PostNord, 2015). En undersökning visade att fler än hälften av alla 
respondenter handlat på nätet minst en gång under året och av dessa handlade 46 procent på 
nätet mer än en gång i månaden (Hallin, 2013). Framförallt bekvämligheten i att kunna 
bläddra mellan produkter och söka information gör nätet till den absolut största 
informationskällan inför ett köp. Totalt 71 procent använder primärt nätet för ändamålet. 
Sammanlagt 90 procent svarade att de hade en hemsida men endast 35 procent av dessa har en 
e-handelsfunktion. Den primära anledningen till e-handelssidan sades vara försäljning men 
även service för kunden och att sidan driver kunder till den fysiska butiken var viktigt. 
Butikskedjor som är aktiva på nätet så väl som i butik kommer sannolikt öka sin försäljning. 
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Det går inte att fokusera på en kanal längre då konkurrensen från både den svenska och den 
utländska marknaden är för stor (PostNord, 2015). Vi ställer följande hypotes: 
 
H1. Om den fysiska butiken kan nås från internet ökar butikens omsättning, det vill säga 
multikanalförsäljning ökar försäljningen. 
 
Affärslojalitet till en butik har en stark positiv påverkan på vilken fysisk affär en kund väljer 
att handla i (Melis, Campo, Breugelmans & Lamey, 2014). När det gäller till exempel 
matvarubutiker, butiker som måste återbesökas ett upprepat antal gånger, så tenderar kunder 
att välja samma butik. Detta sker inte bara på grund av att de utvecklar en preferens för 
affären utan också för att det går att minska ned tiden och arbetsinsatsen som går åt för att 
hitta det som söks. Trots denna starka tendens när det gäller fysiska butiker så motsvarar inte 
den till näthandeln. Det här kan bero på att när det gäller näthandel så är det en mindre 
ansträngning att byta mellan affärer då det är lika lätt att söka efter produkter och lättare att 
jämföra priser sinsemellan. Forskningen skiljer sig i sina åsikter här men majoriteten av 
tidigare rapporter menar att näthandelns effekt i icke-livsmedelsaffärer redan är påvisad och 
att lojalitet till en viss butik online minskar risken att kunderna söker sig till en alternativ 
butik.  
 
I den traditionella ”expectancy disconfirmation satisfaction”-teorin diskuteras hur kunder får 
positiv eller negativ diskonfirmation beroende på vilka förväntningar denne har och om dessa 
uppfylls (Oliver, 1980). Positiv diskonfirmation inträffar när kunden utvärderar skillnaden 
mellan vad som faktiskt hände och vad denne förväntade sig skulle hända och bestämmer ifall 
deras förväntningar uppnåddes eller överträffades. Den positiva diskonfirmationen leder till 
ökad tillfredsställelse, där ”tillfredsställelse” definieras allmänt som kundens sammanlagda 
affektiva respons till upplevelsen (Wallace, Giese & Johnson, 2004). Richard Oliver som 
presenterade teorin fortsätter med att tillfredsställelse är ”fröet” ur vilket lojalitet utvecklas 
och därför borde en ökning av denna ge en ökad lojalitetsfaktor. Det leder till att 
multikanalmarknadsstrategi som ett sätt att tillfredsställa kundernas behov leder till ökad 
tillfredsställelse bland kunderna och därmed leder till mer lojala kunder. Ifrån detta utläses 
följande hypotes: 
 
H2. Om kunderna handlar i samma affärskedja på nätet som i butik, så ökar köptroheten till 
både fysiska butiken och virtuella. 
 

2.5 Digitala konsumentköpbeteenden 
Det finns en tydlig trend med ökade köp via digitala köpkanaler. Mycket av tidigare litteratur 
tar upp hur samtliga branscher har ökad försäljning via digitala försäljningskanaler. Bland 
annat så visas det i Vismas rapport om digitala och mobila köpbeteenden i dagligvaruhandel 
att köpbeteenden har ändrats radikalt de senaste åren (Visma, 2015). Det har gått till mer 
digitaliserade köp där smarttelefonen har fått en central roll. De kommer fram till att en så 
stor del som 58 procent är digitala i sina köpvanor. Här kan det handla om självskanning, 
utcheckning i kassa eller ta emot erbjudanden. Det visar sig också att 70 procent använder sig 
av självbetjäningskassor, så vida det finns och till en viss utsträckning. De bör därför endast 
fungera som ett komplement. (Visma, 2015)(GS1 Sweden, 2012) 
 
Integreringen av digitala kanaler vid köp har gått så långt att kunderna till och med föredrar 
att använda digitala enheter istället för personalen vid köp (Visma, 2015). Fördelen blir att de 
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då kan ta sin tid att exempelvis självscanna, samt kolla upp priser och produktinformation. 
Många kunder brukar också ladda ner en applikation från aktören men det visar sig dock att få 
faktiskt använder dem. Detta visar på att nyttan med applikationerna inte är tillräckligt hög. 
Vi ställer följande hypotes: 
 
H3. Om Farsta Centrum har en självscanner så kommer kunden att föredra den före 
traditionell kassa med personal. 
 
