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Problem:  

Shopping är den viktigaste nutida sociala aktiviteten och majoriteten av shoppingen 

sker i ett köpcentrum. I takt med att antalet köpcentrum i Stockholmsområdet ökar 

hårdnar konkurrensen och det blir allt viktigare att marknadsföra köpcentrumen på ett 

sätt som attraherar konsumenterna. Julen är av stor betydelse för handeln då 

omsättningen vanligtvis tredubblas under december månad. 

Syfte:  

Denna studie syftar till att analysera marknadsföringen av köpcentrum under 

julhandeln, samt att analysera hur denna marknadsföring bidrar till konsumenternas 

val av köpcentrum. 

Metod:  

Denna studie är deduktiv och har ett positivistiskt förhållningssätt. Vidare tar 

undersökningen avstamp i två ansatser, nämligen kvalitativ och kvantitativ. 

Slutsatser:   

Undersökningen visar att butiksutbud och närhet är av störst betydelse när en 

besökare väljer vilket köpcentrum de ska besöka. Under julen är det viktigt att 

köpcentrumen förmedlar julstämning, något som med fördel skapas med dekoration 

och musik. Nöjesinslag i köpcentrum under julen är uppskattat av besökarna men är 

av liten betydelse vid val av köpcentrum. Tidningsreklam samt utomhusreklam är 

lämpliga marknadsföringskanaler om syftet är att nå ut med budskapet till en större 

kvantitet besökare. Med tanke på vad som besökarna lockas av, bör butiksutbud, 

närhet och tillgänglighet lyftas fram i annonserna. Då julstämning är viktigt för de 

flesta besökarna bör annonserna vara julifierade och symbolisera jul under julhandeln. 

Nyckelord: 
Marknadsföring, köpcentrum, upplevelser, shopping, julhandel 
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Abstract 

 

Shopping is one of the most important social activities today and the majority of all 

shopping takes place in Shopping Centres. The number of Shopping Centres has 

increased and it is important to attract visitors by using the right marketing strategy. 

Christmas is an extra important period because the turnover normally increases three 

times in December compared to a “normal” month. 

 

The purpose of this study is to analyze the marketing of Shopping Centres during the 

Christmas period, and analyze how this marketing contributes to the visitors’ choice 

of Shopping Centre. This is a positivistic study that combines a quantitative and a 

qualitative method. 

 

This study concludes that range of stores and distance are the most important factors 

when a visitor decides which Shopping Centre to visit. During Christmas it is 

important to create a Christmas feeling, preferably made by offering decorations and 

music. The visitors appreciate entertainment but that do not affect their choice of 

Shopping Centre. Outdoor commercial and magazines are appropriate media channels 

when the goal is to reach a large quantity of potential visitors, and Shopping Centres 

should communicate range of stores, distance and a Christmas feeling.   
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1. Inledning 

Här presenteras bakgrund till studien samt en diskussion kring vad som ämnas 

undersökas. Detta kapitel avslutas med tre konkreta frågor samt ett stycke som 

tydliggör syftet med undersökningen.   

1.1 Dagens köpcentrum – mer än en plats för konsumtion 

Shopping är den viktigaste nutida sociala aktiviteten och majoriteten av shoppingen 

sker i ett köpcentrum. (Goss, J 1993, s. 18) Hälften av alla passionerade shoppare 

säger att shopping är någonting socialt som görs tillsammans med familj eller vänner.  

(Danziger, P 2006, s. 26) 

 

Konsumtionsbalansen har förändrats från varor till tjänster. (Bryman, A 2005, s. 17) 

Vid konsumtion av varor går det att se en ökad efterfrågan på kringliggande tjänster 

och service. Vidare går konsumenterna från att endast köpa till att shoppa. Att köpa 

innebär enbart att skaffa en specifik produkt av en specifik säljare, medan shopping 

innebär en jämförelse av olika produkter och priser och därmed en möjlighet till olika 

val. En person som beger sig ut för att shoppa vill uppleva någonting oväntat och 

erbjudas en service som är orelaterad till de produkter som ska konsumeras. (Dallen, J 

2005, s. 23) Det är inte längre bara vad som konsumeras utan även hur konsumtionen 

sker som är av betydelse, kunden söker alltmer en helhet. Handel, turism och 

underhållning integreras allt mer, vilket går att se vid framväxandet av köpcentrum 

som har ett brett utbud av shopping, mat och underhållning. (Mossberg, L 2003, s. 35) 

De senaste trettio åren har shoppingen genomgått en dramatisk förändring. Nu räcker 

det inte längre att ha ett bra utbud, konsumenten förväntar sig så mycket mer. Tidigare 

såldes det som behövdes, nu köper kunden vad den vill ha och önskar.  För att bli 

framgångsrik krävs att kunden erbjuds ett förhöjt värde, minnesvärd shopping och en 

shopping som utmärker sig från vad konkurrenterna erbjuder. (Danziger, P 2006, s. 

18)  

 

Besökare i köpcentrum som även erbjuds möjlighet till andra aktiviteter tenderar att 

spendera längre tid där. (Mossberg, L 2003, s. 35) Många köpcentrum strävar efter att 

vara unika och ha stort utbud som lockar besökare även från kringliggande områden. 
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Klassiska köpcentrum erbjuder allt oftare upplevelser och arbetar med design för att 

skapa en attraktiv handelsplats. (Mossberg, L 2003, s. 36) 

 

Dagens konsumenter konfronteras med en allt större tidspress, för många är tid en lika 

knapp tillgång som pengar. Detta bidrar till ökad efterfrågan på att kunna effektivisera 

shoppingen. Möjligheten att kombinera shopping av olika varor utan att behöva byta 

plats, exempelvis genom att besöka ett köpcentrum, anses vara mer attraktivt än att 

endast kunna uppfylla ett syfte med shoppingen. (Goss, J 1998, ss. 177 och 186) Allt 

fler köpcentrum öppnas och många befintliga köpcentrum byggs ut. (Silberstein, M 

2008, ss. 12-17) En period som är extra viktig för handeln är julen då omsättningen 

vanligtvis är tre gånger större i december jämfört med en vanlig månad. För vissa 

branscher, exempelvis leksaksbranschen, är julhandeln avgörande för helårsresultatet. 

(Svensk Handel 2008) Nästan varje år går det att läsa om försäljningsrekord under 

julhandeln, år 2007 omsatte julhandeln i Sverige 59,8 miljarder kronor vilket 

motsvarar cirka 6 500 kr per invånare. Det råder delade meningar om 2008 års 

julhandel kommer att resultera i nya rekord eller inte. Handelns Utredningsinstitut tror 

sig veta att det blir nya rekord och att handeln når upp till 61 miljarder kronor vilket 

är en ökning med 2,5 procent. (www.dn.se) Anna Broback, doktorand inom 

konsumtionsvetenskap, tror istället att den rådande lågkonjunkturen leder till minskad 

försäljning. Hon tror att konsumenterna kommer att tänka mer vid köpet och vara mer 

rationella vilket bidrar till minskad försäljning.(www.metro.se) 

1.2 Bakgrund 

Detta stycke ger en historisk tillbakablick för konsumtionens betydelse samt över 

köpcentrumens framväxt.  

Forskaren Adam Smith menar att konsumtion kan ge en form av identitet till 

konsumenten. Enligt Smith finns det ett mättat begär efter föda men däremot finns det 

inte någon bestämd gräns för begäret efter bekvämlighet.(Alèx, P & Söderberg, J 

2001, ss. 42-43) För många konsumenter är konsumtionen en form av njutning och 

William Leach menar att det vuxit fram en ny konsumtionskultur där konsumtion 

leder till lycka. Forskare inom samhällsvetenskapen menar att en stor del av 

människans konsumtionsval skapas utifrån. (Alèx, P & Söderberg, J 2001, ss. 14-15) 
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I Sverige har handeln påverkats och styrts av lagar och regleringar och först år 1846 

blev det tillåtet för handeln att etablera sig på landsbygden, detta trots att 90 procent 

av befolkningen var bosatta där. (Bergström, F & Fölster, S 2005, s 11) Under 1900- 

talet skedde drastiska förändringar inom handeln, varuhuskonceptet introducerades 

och det uppstod ett nytt sätt att handla vilket också förde med sig en stor förändring 

inom själva handeln. Nordiska kompaniet (NK) var det första varuhuset i Sverige och 

år 1915 blev det en stor uppståndelse när dörrarna slogs upp för första gången. (Husz, 

O 2004, ss. 56-57)  

 

Det som lockade konsumenterna till varuhusen var överflödet och bekvämligheten. 