Vidare visar studier på att de flesta av konsumenterna är mycket mottagliga till att anpassa 
sina köpbeteenden efter den digitala utvecklingen, vilket också visar på att det kan vara 
nyckeln till en framgångsrik digitaliserad varuhandel (Visma, 2015). Rapporten betonar också 
vikten av att bygga en helhetsupplevelse för kunden genom exempelvis gratis WiFi och 
tillhandahållande av mobilladdare. Man betonar dock att det är de yngre konsumenterna som 
är positiva till de digitala lösningarna vilket också tyder på att det handlar om att utöka 
kanaler och inte ta bort äldre. Avslutningsvis nämns det att digitaliserade shoppinglösningar 
kommer, om de hanteras rätt, att vara nyckeln till att stimulera lojalitet. Utifrån detta utläses 
följande hypotes: 
 
H4. Om det finns WiFi och laddstationer så föredras dessa av yngre kunder. 
 
I fastighetstidningen nämner man att det är tydligt att digitala köpbeteenden påverkar de 
fysiska butikerna (Fastighetstidningen, 2013). I framtiden kommer vi att se en ökad 
expandering av den digitala handeln. Vid 2012 visade e-handeln upp en tydlig effekt. Flera 
stora elektronikkedjor, men även mindre i samma segment, gick i konkurs och lokaler stod 
helt plötsligt tomma. Fredrik Kolterjahn, analyschef på HUI, nämner att: 
 
”Alla vaknade simultant upp från någon slags koma. E-handeln hade för första gången nått 
en kritisk massa där man tog marknadsandelar från den fysiska handeln”.  
 
”Handlare som satsar mer på E-handel, vilket nu de flesta gör, måste också krympa ytorna 
för att få lönsamhet”.  
 
Denna slutsats stöds också av forskningsarbete som Postnord har gjort (PostNord, 2015). Där 
poängteras även att man som handlare inte längre kan bortse från e-handelns inflytande utan 
att butiker måste krympa för att kunna vara lönsamma samt att vi kommer se en utveckling 
där fysiska butiker integreras med det digitala. Det kommer också förändras i 
logistikhänseende samt kommunikation där kunden är i fokus och kommer att vara oberoende 
av tid och plats. Vi ställer följande hypotes: 
 
H5. Om Farsta Centrum omdisponerar sin lokalyta med fler mindre lokaler kommer de 
fysiska butikerna att bli lönsammare. 
 
Eftersom de digitala möjligheterna har skapat helt nya förutsättningar att handla oberoende av 
tid så uppkommer problematiken för köpcentrums öppettider. Professor Pekka Mattila vid 
Aalto-universitetet påpekar bland annat att de butiker som kommer gynnas av längre 
öppettider är butikskedjor, stora mataffärer och småbutiker i centrum av större städer (Orjala, 
2015). Han påpekar vidare dock att det kan bli en oförändrad effekt så vidare inte 
alkoholförsäljningens öppettider ändras också. Han påpekar också att om avreglering av 
öppettider i köpcentrum skulle ske så skulle det drabba småbutiker negativt eftersom de inte 
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kan konkurrera med större butikskedjor på grund av ekonomiska skäl. Vi ställer följande 
hypotes: 
 
H6. Kundernas förändrade köpbeteenden kräver längre öppettider. 

3 Metod 
Till grund för denna uppsats ligger en fallstudie. Största delen av fallstudien har utgått från 
Robert K. Yins bok Case Study Research: Design and Methods. Fallstudien bygger på ett 
metodiskt tillvägagångssätt för att samla in, analysera och presentera data och resultat. I 
denna uppsats kommer följande tillvägagångssätt att användas: 
 

1. Precisera syfte med fallstudien. 
2. Insamling av tidigare forskningsarbeten inom området. 
3. Studerande av litteratur som samlats in. 
4. Förarbete till enkät. 
5. Genomföra enkät. 
6. Sammanställa data. 
7. Analysera data. 
8. Dra slutsatser av data. 
9. Presentera data. 

 
För att kunna besvara syftet har litteraturstudie samt enkät sammanställt. Litteraturstudien 
utfördes först. Anledningen är att det är fördelaktigt att undersöka vilka tidigare studier som 
finns inom området och därmed kunna undersöka vilka resultat de tidigare forskningsarbetena 
kommit fram till. En annan fördel är att det också utökar ens egna kunskaper inom området 
innan man går in djupare på ämnet och gör undersökningar med exempelvis enkäter. Att ha i 
beaktande vid läsning av tidigare forskningsresultat är att det kan ge en viss ankring till sina 
egna kommande resultat av forskningsarbetet. 
 
Utöver litteraturstudien har en enkät används för att samla in data. Fördelen med att använda 
en enkät är att det är ett enkelt och effektivt sätt att samla in data från många respondenter. På 
så sätt fångas en respektabel datamängd som kan anses vara representativt för grund till 
slutsatser. Nackdelen med enkät är att det kan vara relativt svårt att fånga upp frivilliga att 
svara på enkäten samt att få dem att svara så korrekt som möjligt. Nedan förklaras hur 
processen för att skapa enkäten till fallstudien har gått till. 

3.1 Enkät 

3.1.1 Typer av frågor 
Skaparen av enkäten kan välja mellan att ha öppna eller stängda frågor beroende på ändamål. 
En öppen fråga är inte efterföljd av ett val utan istället får de svarande dela med sig av så 
mycket det känner för (Oppenheim, 1992). Denna metod ger rikare svar men är mycket 
tidskrävande då alla svar måste analyseras grundligt. Alternativ två är de stängda frågorna. De 
kan vara sakliga frågor eller så kallade attitydfrågor. De stängda frågorna kan utformas på ett 
sätt som vinklar de svarande mot att svara till det som eftersöks. Genom att formulera 
frågorna på ett visst sätt lockas respondenten att fylla i ett visst alternativ. Eftersom denna 
uppsats har som mål att verifiera hypoteser är de stängda frågorna därför att föredra. 



Köpcentrumoptimering – En fallstudie av Farsta Centrum 
 

17 
 
  
 

3.1.2 Frågornas funktion 
Att besvara frågor är för många en oförsiktig process. Oppenheim (1992) ger ett exempel där 
han säger att många jämställer att fylla i ett formulär med att lasta av ett skepp. Detta är inte 
helt korrekt utan istället bör utfrågning av personer liknas vid att få en svårfångad fisk på 
kroken. Frågornas funktion är att förhoppningsvis utvinna en viss attityd om ämnet och ifall 
det var möjligt så skulle svaret helst extraheras direkt från respondentens tankar. Då slipper 
man som frågeställare undra ifall den som svarar har till exempel missförstått frågorna eller 
ifall frågeutformaren påverkade svaret med sin formulering. Eftersom denna metod är omöjlig 
gäller det att formulera sig på ett sådant sätt som är så tydligt och självklart som möjligt. 
Frågorna måste vara lämpliga för denna informationshämtningsprocess, de får inte vara för 
ensidiga och de måste vara lätta att förstå. Det vill säga att fokus och innehåll i frågorna måste 
vara korrekt, formuleringarna måste vara passande och innehållet och sammanhanget måste 
hjälpa respondenten utan att vinkla deras svar. 
 
En funktion som inte är lika framstående hos frågorna är att motivera respondenten att 
fortsätta svara. Ifall en fråga är ohyfsad förändras attityden gentemot hela undersökningen. 
Det gäller att få de svarande att känna sig respekterade. Genom att undvika avvikelser och 
skapa positiva sinnesstämningar kan detta uppnås. Att inte förolämpa respondenter med svåra 
ord, behandla dem nedlåtande eller liknade måste undvikas. Ett lätt sätt att göra detta på är att 
använda ord som ”tack” och ”snälla”. Ett annat sätt är att skriva ut hela meningar istället för 
att endast ha stela korta frågor. Undvik ”Ålder?” eller ”Civilstånd?” och skriv istället ”Hur 
gammal är du?” eller ”Vilket är ditt nuvarande civilstånd?”. Ibland kan frågor kräva en 
mening som förklarar fenomenet som berörs men frågeställaren får inte låta överlägsen. Det 
ska inte vara för svåra ord och frågorna ska vara tydliga för sämre utbildade utan att vara för 
enkelspåriga för de högre utbildade. 
 
Själva layouten på enkäten är en annan faktor som gör, om den är attraktiv, att människor 
fortsätter vara intresserade. Utformningen ska vara konsekvent med frågealternativen alltid på 
ena sidan och frågorna på den andra och radavstånd och textstorlek ska vara noga 
genomtänkta.  

3.1.3 Frågornas ramverk 
Att designa frågor är en kreativ process som ska vara mycket öppen. Dock så finns det vissa 
riktlinjer som måste efterföljas för att enkäten ska klassificeras som godkänd över huvud taget 
(Oppenheim, 1992).  Dessa följer nedan: 
 
Längd på frågorna – Frågorna får inte vara för långa och de ska inte heller innehålla för långa 
meningar. Om en längre mening behövs så är det bättre att dela upp den i flera kortare 
meningar som i sig endast hanterar ett koncept. 
 