Det fanns möjlighet till att både strosa runt och inte köpa något eller att utföra alla 

ärendet under ett och samma tak och på det viset spara in tid. Syftet med varuhusen 

var att locka till sig nyfikna konsumenter och på det viset leda in kunderna längre in i 

varuhuset med hjälp av olika överraskningar. Konsumtionen blev ett tidsfördriv och 

även ett nöje. (Alèx, P & Söderberg, J 2001, ss. 70-73)  

 

För allmänheten framställdes varuhusen som speciella, med hjälp av olika 

dekorationer marknadsfördes varuhusen mer som en plats och konsumenten erbjöds 

något som skilde sig från vardagen. Varuhusen var till för att uppfylla 

konsumenternas drömmar, och det var genom köp av olika varor som detta ideal 

skulle uppnås. Enligt författaren Husz var varuhusens strategi att skapa en form av 

atmosfär som gjorde att konsumenten tyckte om att vara i varuhuset och på det viset 

också spendera längre tid där. (Husz, O 2004, ss. 68-69)  

 

Under 1960-talet skedde ännu en stor utveckling inom handeln. Fler bostadsområden 

byggdes upp kring städerna, då det var störst efterfrågan där, vilket bidrog till en ökad 

etablering av varuhus. Under denna tid var köpkraften stor och ökat bilinnehav gjorde 

det även lättare för konsumenterna att förflytta sig mellan de olika platserna. (Larsson, 

S et al, 1993, s. 101) Dock ledde den ökade etableringen till stor konkurrens och 

under 1980-talet uppkom nya anläggningar i form av moderniserade köpcentrum och 

stora lågprisanläggningar som konkurrerade ut de klassiska varuhusen som enbart 

hade sitt lagomsortiment. (Larsson, S et al, 1993, ss.104-106) 
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Under 1990-talet fortsatte handeln och dess utveckling att växa och i en undersökning 

gjord av Centrum för Näringslivshistoria framgår att hela 50 procent av Sveriges BNP 

bestod av konsumtion. (Centrum för Näringslivshistoria) Billigare mark och bättre 

transportmöjligheter till och från butikerna lockade allt fler detaljister att etablera sig 

utanför stadskärnan, vilket bidrog till större och ett ökat antal köpcentrum. Många 

omkringliggande orter drogs även med och på det viset fick köpcentrumen ännu fler 

besökare, konsumenterna ansåg nämligen att det var lättare att ta sig dit och slippa 

krångla runt inne i stan. (Bergström, F & Fölster, S, 2005, ss. 31-32) Många av 

köpcentrumen lider av överbyggnation och hård konkurrens dem emellan vilket har 

lett till att många köpcentrum tvingas hitta nya användningsområden. (Kotler, P, 

1993, s. 124) 

 

Köpkraften är stor i Sverige, under perioden 1997 till 2007 har detaljhandeln ökat 

med drygt 70 procent, från att ha varit 327 miljarder kronor till hela 567 miljarder 

kronor. Antalet butiker ökar stadigt och på det viset får konsumenterna en större 

valmöjlighet. (Handelns Utredningsinstitut 2008, s.5) Från år 1995 till år 2005 har 

antalet köpcentrum och handelsyta runt om i Sverige nästintill fördubblats. Antalet 

köpcentrum har vuxit från 236 till 338 och handelsytan har gått från 2 389 800 kvm 

till 4 650 625 kvm. (Samuelsson, S 2006, s.12) De flesta av dagens köpcentrum är 

likartade i både utformning och butiksutbud, vilket skapar en trygghet och en form av 

bekvämlighet för konsumenten. Finns ett plagg i Stockholm är chansen stor att det 

även finns i andra köpcentrum. (Bergström, F & Kolterjahn, F, 2004) Enligt Kersti 

Gylling, konsult inom köpcentrumsbranschen och ägare för företaget Affärsförädling 

AB, påverkas ett köpcentrums framgång av utbud, arkitektur och tillgänglighet vilka 

också bör samverka för att nå det mest optimala resultatet. Hon anser dock att utbudet 

är det viktigaste för finns det inga eftertraktade varor är risken stor att konsumenterna 

väljer ett annat konkurrerande köpcentrum. (Larsson, S et al 1993, s. 53) 

Köpcentrumen står för en stor utmaning nu när efterfrågan av upplevelser ökar.  

Kunderna vill lämna köpcentrumet med mer än en påse saker, de vill bli underhållna 

och ha roligt. (Danziger, P 2006, ss. 211-212) 



2009-02-04 

     5 
 
 

1.3 Problemdiskussion 

Som framgår är julhandeln en av de viktigaste perioderna under året och står för en 

stor del av butikernas omsättning. (Svensk Handel 2008) Julens betydelse för handeln, 

en pågående lågkonjunktur samt etablering av nya köpcentrum samt utbyggda 

köpcentrum borde leda till en ökad konkurrens under årets julhandel och 

marknadsföringsaktiviteterna borde vara fler hos köpcentrumen. 

 

I Stockholmsområdet råder det en hård konkurrens mellan köpcentrumen, idag finns 

ett 20-tal och fler håller på att byggas. (Silberstein, M 2008) Denna ökning leder till 

att kampen om konsumenterna har hårdnat. För att locka till sig fler kunder har det 

under de senaste åren skett en kraftig ökning av marknadsföring och reklam hos 

detaljhandeln. Konsumenten har även blivit mer komplex och krävande vilket kan 

ställa en del krav på handeln, (Handelns Utredningsinstitut 2008) i detta fall 

köpcentrumet. För att locka till sig fler konsumenter till ett köpcentrum kan det därför 

krävas väl anpassade marknadsföringsstrategier, som på det viset leder till mer 

uppmärksamhet och ökad försäljning. 

 

Med anledning av detta är det intressant att undersöka hur köpcentrum marknadsför 

sig under den viktiga julhandeln för att konsumenter ska besöka just dem.  

1.4 Problemformulering 

1.4.1 Huvudfråga 

Hur kan ett köpcentrum locka besökare under den viktiga julhandeln? 

 

1.4.2 Delfråga 1 

Hur marknadsförs köpcentrum i Stockholmsområdet under julhandeln? 

 

1.4.3 Delfråga 2 

Vilka faktorer påverkar konsumenternas val av köpcentrum under julhandeln? 
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1.5 Syfte 

Denna studie syftar till att analysera marknadsföringen av köpcentrum under 

julhandeln, samt att analysera hur denna marknadsföring bidrar till konsumenternas 

val av köpcentrum. 

1.6 Avgränsning 

Studien begränsas till att undersöka köpcentrum i Stockholmsområdet. Detta område 

innefattar idag ett 20-tal köpcentrum och fler är planerade, vilket lett till en hård 

konkurrens dem i mellan. (Silberstein, M 2008) Julhandeln är en viktig period 

omsättningsmässigt och studien begränsas till att undersöka marknadsföringen av 

dessa köpcentrum under julhandeln. (Svensk Handel 2008) 

 

Denna studie syftar endast till att undersöka Täby Centrum och Kista Galleria. Vid 

granskning av hemsidor för olika köpcentrum i Stockholmsområdet utmärkte sig 

dessa två då de hade ett uttalat julprogram och ansågs därför intressanta att undersöka. 

Vidare är båda väletablerade köpcentrum, Täby Centrum är störst omsättningsmässigt 

(www.e24.se) och Kista Galleria är marknadsledande. (www.kistagalleria.se) 

1.7 Definitioner 

För att underlätta för läsaren har vi valt att definiera vad vi menar med följande 

begrepp som är centrala för denna studie.  