Undvik ”dubbelriktade” frågor – ”Tycker du att musik och sport är viktigt i skolan?” är ett 
exempel på en dålig fråga. Liknande frågor leder till att svarande kan hålla med om ett 
påstående men inte det andra men tvingas svara vilket bidrar till oklarhet kring enkäten. 
 
Undvik slang och förkortningar – Framförallt i attitydfrågor tenderar dessa att göra att den 
svarande håller med frågan. Försök istället att använda nya formuleringar. 
 
Undvik dubbla negativ – ”Dödshjälp borde inte vara ej tillåtet”. Leder endast till förvirring 
och bör undvikas. 
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Ha ett ”Vet ej” – alternativ – Argument har förts att ett sådant alternativ gör att svarande 
kryssar i detta för att slippa tänka men de som faktiskt inte vet eller inte får uttala sig om 
saken på grund av okända anledningar måste få möjlighet att svara ärligt. 
 
Var försiktig med alternativa benämningar – Ett barns ålder kan betyda det år hen fyller eller 
den ålder hen har nu. Det gäller därför att vara försiktig med sina frågor för att minska risken 
för alternativa betydelser. 
 
Undvik ledande frågor – Neutrala svar är att föredra vilket uppnås genom att se till att 
frågorna inte manipulerar respondenten. 
 
Undvik laddade ord – Till exempel demokratisk, fri, nyttig, naturlig, modern etc. väcker 
åsikter hos personer vilket gör att deras svar på frågan kan ändras på grund av ordvalet. 

3.1.4 Attitydfrågor 
En attitydfråga är en mening som uttrycker en åsikt, en tro, ett påstående eller liknande. Något 
som måste tas ställning till, positiv eller negativ (Oppenheim, 1992). ”Det går inte att lita på 
polisen”, ”Dödshjälp borde vara tillåtet”, ”Jag tycker om att flyga” är några exempel på hur 
attitydfrågor brukar formuleras. Dessa uttryck är grundmaterialet till skalan som ska användas 
och brukar vanligtvis bestå av ett relativt stort antal frågor (mellan 60 och 100) som sedan 
minskas drastiskt efter att de har analyserats och utvärderats. 
 
En attityd brukar definieras av forskare som ett slags beredskapstillstånd. En tendens att svara 
på ett visst sätt när de konfronteras med en viss stimulans. Individer har ett väldigt stort antal 
attityder gentemot diverse frågor men de flesta ligger i bakgrunden och kommer inte fram 
förrän själva ämnet börjar diskuteras. Exempelvis så kan en person ha starka åsikter om 
politik men dessa visar sig först när någon annan börjar diskutera ämnet. 
 
Det är lätt att klassificera attityder med etiketter som feminism, socialism, liberalism eller 
liknande men här gäller det att vara försiktig. Trots att det verkar lätt att dela in åsikter under 
en rubrik finns det ofta underliggande värden som har gett en person dess åsikter. En grov 
uppskattning på dessa ”nivåer” börjar med den ytligaste som benämns åsikter. Ett steg djupare 
finns attityder, följt av värden och slutligen personlighet. Det går inte att tänka på dessa nivåer 
som separata utan det är förhållanden och mönster som sträcker sig genom allihop. Problemet 
som därför uppstår i attitydfrågor är att lyckas formulera sig på ett sätt som isolerar en attityd 
från alla delar av personligheten den egentligen är kopplad till. Därför är det viktigt när 
attitydfrågor formuleras att följa reglerna ovan för att få så neutrala frågor som möjligt. 

3.1.5 Likertskalan 
Ett av de vanligaste instrument som används inom samhällsvetenskap är den summerade 
bedömningsskalan, även kallad Likertskalan. Som uppfinnare ackrediteras Rensis Likert som 
beskrev tekniken som en bedömning av attityder (Spector, 1992). Då skalan används flitigt 
inom samhällsvetenskapen existerar flera olika varianter som inte bara mäter attityder utan 
även åsikter, personligheter med flera. Det finns flera hundra variabler för vilka skalor har 
utvecklats och för ett stort antal finns flera skalor för att undersöka variabeln på olika sätt.  
 
Vad som särskiljer den summerade bedömningsskalan från andra skalor är fyra 
nyckelegenskaper. Först och främst så måste skalan innehålla flera objekt. Som namnet på 
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skalan antyder så kommer multipla objekt kombineras eller summeras för att få fram ett 
resultat. För det andra måste varje individuellt objekt mäta något som har ett ”underliggande, 
kvantitativt mätnings-kontinuum”. Med andra ord mäter objektet en egenskap hos något som 
kan variera kvantitativt istället för kvalitativt. Till exempel så kan en attityd variera från att 
vara väldigt positiv till väldigt negativ. För det tredje så kan inget objekt ha ett ”rätt” svar 
vilket separerar den summerade bedömningsskalan ifrån enkla flervalsfrågor. Det går därför 
inte att använda skalan som ett kunskapstest. Slutligen så ska varje objekt i skalan vara ett 
påstående och de svarande ombeds att ge sin bedömning om dessa. Detta involverar att fråga 
respondenter att indikera vilket av flera alternativ som bäst reflekterar deras svar gentemot 
objektet. De flesta summerade bedömningsskalor erbjuder fyra eller sju svarsalternativ där det 
senare kommer användas i den här uppsatsen. 

3.1.5.1 Flera frågor istället för en - varför? 
Att skapa en summerad bedömningsskala kräver mycket tid och ansträngning att utveckla 
men det kräver också att respondenterna kan ta ett par minuter för att svara. Varför ska du 
anstränga dig med ett flertal frågor istället för att bara ha enkla ja/nej-frågor?  
 
Det finns tre anledningar till att en enkel ja/nej-fråga inte alltid räcker till. De berör 
pålitlighet, precision och omfattning (Spector, 1992). Ja/nej-frågor ger inte svar som är 
konsekventa över tid. En person kan svara ”Ja” idag och ”Nej” imorgon och därför är enstaka 
frågor ökänt opålitliga. Inte heller är denna typ av frågor särskilt noggranna då det endast går 
att mäta två nivåer. Det går endast att placera respondenterna i två grupper utan möjlighet att 
särskilja svaren inom varje grupp. Ställs en fråga som ”Tycker du om regeringen? (Ja eller 
Nej)” så kommer inte alla som svarar ”Ja” känna lika starkt. De personer som hamnar i mitten 
som inte riktigt kan bestämma sig tvingas välja ett svar och kommer jämställas med de som 
har starka känslor i frågan. Många mätbara egenskaper är också otroligt svåra att bedöma med 
en enkel fråga då de är breda i omfattning. Här kan det krävas flera infallsvinklar för att ge ett 
rättvist resultat. 
 
Osäkerheten i svaren över tid visar sig på flera olika sätt. Till exempel kommer de som är i 
grunden osäkra svara helt slumpmässigt. Beroende på en persons humör eller andra 
påverkande faktorer kommer de som är osäkra variera sina svar på en daglig bas. Osäkerheten 
visar sig också bland de som kan ha läst frågan fel eller missförstått den (till exempel läst 
”Tycker du inte om regeringen?”). 
 
Problemet med att inte kunna särskilja starka känslor från svagare elimineras i skalan med 
hjälp av flervalsfrågor. Flera alternativ ökar precisionen. Ifall de svarande erbjuds flera 
alternativ kan man särskilja inom gruppen för att få ett noggrannare svar. 
 

 Håller 
absout 
inte med 

  Håller varken 
med eller inte 
med 

  Håller 
absolut 
med 

Regeringen 
kan inte styra 
Sverige 

       

Figur 2. Strukturexempel på Likertskala 
 
Ifall respondenterna istället får svara med skalan som visas ovan så kommer de osäkra svaren 
som varierar från dag till dag särskiljas och de som har svagare känslor kan skiljas från de 
med starka. 
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Viktigt att tänka på är att människors känslor inte är så pass enkla att de kan uttryckas med en 
fråga. De kanske tycker om vissa delar av regeringen men inte alla och ifall frågan (som i det 
här fallet) hänvisar till alla kan det vara svårt att besvara frågan. Även viktigt är att en enskild 
fråga som ska behandla ett helt ämne grovt förenklar hur människor känner sig. 
 
En skala med flera frågealternativ ger gensvar på alla tre problemen som nämnts ovan. Låt 
respondenterna svara på flera frågor som i vårt fall kan behandla statsministern, enstaka 
partier eller liknande. Variationen i frågorna ökar omfattningen av vad som undersöks och 
kan vara så stor eller liten som antalet frågor. Flera frågor som kan besvaras med flera 
alternativ minskar också de slumpmässiga felen. Finns 20 stycken frågor som ska besvaras 
och en respondent väljer ”Håller absolut med” istället för ”Håller absolut inte med” påverkar 
det inte resultatet nämnvärt. Faktum är att sådana fel tenderar att ta ut varandra vilket 
resulterar i relativt konstant totalpoäng över tid. Slutligen så tillåter flera frågor även ökad 
precision. Med en fråga som har sju svarsalternativ kan respondenter placeras in i sju grupper 
baserat på deras svar. Finns 20 frågor kan de svarande få en poängsumma mellan 20 och 140 
vilket ger en precision som är ofantligt högre än ifall endast en sammanfattande fråga 
besvaras.  

3.1.5.2 Pålitlighet och validitet 
För att en summerad bedömningsskala ska klassificeras som godkänd krävs det att den är 
pålitlig och giltig (Oppenheim, 1992). Dessa två är koncept som kommer från mätteori och 
psykometri där de används inom statistisk konstruktion av psykologiska tester såsom att mäta 
intelligens eller matematisk skicklighet.  
 