 
Julhandel – med julhandel avses försäljning som sker under december månad. (Svensk 

Handel 2008) 

 

Köpcentrum -  är enligt Nationalencyklopedin en koncentration av butiker med inslag 

av serveringar och olika typer av service. (www.ne.se)  

 

Nöjesinslag – i studien definieras nöjesinslag som aktiviteter vilka skiljer sig från det 

ordinarie utbudet och den ordinarie servicen. 
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Reklam – det finns många liknande definitioner av reklam, i studien avser order 

Reklam en av företaget betald presentation i ett medium för att främja försäljningen 

eller öka kunskapen om företagets produkter. (www.redaktionen.se) 

 
Tillgänglighet – i studien avser detta ord köpcentrumens öppettider samt möjligheten 

för besökarna att ta sig dit, vilket i sin tur innebär kollektivtrafik samt 

parkeringsmöjligheter. 

 

Varuhus – Syftet med ett varuhus är enligt Nationalencyklopedin att erbjuda allt under 

ett och samma tak och är ett försäljningsställe med en total säljyta över 1500 kvm 

(www.ne.se)  
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2. Metod 

Detta kapitel presenterar de metoder som används i studien. Nedan följer en 

redogörelse för hur undersökningen kommer att genomföras samt hur tillförlitlig den 

är. 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

Då studien har för avsikt att kritiskt undersöka och granska insamlat material används 

ett positivistiskt förhållningssätt. Positivism inbegriper enbart fakta som går att 

säkerställa, och grundar sig på det forskaren kan observera med sina sinnen samt det 

man kan räkna ut med sin logik. Enligt Thurén (2007) bearbetar en person med ett 

positivistiskt förhållningssätt det insamlade materialet logiskt för att sedan kunna dra 

slutsatser av det. Inom positivismen utesluter forskaren sina egna känslor och grubblar 

inte över oklarheter utan använder bara den såkallade säkra faktan. (Thurén 2007, s. 

16-18)  

 

Undersökningen är deduktiv då den applicerar befintliga teorier på ny empiri. 

Anledning till detta val av perspektiv är att befintliga teorier används för att analysera 

vilka faktorer som bidrar till konsumenternas val av ett specifikt köpcentrum. 

(Johanessen & Tufte, 2003, s. 35)  

För att få fram den önskvärda informationen för denna studie kommer 

undersökningen att ta avstamp i två ansatser. Dels en kvalitativ, i form en personlig 

intervju och ett personligt frågeformulär i form av en enkät för att få en djupare 

förståelse för hur marknadsföringen ser ut hos respektive köpcentrum. Dels en 

kvantitativ enkätundersökning under ledning med syfte att ta reda på vilka faktorer 

som påverkar konsumenternas val av specifikt köpcentrum. (Johanessen & Tufte, 

2003, ss. 20-21) 

2.2 Forskningsmetod 

För att forskningsfrågorna ska kunna undersökas från fler perspektiv har vi använt oss 

av metodtriangulering enligt metoderna som presenteras senare i metodkapitlet. 

Sekundärdata har sammanställts utifrån granskning av köpcentrumens hemsidor och 

tryckt reklammaterial, primärdata har hämtats från intervjuer med marknadsansvarig 

för respektive köpcentrum samt fysiskt besök i köpcentrumen. För att tillföra ett 
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besökarperspektiv kompletterades denna information med två enkätundersökningar 

som genomfördes på respektive köpcentrum. 

 
Studien syftar till att först besvara delfråga 1, ”Hur marknadsförs köpcentrum i 

Stockholmsområdet under julhandeln?”, då denna information används som underlag 

för enkäten som syftar till att besvara delfråga 2, ”Vilka faktorer påverkar 

konsumenternas val av köpcentrum under julhandeln?”. 

 

Vår huvudfråga, ”Hur kan ett köpcentrum locka besökare under den viktiga 

julhandeln?”, kommer att besvaras genom att göra en sammanvägning av resultaten 

från de båda delfrågorna.  

 
2.2.1 Granskning av köpcentrumens hemsidor 
 

Efter att ha valt vilka två köpcentrum som ska ingå i undersökningen granskades 

hemsidorna ur ett besökarperspektiv med syfte att få kännedom om vad som händer i 

köpcentrumet under december. Vidare användes hemsidorna för att få överblick över 

utbud, service och öppettider. 

2.2.2 Besök i köpcentrumen 
 

Det är svårt att få en uppfattning om hur köpcentrum arbetar med marknadsföring i 

själva centrumen utan att göra ett fysiskt besök. Besöken ägde rum i Täby Centrum 

måndagen den 8 december och i Kista Galleria onsdagen den 10 december och 

innebar att vi promenerade genom hela köpcentrumet och studerade omgivningen från 

ett besökarperspektiv. Obeservationen kan anses vara strukturerad då vi på förhand 

bestämt vilka företeelser vi sökte, nämligen juldekoration, julmusik, dofter, 

nöjesinslag och service som kan förknippas med julen. Våra obeservationer noterades 

skriftligen. (Patel, R & Davidsson, B 2003, ss.89-90) 

2.2.3 Intervju och enkät 
 
För att få en ökad kunskap om respektive köpcentrums marknadsföring kontaktades 

Victoria von Reis som är marknadsansvarig för Täby Centrum och med Gabriella 

Ödman som är marknadskoordinator för Kista Galleria. Dessa personer valdes genom 

ett strategiskt urval då de anses ha den kunskap vi efterfrågar. På grund av von Reis 

pressade tidschema hade hon enbart möjlighet att besvara våra frågor via e-mail. 
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Således skickades ett frågeformulär med öppna frågor, där Von Reis fritt kunde 

formulera sina svar. Detta kan alltså betraktas som en enkät. Ödman hade möjlighet 

att träffa oss för en personlig intervju som ägde rum 2008-12-09 på 

Centrumledningens kontor i Kista Galleria. Ödman hade avsatt tid för mötet och tog 

sig tid att besvara våra frågor samt delgav oss ytterligare material med information 

om Kista Galleria. Intervjufrågor och ordningsföljd var bestämd i förväg, därmed kan 

intervjun anses vara strukturerad. (Denscome, M, 2000, ss. 134-135) Intervjufrågorna 

finns i bilaga två. 

 

2.2.4 Kvantitativ enkätundersökning under ledning 
 
Ett bekvämlighetsurval användes för enkätundersökningen i köpcentrumen. Med detta 

avses att respondenterna valts ut efter tillgänglighet och möjlighet att medverka, det 

vill säga att de befann sig på platsen vid undersökningstillfället samt att de efter att ha 

blivit tillfrågade valt att delta i undersökningen. (Christensen, L et al. 2007, s. 132) 

Genom att röra oss på strategiska platser med bra genomströmning av besökare valdes 

respondenter ut beroende på dess tillgänglighet, med vilket menas att de råkade 

befinna sig på plats vid undersökningstillfället och hade tid att besvara frågorna. För 

att kunna göra en djupare analys kategoriseras respondenterna utifrån kön. Antalet 

respondenter uppgick till 75 i Täby Centrum och 50 i Kista Galleria. Totalt 

resulterade undersökningen i 125 insamlade enkäter. 

 

Enkätundersökningen i Täby Centrum genomfördes måndagen den 8 december 

mellan klockan 10.30 och 16.00. Enkätundersökningen i Kista Galleria genomfördes 

onsdagen den 10 december mellan kl. 10.30 och 16.00. Tillvägagångssättet för 

enkätundersökningen var att ta oss tid för varje respondent och finnas tillgängliga för 

att besvara frågor, därav klassificeras denna undersökning som ”enkät under ledning”. 

Detta innebär att forskaren tar med sig enkäten till respondenten och finns tillgänglig 

att hjälpa och i vissa fall förtydliga för respondenten. (Patel, R & Davidsson, B 2003, 

s. 63) Majoriteten av respondenterna fyllde i enkäten på egen hand, men i vissa fall 

ombad respondenten oss att läsa enkätfrågorna samt att fylla i deras svar. 

Anledningen till detta var avsaknad av glasögon eller andra omständigheter som 

gjorde det svårt att skriva på egen hand. Detta påverkar inte svaren då exakt samma 

enkät användes, respondenterna hade samma information vare sig de fyllde i på egen 
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hand eller dikterade sina svar. I båda fallen hade responenterna möjlighet till att fråga 

vid oklarheter. 

Enkäten är strukturerad och består, bortsett från en fråga, av standardiserade frågor. 

(Denscome, M, 2000, ss. 134-135) Standardiserade frågor förenklar 

sammanställningen av resultatet, trots detta valde vi att ställa en öppen fråga utan 

svarsalternativ för att undvika att ställa en ledande fråga. Vid en fråga ombads 

respondenten att rangordna fem alternativ. Detta för att kunna se nyansskillnader i 

svaren. Enkäten finns i bilaga ett. 

 
2.2.5 Bortfall 
 
Vid genomgång av enkätsvaren noterades ett internt bortfall på totalt tolv enkäter, 

varav två från Täby och tio från Kista. Bortfallen beror dels på respondenter som inte 

rangordnat alternativen under fråga tre samt respondenter som av olika anledningar 

fullföljde undersökningen. Inget externt bortfall redovisas då ingen notering gjorts 

över hur många tillfrågade som avböjde från att delta i undersökningen. (Olsson, H & 

Sörensen, S 2007, s. 93) 

2.3 Källkritik 

2.3.1 Reliabilitet  
 

De personer som tillfrågats angående köpcentrumens marknadsföring, en 

marknadsansvarig och en marknadskoordinator, antas ha kunskap om ämnet och 

därför antas deras svar vara tillförlitliga. Däremot sänks tillförlitligheten något då von 

Reis endast besvarade frågorna via e-mail. Detta innebar att det blev svårare att ställa 

följdfrågor samt att förtydliga vissa begrepp som kan uppfattas olika. Tidspressen kan 

även innebära att viss information utelämnats. Ödman tog sig tid att besvara frågorna 

och det fanns möjlighet att förtydliga vissa frågor vid intervjutillfället vilket i sin tur 

ökar reliabiliteten. 

  

Enkätundersökningen genomfördes en måndag respektive onsdag. Om 

undersökningen genomförts vid en annan tidpunkt skulle resultatet kunna bli 

annorlunda om urvalet påverkas av dag och tidpunkt. Möjligt är att resultatet även 

skulle kunna bli annorlunda om undersökningen skett i samband med ett nöjesinslag. 
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Detta hade förmodligen bidragit till ett bredare spektrum av besökare, alternativ ett 

smalare spektrum om det exempelvis varit ett uppträdande som lockar en specifik 

målgrupp. Ett proportionellt urval skulle ha ökat generaliserbarheten men detta var 

inte möjligt för denna studie. Chi-två testet hade kunnat bli annorlunda om 

enkätundersökningen skett vid ett tillfälle när nöjesinslag erbjöds då kännedomen om 

nöjesinslag borde vara större.  Svaren kunde blivit annorlunda om 

enkätundersökningen varit anonym. 

 
Respektive köpcentrum besöktes endast vid ett tillfälle vilket kan ha gett en 

missvisande bild av köpcentrumens arbete med att förmedla julstämning.  

 

På grund av studiens begränsade omfattning går det inte att dra några generella 

slutsatser utan undersökningen syftar endast att ge en indikation på hur ett 

köpcentrum kan locka besökare. 

2.3.2 Validitet  
 
Validiteten på frågan om vad som bidrar till julstämning kan vara missvisande då 

respondenterna kan ha påverkats av den miljö de befann sig i. Risken är att 

undersökningen visar vad i köpcentrumet som bidrar till julstämning just vid aktuellt 

tillfälle, och inte vad de generellt anser skulle bidra till julstämning i ett köpcentrum. 

 

Det finns en tvetydighet i tolkningen av frågan avseende om hur många som sett 

tidningsreklam.  Vid von Reis intervjusvar framgick inte att de distribuerade en egen 

producerad tidning för Täby Centrum, detta framgick först vid bemötandet av 

respondenterna. Enkätalternativet ”tidning” avsåg från början reklam i tidningar i 

form av annonser, men kom förmodligen att innefatta även den egen producerade  

tidningen.  
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3. Teoretisk referensram  

Följande kapitel innehåller tidigare forskning. Den teoretiska referensramen används 

som underlag för att formulera relevanta frågor samt analysera resultatet. Kapitlet 

avslutas med en förklaring till hur denna forskning kommer att användas i 

undersökningen och sammanfattas i en omarbetad version av 

”Konsumentbeteendemodellen”. 

 

3.1 Konsumentbeteendemodellen 

Denna modell består av fem steg och beskriver hur en köpprocess går till. Detta är 

något som kan liknas med konsumentens val av köpcentrum och är därför en lämplig 

teori att vidareutveckla. 

 
För att ett köp ska uppstå krävs att konsumenten upptäcker ett behov som måste 

tillfredställas. Detta inleds med en sökfas där kunden söker information via till 

exempel Internet och tidningar. Sökfasen utmynnar sedan i en utvärdering av den 

funna informationen där de olika alternativen ställs mot varandra. I denna fas vägs 

även konsumentens egna värderingar in, söker en person något extra kan detta vara av 

stor betydelse för valet av handling. När konsumenten väl har bestämt sig sker ett köp, 

eller som i vårt fall ett val av köpcentrum. Efter detta steg sker efterköpsfasen, vilket 

innebär utvärdering från konsumenten. Detta kan handla om kunden ansåg att valet 

var rätt eller inte och vilka konsekvenser som uppstod. I denna fas kan företag 

påverka konsumenten till positiva tankar genom rätt marknadsföring som indirekt 

talar om att det var rätt val. (Uggla, H 2001, ss. 94-95) 

 

Figur 1. Den enkla köpbeteendemodellen för konsumentmarknad. (Uggla, H 2001, s. 94)  
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3.2 Marknadsföring via olika kanaler 

I följande stycke visas vilka olika kanaler som kan användas för att marknadsföra 

köpcentrum, utifrån denna teori kan vi undersöka var konsumenterna har 

uppmärksammat reklamen. 

 
Massmedia är ett sätt att nå ut till alla konsumenter, den är opersonlig och syftet med 

detta är att nå ut med samma budskap till så många som möjligt under en och samma 

tid. (Edfeldt,  Å-W 1974, ss. 86-87) 

 

Utbudet av Svensk reklam har ökat drastiskt de senaste åren. Nya mediakanaler gör 

det möjligt för reklamen att nå konsumenten var den än befinner sig. (Grusell, M 

2008, s. 101)  

 

3.2.1 Radio 

 
Radio är ett bra komplement till TV-reklam, då det kan roa och skapa nya 

associationer hos lyssnarna. Det är ett billigt sätt att förmedla reklam på. Fördelarna 

med reklam via radio är att det inte krävs någon läskunnighet samt att lyssnaren inte 

binder sig till en plats utan kan göra olika sysslor samtidigt. Detta kan också vara en 

nackdel, då information kan gå förbi lyssnaren och budskapet med reklamen 

försvinner på vägen. (Bergström, B 2007, s. 65) 

 

3.2.2 Tidning  

 

Genom att annonsera i tidningar kan företag på ett effektivt och detaljrikt sätt förklara 

budskapet för läsaren. (Kotler, P et al 2006, s. 571) Tidningsannonser gör det möjligt 

att nå ut till en stor publik, men då är det viktigt att skapa uppmärksamhet och 

nyfikenhet, detta kan uppnås genom att publicera en stor bild. Många läsare uppfattar 

dock att annonsen blir mer trovärdig med liten bild och mycket text. (Bergström, B 

2007, s. 245) Antalet färger i annonsen bidrar även till ökad uppmärksamhet, då 

fyrfärgannonser anses mest effektiva men är dock också mest kostsamma. En annan 

anledning till fler läsare av en annons är hur ofta den återkommer, en ofta 

återkommande annons uppmärksammas mer än om det är en engångsföreteelse. En 
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svårighet med tidningsreklam och stillbilder är att förmedla rätt känsla, vilket kan leda 

till att konsumenten enbart läser men inte agerar. (Kotler, P et al 2006, s. 571) 

 

3.2.3 Internet  

 
Den media som oftast finns tillgänglig för konsumenterna är Internet, här kan reklam 

och annonser visas över hela världen när som helst. Då många kan ta del av Internet 

är det en fördel att förmedla sin reklam här. (Bergström, B 2007, s. 62) För att locka 

till sig många besökare och behålla dem krävs det att läsaren blir attraherad vid första 

anblicken. Detta kan göras genom att lägga extra vikt på innehåll och sammanhang. 