Termerna i sig är tekniska och måste särskiljas från varandra. Pålitlighet refererar till att en 
mätning måste vara så pass tydlig och konsekvent att man kan få samma resultat vid 
upprepade tillfällen av samma test. Validitet däremot säger ifall frågan, objektet eller poängen 
mäter vad den är designad att mäta. Till exempel är en klocka utformad att visa tiden och göra 
detta hela tiden. Om den skulle visa fel så kallas den opålitlig. Det är möjligt att ha en 
mätning som är väldigt pålitlig men ändå inte speciellt giltig som exempelvis en klocka som 
konsekvent är exakt 14 minuter för snabb. Graden av pålitligheten bestämmer graden av 
validiteten då den inte kan vara högre än ett visst tal ifall själva mätningen är inkonsekvent till 
en viss grad. Däremot ifall en mätning är ytterst valid så måste mätningen därför vara pålitlig.  
 
Pålitlighet visar sig i en undersökning på två sätt. Det första är test-test-pålitlighet vilket 
betyder att konsekventa svar utläses ut vid upprepade mätningar. Det andra är intern-
konsistens-pålitlighet som betyder att flera frågor som är utformade att mäta samma tanke 
korrelerar med varandra. Det är möjligt att en skala endast visar en av dessa varianter av 
pålitlighet.  
 
Validitet finns i några olika former som innehållsvaliditet eller kriterievaliditet, 
begreppsvaliditet eller uppenbar validitet. Det kan uttryckas som korrelationen mellan den 
teoretiska och den operationella definitionen. 

3.1.5.3 Utformning av skalor 
När en skala skapas krävs det att utvecklaren går igenom ett antal steg (Spector, 1992). 
Primärt måste idén vara tydligt definierad. Innan det är tydligt vad exakt som ska mätas kan 
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inte skalan konstrueras. Detta steg förbises lätt men är ett av, om inte det viktigaste för att få 
ett bra resultat.  
 
Efter detta kan skalan utformas. Nu väljs hur skalan ska se ut, hur många svar som ska 
erbjudas samt, ifall instruktioner ska finnas till respondenterna, nedskrivning av dessa. 
Tanken är att det här skrivs ett flertal frågor så en urvalsprocess kan ske i nästa steg.  
 
Som tredje steg bör skalan pilottestas med ett mindre antal respondenter som kan kritisera 
skalan och peka ut vilka objekt som är tvetydiga, förvirrande eller inte kan mätas på det sätt 
som är tänkt. Efter utvärderingen bör skalan revideras baserat på feedbacken. 
 
Det fjärde steget är att låta de tänkta respondenterna svara på undersökningen och sedan 
analysera deras svar. I vanliga fall görs en statistik undersökning här men i denna uppsats 
kommer endast en enklare analys utföras.  
 
Det femte och sista steget involverar normering och validering av skalan. Här görs en 
utvärdering på huruvida skalan beter sig som den borde. Datan jämförs med 
teorin/hypoteserna för att se ifall dessa överensstämmer. Samtidigt samlas också normativ 
data in vilken används för att tolka individuella resultat i förhållande till hela undersökningen.  
 
Dessa fem steg är nödvändiga för att utveckla en skala och ifall inte alla steg utförs noggrant 
är det lätt att skalan inte håller rätt standard. Framförallt det första steget och/eller det femte är 
svårt då de är baserade på konceptuellt och teoretiskt tänkande vilket i sig är baserat på 
litteraturstudien. För att kunna göra en bra skala gäller det alltså att göra ett noggrant 
förarbete. 

3.1.6 Enkätens uppbyggnad 
Med all information ovan som bakgrund så förstås att när det gäller enkäter är det inte så 
enkelt som att stapla upp ett par frågor och be någon besvara dessa ifall ett bra resultat ska 
uppnås. När vi utformade vår enkät följde vi de klassiska stegen för hur en enkätundersökning 
ska läggas upp. Dessa är som följer: 

 
1. Utforma en idé. 
2. Utforma skalan 
3. Pilottesta enkäten och revidera 
4. Samla in svar 
5. Normera och validera data 

Den typen av frågor som valdes var attitydfrågor, vilket är en variant på den stängda frågan. 
Frågorna formulerades på ett sätt så att, trots att de ska väcka en respons, motiverade 
respondenten att fortsätta svara och behålla dennes intresse. Skalan som valdes var en klassisk 
Likertskala med sju svarsalternativ med ankarpunkter i varje ände (”Håller absolut med” samt 
”Håller absolut inte med”). Däremellan finns alternativ med minskande styrka bakom sig och 
ett mittenalternativ, ”Håller varken med eller inte med”. När frågorna formulerats och skalan 
utformats lämnades frågorna ut till respondenter. De första 16 frågorna skulle besvaras av 
konsumenter i Farsta Centrum vilka valdes ut slumpvis. De sista tre frågorna ställdes till 
butiksansvariga från butiker i Farsta Centrum. När svaren hade samlats in började en 
analysprocess av dessa vilken gjordes med hjälp av medelvärden och trender. Varje 
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svarsalternativ får ett viktat värde (1-7) vilket används under analysen. I samband med denna 
gjordes en enklare validering samt normering av skalan.  