Användarvänligheten är också av stor betydelse då Internetsidan bör vara en enkel 

och stilren sida som inte uppfattas som förvirrande för läsaren. Det ska även vara lätt 

att navigera mellan de olika sidorna och nerladdningen bör gå fort. (Kotler, P et al 

2006, ss.613-614) Fördelen med att annonsera via Internet är att det går att mäta 

antalet besökare på respektive sida och företagen kan därför få en bra överblick på hur 

många som antas ha sett annonsen. Reklam via Internet anses vara en stor konkurrent 

till TV-reklam och många tror att det är Internet som kommer att vara den mest 

dominerande inom en snar framtid. (Bergström, B 2007, s. 63) Internet har kommit att 

bli en betydelsefull mediekanal som underlättar för kunden att hitta information och 

kan om det används på rätt sätt öka kundens tillfredställelse genom att exempelvis 

bidra med mervärde. (Mossberg, L 2003, ss.45-46) 

 

3.2.4 Utomhusreklam 
 
Utomhusreklam är ett effektivt sätt att nå ut till en stor massa. Denna reklamform har 

en hög räckvidd och cirka 80 procent av svenska folket har möjlighet till att ta del av 

denna genomsnittligt per dag. Dock är det stor skillnad på effekten beroende på om 

den är fast, exempelvis reklamannonser på tavlor/pelare, eller om den är rörlig, 

exempelvis reklamannonser på buss. I och med att bussen rör sig i 

distributionsområdet har den en större exponeringsyta gentemot pelare som är bunden 

till en och samma plats. (Dahlqvist, U & Linde, M 2005, ss. 118-119) 
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3.3 Att uppmuntra till shopping  

Följande teorier ämnar ge läsaren en förståelse för vad som kan locka konsumenter 

till ett visst köpcentrum samt hur köpcentrumen uppmuntrar sina kunder till shopping. 

Detta avslutas sedan i en mervärdesteori där service står i focus. 

 
3.3.1  Att locka konsumenter med upplevelser 
 
För att locka konsumenter att besöka en plats är det viktigt att attrahera besökare 

genom ett brett utbud av attraktioner och service, bra kommunikation samt 

genomtänkta försäljningskanaler. (Blom, T. et al. 2002, s. 9) I ett köpcentrum kan 

detta liknas vid attraktivt utbud av shopping, service, kollektivtrafik och 

parkeringsmöjligheter, samt försäljnings- och marknadsaktiviteter som upplyser 

konsumenterna om platsen. (Blom, T. et al. 2002, ss. 18-21) Trenden går mot att 

köpcentrum allt mer liknar rekreationsanläggningar. Som komplement till fasta 

rekreationsanläggningar arrangerar köpcentrumen olika tillfälliga aktiviteter för att 

locka besökare. (Dallen, J 2005, s. 132)  

 

Mossberg talar om Upplevelserummet som syftar till att förmedla en känsla, 

exempelvis värme, spänning eller underhållning.  

 

Mossberg lyfter fram andra kunder som en bidragande faktor till kundens upplevelse. 

Baker talar om dessa som sociala faktorer vilka är det som konsumenterna antas 

uppfatta mest och rör sig om andra kunder och anställda. Faktorer som anses påverka 

är köer och trängsel. (Mossberg, L 2003, ss.112-113) Mycket folk kan i vissa miljöer 

förhöja stämningen men kan även bidra till köer vilket ofta skapar missnöje hos 

kunderna. Tid är hos många konsumenter en bristvara och det är av stor betydelse att 

köpcentrumet arbetar för att minska kötiderna inne i centrumet och söktiderna efter 

exempelvis parkering. (Mossberg, L 2003, ss. 155-156) 
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Figur 2. 

Upplevelserummet ”Interaktioner som påverkar kundens upplevelse” (Mossberg, L 2003, s. 28) 

 

Att arbeta för att skapa mervärde för kunderna i upplevelserummet är idag en viktig 

konkurrensstrategi, något Mossberg menar kan ske på något av följande sätt. 

  

Genom att förstärka nöjesinslaget kan köpcentrumets attraktionskraft öka. Detta kan 

ske genom olika arrangemang och som kan bidra till att sälja köpcentrumet som en 

helhet. Om detta görs på ett skickligt sätt kan köpcentrumens identitet stärkas och 

påverka kundernas förväntningar på upplevelsen. Denna identitet kan också påverka 

konsumenterna i deras val av köpcentrum.  

 

Något som är viktigt för många köpcentrum är att få kunden att stanna länge då detta 

kan leda till ökad konsumtion. Detta kan ske genom att kunden erbjuds möjligheten 

att förena nytta med nöje. För att lyckas med detta är det av stor betydelse att lyfta 

fram det sociala, det vill säga det personliga mötet. Människor i det moderna 

samhället sägs söka efter personlig kontakt vilket skapar incitament för företagen att 

skapa platser för interaktion mellan människor.  

 

För att kunden ska uppleva optimal tillfredställelse ska köpcentrumen överträffa 

kundens förväntningar. Detta kan ske genom att erbjuda saker som kunden inte 

förväntat sig. (Mossberg, L 2003, ss. 40-45) 
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3.3.2 Julen som dragningskraft 
 
Mycket av en konsuments omgivning bygger på standardiserade och homogena 

omgivningar, något som är tydligt även när det gäller olika köpcentrum. Dagens 

samhälle kallas ibland för ”upplevelseekonomi” då konsumenterna ständigt exponeras 

för olika typer av nöjen vilket bidrar till att de förväntar sig att bli underhållna även 

när underhållning inte är huvudsyftet med en aktivitet. Julen är ett återkommande 

tema och ställer därför högre krav på köpcentrumen då konsumenterna redan har 

förväntningar på upplevelser. Jul är ett tema som handeln, såväl enskilda butiker som 

köpcentrum, ofta väljer att tillvarata. Att addera underhållning som skiljer sig från det 

vanliga kan bidra till att differentiera köpcentrumen från dess konkurrenter. Teman 

ger kunderna möjlighet att underhållas och njuta av nya erfarenheter, störst nytta 

uppnås om aktiviteterna är minnesvärda och roliga. (Bryman, A. 2005, s. 17)  

 
3.3.3 Interiör som uppmuntrar till shopping 
 
Både kunder och anställda påverkas av hur det ser ut i och runt omkring 

köpcentrumet; parkering, tillgänglighet, design, layout, dekor och utrustning är 

faktorer som påverkar. En attraktiv miljö anses bidra till att kunderna köper mer. 

(Mossberg, L 2003, ss. 110-113) Baker beskriver hur det går att dela upp dessa 

faktorer efter hur de påverkar och nämner då atmosfäriska, designfaktorer och sociala 

faktorer. De atmosfäriska faktorerna är sådant som påverkar undermedvetet och inte 

uppmärksammas så länge de inte anses vara fel, exempelvis temperatur och ljudnivå. 

Designfaktorer uppfattas mer av konsumenterna och handlar bland annat om estetiska 

förhållanden såsom design och komfort. Enligt forskarna Berry och Parasuraman kan 

ett köpcentrum locka fler kunder genom att välja musik, design och bra 

parkeringsmöjligheter. (Mossberg, L 2003, s. 121) Belysning är en av de viktigaste 

faktorerna för att dekorera på ett främjande sätt. Detta attraherar kunder och en 

effektiv ljussättning uppmuntrar till köp. (Dallen,  J 2005, s. 156) 

 

Köpcentrum har potentialen att tilltala alla fem sinnen, smak, lukt, syn, känsel och 

hörsel men ofta är det bara två som används. (Danziger, P 2006, s. 132) Musik är ett 

sätt att tilltala sinnen, men då konsumenternas uppfattning om vad som är bra 

respektive dåligt innebär att vad som uppfattas som positivt av någon kan anses 

störande av någon annan. (Danziger, P 2006, s. 269) Även enligt Dallen är det bästa 
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rådet att vara kreativ och använda marknadsföring som tilltalar alla sinnen exempelvis 

beröring genom design, att dela ut någonting, ljud genom bakgrundsmusik, dofter och 

smak genom bakverk, ost eller kaffe. (Dallen,  J 2005, s. 159)  

 

Då besökare till köpcentrum ofta stannar en längre tid är det viktigt att erbjuda tjänster 

som ökar bekvämligheten. Besökare som blir trötta måste kunna hitta någonstans att 

vila, att erbjuda varma eller kalla drycker kan också bidra till att minska tröttheten 

vilket gör att besökaren orkar stanna längre och inte tappar intresse för att shoppa. Att 

erbjuda lekplatser för barn är också någonting som uppskattas av föräldrar som 

shoppar med barn. (Dallen,  J 2005, s. 177)  

 
3.3.4  Mervärde genom service 
 

Personal som är duktiga på att kommunicera och har stor kunskap om köpcentrumet, 

samt försäljningspersonal som ger besökaren tid att botanisera, tenderar att uppskattas 

av besökarna. Ett varmt välkomnande kan uppmuntra till en avslappnad stämning. 

Att erbjuda speciell service, exempelvis paketinslagning, mindre gåvor eller 

kundanpassade erbjudanden, kan vara en konkurrensfördel. (Dallen, J 2005, s. 101) 

Kundservice, med syfte att hjälpa till att lösa problem som uppstår, är något som 

kommit att bli allt viktigare. Lojalitetsprogram är något som blir allt vanligare och 

innebär att kunder blir belönade vid köp och lockade till återköp. Detta kan 

exempelvis ske genom medlemskort där köp registrerats. (Aaker, D:A & McLoughlin, 

D 2007) Att erbjuda överlägsen service är ett sätt att särskilja sig från konkurrenterna 

(Danziger, P 2006, s. 212) 
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3.4 Teoriernas koppling till konsumentbeteendemodellen 

Detta stycke avser att visa hur teorierna hänger samman. För att visualisera 

sambandet har vi valt att använda vår tolkning av konsumentbeteendemodellen. 

  

 
Firgur 3. Vår tolkning av konsumentbeteendemodellen vid val av köpcentrum  

 
Nedan följer en kort beskrivning av vår tolkning av konsumentbeteendemodellen, 

detta visas genom ett tänkbart beteende hos konsumenten då ett specifikt köpcentrum 

ska väljas.   

 
3.4.1 Julhandeln inleds 

 
Julen närmar sig och människorna blir allt mer fokuserade på att handla julklappar. 

Det börjar bli dags att bestämma sig för vad som ska köpas och var de ska inhandlas. 

Konsumenten ställs inför ett problem, vilket i det här fallet är julhandeln.  

 

3.4.2 Informationssökande 

 
I nästa skede när konsumenten har insett sitt problem, startar ett informationssökande. 

Under denna fas kan det vara viktigt att köpcentrumen har väl utformad 

marknadsföring som gör att konsumenten uppmärksammar deras reklam. Nu får vi 

användning av teorin – marknadsföring via olika kanaler. Med hjälp av denna teori 

kan vi undersöka var konsumenterna har tagit del av marknadsföringen. I denna fas 

finns risk för att köpcentrumen går miste om en del besökare då deras reklam inte nått 

fram tillräckligt eller att de använt sig av fel marknadsföring.  
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3.4.3 Utvärdering av alternativ 

 
I denna fas väger konsumenten sin information mot varandra och på de viset kan den 

bestämma sig för vilket köpcentrum den vill besöka. I detta stadium är det av stor vikt 

att köpcentrumen har lyckats marknadsföra sig på bästa sätt, annars är risken stor att 

det försvinner i massan. 

 

3.4.4 Besök vid valt köpcentrum 

 
När konsumenten väl bestämt sig för att åka till ett visst köpcentrum finns det en del 

andra faktorer som kan inverka på valet. För att göra konsumenten extra nöjd med sitt 

val kan köpcentrumet bidra till en ökad shoppingkänsla. I det här fallet var 

konsumentens problem julhandeln och därför kan köpcentrumet locka med jultema 

och olika former av nöjesinslag. Till detta hör teorierna – att locka konsumenter med 

upplevelse, samt – julen som dragningskraft. För att lyckas behålla konsumenten 

tillräckligt länge inne i köpcentrumet kan det även behövas en form av uppmuntran, 

detta kan göras genom rätt inredning och olika former av sinnesinslag. För att kunna 

undersöka detta använder vi oss av teorin – interiör som uppmuntrar till shopping. 

 

3.4.5 Funderingar kring valet 

 
I den slutliga fasen som innebär funderingar kring valet, gäller det att köpcentrumet 

har överträffat konsumentens förväntningar och behov. Det som kan bidra till detta är 

någon form av mervärde som i vårt fall är service. Med hjälp av teorin – mervärde 

genom service kan vi på det sättet undersöka konsumentens erfarenhet av 

köpcentrumet och få svar på om servicen bidrar till ett återkommande besök under 

nästa års julhandel. Det som även kan påverka konsumentens val av köpcentrumet är 

det som helhet, vilket köpbeteendemodellen kallar för varumärke. I vårt fall är detta 

köpcentrumet och hur det marknadsför sig som helhet. 
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4. Introduktion till empiri 

För att öka läsarens kunskap för de köpcentrum som studerats följer en beskrivning 

av Täby Centrum och Kista Galleria. Syftet är att öka förståelsen innan resultatet 

presenteras i nästa avsnitt. 

4.1 Presentation av Täby Centrum 

4.1.1 Presentation av Täby Centrum 
 
Täby Centrum öppnades år 1968 och är till omsättning det största köpcentrumet i 

Sveriges. Under år 2007 uppgick omsättningen till 2 179 miljoner kronor vilket var en 

ökning med 1,9 procent gentemot föregående år. Köpcentrumet ägs av 

fastighetsbolaget Unibail-Rodamco men från år 2007 ansvarar The Surprisehouse 

Company AB med uppdrag ifrån ägarna för informationsdisken. (Handelns 

Utredningsinstitut 2008) 

 

Täby Centrum erbjuder en stor yta med parkering, det finns cirka 2 700 stycken 

bilplatser och besökarna har möjlighet till 3 timmars fri parkering med P-skiva. 

Köpcentrumet består idag av 50 000 kvm detaljhandelsyta och erbjuder 150 butiker. 

Förutom shopping har besökarna även tillgång till bank, livsmedelsbutik, restauranger 

och biograf. Under vardagarna har Täby Centrum öppet mellan 10-19, och under 

lördag och söndag är öppettiderna 10-18 respektive 11-17. (www.tabycentrum.se)  

4.2 Presentation av Kista Galleria 

4.2.1 Presentation av Kista Galleria 
 
Kista Galleria öppnades år 1977 och är marknadsledande inom Stockholmsregionen. 

Under en månad har Kista Galleria 1,2 miljoner besökare och är därför ett av Sveriges 

mest framgångsrika köpcentrum. Under år 2007 uppgick omsättningen till 1 838 

miljoner kronor vilket var en ökning med 1,4 procent gentemot föregående år. 

(Handelns Utredningsinstitut 2008) Köpcentrumet ägs till lika stora delar av 

Länsförsäkringar Liv Försäkringsbolag och Vital Forsikring ASA. Den komersiella 

och tekniska delen sköts av Kista Galleria KB. (www.kistagalleria.se) 
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Kista Galleria erbjuder bemannad parkering dygnet runt och har cirka 2 000 

bilplatser. Kostnaden ligger på 5 kr per påbörjad halvtimme och betalas med kort eller 

kontanter innan besökaren lämnar parkeringen. Köpcentrumet består idag av 76 000 

kvm detaljhandelsyta och erbjuder 125 butiker. Förutom shopping har besökarna även 

tillgång till bland annat bank, hotell, restauranger och biograf. Kista Galleria har 

öppet mellan 10-21 under hela veckan, och kallar sig därför för Sveriges öppnaste 

galleria.(www.kistagalleria.se) 
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5. Empiri 

I detta avsnitt presenteras resultatet av intervjuerna, enkätundersökningen samt 

studier av marknadsföringsmaterial. Denna empiri ligger sedan till grund för 

analysen som presenteras i nästa avsnitt, där delfrågorna behandlas.  

 

5.1 Täby Centrum 

Nedan presenteras en sammanställning av empirin tillhörande Täby Centrum. 

 
5.1.1 Marknadsföring av Täby Centrum 

Här redovisas marknadsföringen av Täby Centrum vilket baseras på granskning av 

köpcentrumets hemsida, resultat av observationer samt intervjun med marknads-

ansvarig. 