4 Resultat 
Det var totalt 34 deltagare i enkätstudien från Farsta Centrum. Deltagarna var mellan 20-50 år 
gamla och var besökare, butiksanställda eller butiksansvariga. Enkätens attitydfrågor är 
kopplade till varje hypotes och för att erhålla resultatgrundande data har medelvärde räknats 
ut för varje hypotes frågor. Erhålls ett medelvärde större än 4,00 pekar det på att en trend som 
bekräftar hypotesen och motsatsvis om medelvärdet hamnar under 4,00. Nedan följer en 
utvärdering av samtliga hypoteser och presentation av studiens resultat. 

4.1 Utvärdering av hypoteser 
 
Hypotes 1: Om den fysiska butiken kan nås från internet ökar butikens omsättning, det vill 
säga multikanalförsäljning ökar försäljningen. 
 
Det medelvärde som erhölls av de tre attitydfrågorna var 3,05 och ger indikation på att 
multikanalförsäljning inte nödvändigtvis ökar försäljningen i Farsta Centrum.  
 
Hypotes 2: Om kunderna handlar i samma affärskedja på nätet som i butik, så ökar 
köptroheten till både fysiska butiken och virtuella. 
 
Här erhölls ett medelvärde på 4,20 vilket pekar på en trend mot att köptrohet till en viss 
affärskedja ökar om kunderna handlar i både butik och digitalt. Detta påvisar betydelsen för 
kunden att det krävs både en fysisk och virtuell butik. 
 
Hypotes 3: Om Farsta Centrum har en applikation/självscanner så kommer kunden att föredra 
den före traditionell kassa med personal. 
 
Ett medelvärde på 4,10 ger här indikation på att självscanning gör att kunden föredrar det före 
traditionell kassa med personal. 
 
Hypotes 4: Om det finns WiFi och laddstationer så föredras dessa av yngre kunder. 
 
Denna hypotes fick ett medelvärde på 3,19 vilket tyder på att självscanning inte bara föredras 
av yngre kunder utan även av äldre kunder till köpcentrumet. 
 
Hypotes 5: Om Farsta Centrum omdisponerar sin lokalyta med fler mindre lokaler kommer de 
fysiska butikerna att bli lönsammare. 
 
Här erhölls ett medelvärde på 3,89. Detta indikerar att omdisponering av butiksytan med flera 
och mindre lokaler inte kommer att göra att butiker blir lönsammare. 
 
Hypotes 6: Kundernas förändrade köpbeteenden kräver längre öppettider. 
 
Här erhölls ett mycket lågt medelvärde på 2,03 vilket visar att de längre öppettiderna inte 
skulle vara fördelaktigt för Farsta Centrum för att nästan ingen handlar så sent. 
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Figur 3. Viktade medelvärden från enkätsvaren 

5 Diskussion 
Syftet med rapporten var att undersöka hur köpcentrumförvaltare kan öka besöksfrekvensen 
till köpcentrum istället för att handla online. Rapporten undersökte hur detta kan uppnås via 
upplevelser och digitala möjligheter. För att undersöka detta har en fallstudie legat till grund 
(Yin, 2013). Nedan följer diskussion om metod, resultat samt möjligt framtida arbete. 

5.1 Metoddiskussion 
Det finns en del saker som kan göra att resultaten erhåller en viss osäkerhet. Metoden i fråga 
är sannolikt solid eftersom den används vid statistiska studier av många etablerade och 
förtroendegivande forskare samt att boken skrevs för mer än 50 år sedan och fortfarande 
används idag som grund för forskning. 
 
Eftersom fallstudien kan utföras på olika sätt finns en del saker som säkerställer ett 
trovärdigare resultat. Att använda sig av flera datainsamlingsmetoder ger ett pålitligare 
resultat till exempel. I vår undersökning har vi använt oss av en enkätstudie utöver 
litteraturstudien som insamlingsmetod. Detta gör att risken ökar och att risken för missvisande 
resultat kan erhållas. 
 