 

Täby Centrums främsta styrka är mångfald och en bra butiksmix som tillfredställer de 

flesta. Enligt von Reis känner många till Täby Centrum och den servicegrad som 

butikerna erbjuder. För att föra ut detta till konsumenterna används mediekanaler 

såsom radio, lokalpress, bussannonser, web och interna centrumkanaler. Målgrupper 

som annonserna riktas mot är stora spenderare, barnfamiljer, tonåringar och 

trendkänsliga pensionärer. (von Reis) 

 
Marknadsföringen ser enligt von Reis likadan ut under julhandeln som under 

resterande år men de erbjuder ett gediget julprogram där årets största dragplåster är de 

tre artisterna Sanna Nielsen, Sonja Aldén och Shirley Clamp. Julprogrammet sträcker 

sig från den 29 november till den 21 december och erbjuder främst aktiviteter 

fredagar, lördagar och söndagar. Aktiviteter som erbjuds är julmarknad, luciatåg, 

uppträdande av orkestrar och körer, bjudning av glögg och pepparkakor, möjlighet att 

fotografera sitt barn i tomtemiljö samt cocktailunderhållning.(www.tabycentrum.se , 

aktiviteter) 

 

För att förbättra tillgängligheten under julen anlitas parkeringsvärdar med syfte att 

hjälpa kunder att hitta lediga parkeringar (von Reis), men tillgängligheten förbättras 

också genom utökade öppettider mellan den 10-23 december. (www.tabycentrum.se) 

Julstämning förmedlas genom dekorationer (von Reis) vilka består av ljuskransar som 

går i grönt. Dessutom finns det en mindre scen som bidrar till julstämning genom sin 
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röda färg och julgran. Torghandlarna som finns i mitten av köpcentrumet bidrar också 

till att förstärka julkänslan. (egen observation) Bilden nedan visar några av Täby 

Centrums juldekorationer samt en skymt av luciatåget. 

 

 

 

       Bild 1. Bild tagen i Täby Centrum den 13 december 2008 

 

För att få kunderna att återkomma under julhandeln arbetar Täby Centrum med 

annonsering samt förlängda öppettider. (von Reis) 

 

Täby Centrum har producerat en katalog, ”Julen 2008” som distribueras i brevlådorna 

till boende i kommunen samt inne i köpcentrumet. Katalogen är 82 sidor lång och 

innehåller information om öppettider under julen, julklappstips samt information om 

utbud av butiker och övrig service. Katalogen visar på mångfald av butiker då 

centrumets butiker kategoriseras under olika rubriker. (Täby Centrum, ”Julen 2008”) 

Detta förstärks ytterligare då katalogen delats upp i rubriker med julklappstips för 

olika målgrupper; till barnen, hemmet, henne och honom. Dessutom lyfts de olika 

restaurangerna fram.  Det framgår inte att Täby Centrum erbjuder olika aktiviteter 

under december. (Täby Centrum, ”Julen 2008”) 
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5.1.2 Vad lockar besökare till Täby Centrum 

I detta stycke presenteras resultatet av enkätundersökningen genomförd i Täby 

Centrum.  

 
5.1.2.1 Reklam 
 
Den marknadsföring som uppmärksammats av flest besökare är tidningen och 

utomhusannonserna/bussannonserna. Mer än hälften, 61,6 procent, av de tillfrågade 

har uppmärksammat tidningsreklamen med syfte att marknadsföra Täby Centrum. 

Bussannonserna har uppmärksammats av 28,8 procent av besökarna. Vad det gäller 

vilka som sett dessa annonser går det att se en skillnad mellan könen då annonserna 

har uppmärksammats av 36 procent av kvinnorna men endast av 18 procent av 

männen. Internet och radioreklam visade sig nå betydligt färre då endast 6,8 

respektive 8,2 procent har uppmärksammat denna reklam.  

 
Även om relativt många har uppmärksammat reklamen är det 10,9 procent som anser 

att reklamen har påverkat deras val att besöka Täby Centrum. 

 
5.1.2.2 Faktorer som lockar till besök 
 
För att undersöka vilka faktorer som påverkar respondenterna när de väljer vilket 

köpcentrum de ska besöka har variablerna butiksutbud, restaurang/café, nöjesinslag, 

tillgänglighet och närhet använts. 

 

Figur 4. Faktorer som påverkar respondenterna i Täby Centrum vid val av köpcentrum  
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Undersökningen visar att närhet och butiksutbud är av stor betydelse. Tillgänglighet 

har också relativt stor betydelse medan restauranger och nöjesinslag ses som mindre 

betydelsefullt.  Trots detta visar studien att 42,4 procent av respondenterna anser att 

nöjesinslag förhöjer värdet av besöket på ett köpcentrum. Här syns en skillnad mellan 

män och kvinnor då 48,8 procent av kvinnorna och 34,4 procent av männen anser att 

nöjesinslag förhöjer värdet. 

 

Av de tillfrågade är det 13, 8 procent som känner till någon aktivitet som sker under 

december månad.  

 

5.1.2.3 Julen som tema 
 
Julstämning i ett köpcentrum anses för 78 procent av respondenterna bidra till ett 

förhöjt värde av besöket. Dekorationer och musik ses som viktigt för 56,1 procent 

respektive 54,8 procent av respondenterna. Värt att notera är att det inte spelas någon 

julmusik i Täby Centrum. Övriga variabler var dofter samt nöjesinslag som fick 17,8 

procent respektive 13,7 procent. 

 

5.2 Kista Galleria 

Nedan presenteras en sammanställning av empirin tillhörande Kista Galleria. 

 
5.2.1 Marknadsföring av Kista Galleria 

Här redovisas marknadsföringen av Kista Galleria vilket baseras på granskning av 

köpcentrumets hemsida, resultat av observationer samt intervjun med 

marknadskoordinator. 

 
Kista Galleria vill vara en shoppingdestination för mode och design och var 

banbrytande när de år 2002 införde kvällsöppet till kl. 21 varje dag. Kista Galleria vill 

vara mer än ett shoppingcentrum och erbjuder förutom butiker och restauranger även 

biografer, samhällsfunktioner, lägenhetshotell, studentbostäder och kontorslokaler. De 

målgrupper Kista Galleria primärt fokuserar på är välbeställda villaägare och singlar i 

storstan och attraherar besökare från olika områden runt om Stockholm. (Ödman) 

 

 



2009-02-04 

     28 
 
 

Kista Galleria har under det senaste året förnyat sin profil och tagit fram en ny 

logotype i form av en kasse. De arbetar med svart bakgrund och klara färger i sin 

reklam året runt, men ”julifierar” dessa annonser under julen. Annonserna går att se i 

Dagens Nyheter och Metro. Under julveckorna stöttas de tryckta annonserna med en 

kampanj i radio där syftet är att lyfta fram öppettiderna. Marknadsföringen under 

julen förstärks ytterligare genom en fyrasidig ”Julguide” som distribueras i centrumet. 

(Ödman) Julguiden lyfter fram att Kista Galleria erbjuder julvärdar som hjälper 

besökarna att hitta rätt julklappar, öppettider, samt restauranger. Den innehåller även 

information om de aktiviteter som sker under julhandeln. Baksidan av ”Julguiden” 

visar ett brett utbud inom olika kategorier. (observationer) Julguiden bladas med ett 

nytt ”produktblad” varje vecka med olika julklappstips som går att köpa i de olika 

butikerna. (Ödman)  

 

Julstämning förmedlas genom dekorationer (Ödman) vilka består av ljusslingor som 

hänger från taket och lyser upp gångarna. Dessutom finns det en informationsdisk i 

mitten av köpcentrumet med julvärdar som bidrar till julstämning. (egen observation) 

 

 

Bild 2. Eget fotografi av Kista Galleria interiör 19 december 2008 

 

Kista Galleria har uppmärksammat trenden att upplevelser blir allt viktigare för att 

locka konsumenter. Under julen erbjuds aktiviteter såsom julvärdar, luciatåg, 

paketinslagning, besök av tomten, ansiktsmålning samt tävling i spelet Guitar Hero 

(julguiden). Julprogrammet sträcker sig från den 22 november till den 23 december. 