Enkäten utformades för att framkalla neutrala responser utan påverkan på de tillfrågade på 
grund av till exempel udda formulerade frågor. Denna lämnades ut till konsumenter och 
butiksansvariga i Farsta Centrum vilka fick ta sig tid att svara på frågorna. Att det tar tid att 
fylla i en enkät är naturligt och det fanns de som valde att inte svara på grund av tidsbrist. För 
att få ned detta antal så mycket som möjligt lades mycket tid ned på att göra frågorna enkla att 
besvara och inte heller fick de svara med texter utan istället med kryssrutor. Respondenterna 
fick svara direkt vid utlämningen av enkäten alternativt lästes frågorna upp och vi svarade åt 
dem. På detta sätt fick vi bukt på problemet med att enkäten lämnas ut och sedan inte 
besvaras. De som valde att svara var ändå ett relativt högt procenttal, mer än 70 % av de 
tillfrågade var villiga. 34 svar ficks in och det går att diskutera ifall fler svar hade gett ett mer 
representativt resultat. Dock tror vi att de trender vi kunde se är karakteristiskt för centrat. 
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Detta baseras på den generella inställningen hos de butiksansvariga som har en bra 
uppfattning om hur centrat används och av vilka. 
 
Andra faktorer som kan ha påverkat de svarande i sig är omgivningsfaktorer som exempelvis 
stress, vilket kan ha fått respondenterna att skynda igenom enkäten och inte ta sig tid att 
besvara ordentligt, eller ljud som gör att de inte kunde fokusera. För att behandla problemet 
med att det inte går att gå in på detalj ordentligt med enkäter har vi som tidigare nämnt använt 
den 7-gradiga Likertskalan för att ge ett bättre resultat. Det går självklart att ha ännu fler 
alternativ för att få högre noggrannhet, alternativt färre för att förenkla för de svarande. Vi 
ansåg dock den 7-gradiga skalan ha tillräckligt mycket alternativ för att kunna välja det 
alternativ som känns bäst utan att du som svarande ska känna dig begränsad i dina 
svarsalternativ. Det känns överväldigande att få 11 alternativ att svara med men 5 är för lite. 
Den 7-gradiga skalan används av bland annat SCB (Statistiska Centralbyrån) vilket stödjer 
denna tanke. Vi anser att detta problem är välbehandlat och har resulterat i en hög 
noggrannhet i svaren. 

5.2 Resultatdiskussion 
Med stöd av de presenterade resultaten så kan sägas att två av de sex hypoteserna bekräftades. 
Det vill säga att butikerna bör ha både virtuell och fysisk butik samt att självscanning borde 
införas eftersom trenden pekar i den riktningen. Även om dessa två hypoteser bekräftades är 
det också värt att nämnda att det troligtvis finns flera faktorer som kan förbättras eller läggas 
till för att öka besöksfrekvensen. 
 
Det finns också en viss generalisering i de erhållna svaren. Även om det inte går att säga med 
100 procent säkerhet så är med största sannolikhet kunderna till Farsta centrum även kunder 
till andra köpcentrum. Det finns antagligen en generell slutsats i resultaten. Detta kan dock 
stärkas genom att göra fler fallstudier på andra köpcentrum. 

5.3 Framtida arbete 
Eftersom vi som skribenter inte har tillräckliga kunskaper inom statistik för att utföra 
statistiska signifikanstester på det insamlade materialet blir arbetet till viss del begränsat. Det 
skulle behövas fler respondenter och kunskap i multivariat statistisk metod vilket 
kandidatprogrammet inte innehåller. Metodiken som vi tillämpat är dock ett nödvändigt steg 
för att kunna utföra attitydstudier. Det finns därför möjlighet för de med ordentlig statistisk 
kunskap att fördjupa sig i ämnet. Vår uppsats tar heller inte upp några generella tendenser 
(rörande köpcentrum i allmänhet) så det kan därför vara av intresse att göra flera fallstudier 
inom området. Avslutningsvis kan det också vara av intresse att undersöka andra hypoteser än 
de sex som denna rapport berör för att eventuellt finna andra faktorer som kan vara av 
betydelse för köpcentrumförvaltarens jobb att öka besöksfrekvensen till köpcentrumet. 

6 Slutsats 
Farsta Centrum är inte i framkant av den digitala handeln än men behöver inte vara det heller. 
Hemsidor och telefoner är inte det viktigaste för konsumenterna och än behöver inga 
anpassningar för dessa utföras. Dock framgår till exempel att köptrohet är viktigt såväl som 
att självscanning är attraktivt. Det finns därför två sätt för Farsta Centrum att förvalta på ett 
bättre sätt för att öka besöksfrekvensen till centrumet utifrån rapportens resultat. De kan sätta 
mer press på butikerna att också tillhandahålla en virtuell butik samt forcera butiker att 
använda sig av självscanning där det är möjligt och passande.  
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8 Bilagor 
Bilaga 1 - Enkätundersökning 

 

Bilaga 1a. Första sidan i enkäten 
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Bilaga 1b. Andra sidan i enkäten 

 