Kista Galleria förbättrar tillgängligheten 19-23 december genom att utöka 
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öppettiderna till 22.00 dessa dagar. Som bilden på föregående sida visar har Kista 

Galleria bland annat använt belysning för att förmedla julstämmning för besökarna. 

 
5.2.2 Vad lockar besökare till Kista Galleria 

I detta stycke presenteras resultatet av enkätundersökningen genomförd i Kista 

Galleria. 

 
5.2.2.1 Reklam 
 
Kista Galleria har som tidigare nämnts annonser i två olika tidningar, 30 procent av 

respondenterna har uppmärksammat denna reklam. Radioreklamen har hörts av 25 

procent medan utomhusreklamen endast uppmärksammats av 12,5 procent. Av de 

tillfrågade anser 7,5 procent sig ha sett någon reklam för Kista Galleria på Internet. På 

frågan om reklamen har påverkat deras val att besöka Kista Galleria svarade 30 

procent att den har det.  

 
5.2.2.2 Faktorer som lockar till besök 
 
För att undersöka vilka faktorer som påverkar respondenterna när de väljer vilket 

köpcentrum de ska besöka har variablerna butiksutbud, restaurang/café, nöjesinslag, 

tillgänglighet och närhet använts. 

 

Studien visar att butiksutbudet är viktigast och följs av närhet och tillgänglighet. 

Restauranger visade sig ha mindre betydelse och nöjesinslag allra minst betydelse. 

Här går att se en liten skillnad då kvinnor prioriterar nöjesinslag före restauranger i 

större utsträckning än männen. (se figur 5) 
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Figur 5. Faktorer som påverkar respondenterna i Kista Galleria vid val av köpcentrum 

 

Trots att undersökningen visar att nöjesinslag har lägst prioritering är det ändå 35 

procent som anser att nöjesinslag förhöjer värdet av besöket.  

 
5.2.2.3 Julen som tema 
 

Julstämning är något som de flesta besökare värdesätter, 70 procent anser att det 

förhöjer värdet av besöket i köpcentrumet. Dekorationer och musik är de faktorer som 

flest anser bidrar till att skapa julstämning, då 54 procent anser att dekorationer bidrar 

till julstämning och 29,5 procent anser att musik gör det. Nöjesinslag anses endast 

bidra till julstämning för 4,9 procent medan dofter anses bidra till julstämning för 11,5 

procent.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



2009-02-04 

     31 
 
 

6. Analys  

I detta avsnitt analyseras empirin genom att relatera till teorierna. För att tydliggöra 

för läsaren kommer varje delfråga att redovisas separat.  

6.1  Hur marknadsförs köpcentrum i Stockholmsområdet under julhandeln? 

De köpcentrum vi har valt att studera lyfter fram olika fördelar. Täby Centrums 

styrkor är mångfald, bra butiksmix samt att erbjuda en hög servicenivå. Om ett 

köpcentrum lyckas erbjuda en service som är bättre än konkurrenternas kan det enligt 

Danziger (2006) vara en konkurrensfördel. Kista Galleria siktar på att vara Sveriges 

öppnaste köpcentrum. Kista Galleria vill även vara en shoppingdestination för mode 

och design.  

 

De målgrupper Täby Centrum vill nå är stora spenderare, barnfamiljer, tonåringar och 

trendkänsliga pensionärer. Kista Gallerias målgrupper är välbeställda villaägare och 

singlar i storstan. Kista Galleria och Täby Centrum marknadsförs genom olika 

kanaler.  

 

6.1.1 Reklam 

Här presenteras de marknadsföringskanaler som används för att marknadsföra 

köpcentrumen. 

 

6.1.1.1 Tidningsannonser 
 
Gemensamt för köpcentrumen är användandet av tidningsannonser som enligt 

Bergström (2007) gör det möjligt att nå ut till en stor publik. Båda köpcentrumen 

vänder sig till en bred målgrupp och vi antar att kvantitet på besökare är av stor 

betydelse. Kotler (2006) anser att tidningsannonser är ett effektivt sätt att nå ut med 

sitt budskap. Ett sätt för att skapa nyfikenhet och uppmärksamhet är att använda stora 

bilder (Bergström, B 2007), något som Kista Galleria använder sig av. 

Helsidesannonser med stora bilder och fyrfärgstryck används i marknadsföringen 

vilket enligt Kotler (2006) bidrar till ökad uppmärksamhet. Vidare använder Kista 

Galleria lite text i annonserna för att kommunicera ut budskapet. Enligt Bergström 

(2007) blir annonsen mer trovärdig om den innehåller liten bild och mycket text, 

något som kan anses ha liten betydelse i detta fall då det främst handlar om att skapa 
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nyfikenhet och uppmuntra till besök. Nackdelen med tidningsannonser är enligt 

Kotler (2006) att det kan vara svårt att genom stillbilder förmedla rätt känsla. Även 

om annonserna anpassas inför julen är det inte själva julkänslan som är i fokus, utan 

vad som erbjuds i köpcentrumet som lyfts fram.   

 

6.1.1.2 Radioreklam 
 
Radio är en annan kanal som används för att marknadsföra dessa två köpcentrum. 

Kista Galleria använder radioreklam som en punktinsats inför julen med syfte att lyfta 

fram deras öppettider. (Ödman) Fördelarna med radioreklam är att det är billigt i 

förhållande till hur många som går att nå (Bergström, B 2007), återigen beror nog 

detta mediaval på deras breda målgrupp och viljan att locka en stor kvantitet av 

besökare.  

 

6.1.1.3 Utomhusreklam 
 
Båda köpcentrumen använder utomhusreklam. Täby Centrum marknadsförs via 

bussannonser och Kista Galleria via annonser i tunnelbanan samt ljusskyltar på stan. 

Enligt Dahlqvist och Linde (2005) är bussannonser den mest effektiva formen av 

utomhusreklam, något som kan anses styrkas av den här studien då denna reklam är 

den som flest respondenter uppmärksammat.  

 
6.1.1.4 Internet 
 
Enligt Bergström (2007) är Internet en bra marknadsföringskanal då Internet oftast 

finns tillgänglig för besökarna. Inget av köpcentrumen arbetar med annonsering via 

Internet men har båda välformulerade hemsidor där det går att utläsa allmän 

information som kan vara av intresse för besökaren, såsom öppettider, butiker och 

aktiviteter. Det går även att hitta mer företagsspecifik information som 

ägarförhållande och historik för den som är intresserad. (egna observationer) 

Hemsidorna är stilrena med tydliga rubriker som underlättar för besökaren, vilket 

enligt Kotler (2006) bör locka till sig och behålla besökarna. En bra och tydlig 

hemsida kan enligt Mossberg (2004) bidra till mervärde. Internetmarknadsföringen 

verkar, trots hemsidorna, vara ett relativt outforskat område och det är möjligt att 

annonsering via Internet skulle kunna vara ett komplement till annan marknadsföring.  
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Bergström (2007) talar om Internetmarknadsföring som den kanal som kommer vara 

mest dominerande inom en snar framtid och därför är det viktigt att köpcentrumen 

förbereder sig inför detta.  

 

6.1.2 Faktorer som lockar till besök 
 

Blom (2002) nämner brett utbud och bra kommunikationer som två sätt att locka 

konsumenter. För att konkretisera detta pratar Blom om attraktivt utbud av shopping, 

parkeringsmöjligheter och bra kollektivtrafik. Båda köpcentrumen erbjuder bra 

parkeringsmöjligheter. För att ytterligare förhöja värdet och öka servicen av detta 

använder Täby Centrum parkeringsvärdar under julruschen och Kista Galleria har 

bemannat garage. (Egen observation) Parkeringsvärdar syftar till att minska kötiden 

och minska missnöjet hos kunderna. Då tid enligt (Mossberg 2003) anses vara en 

bristvara för konsumenterna kan detta anses skapa ett mervärde. Båda köpcentrumen 

planerar för expansion vilket kommer innebära att utbudet breddas ytterligare. 

 

Täby Centrum och Kista Galleria erbjuder under december aktivitetsprogram vilket 

enligt (Dallen 2005) är ett sätt att locka besökare. Även Mossberg (2003) lyfter fram 

aktiviteter som ett sätt att öka attraktionskraften, vidare kan aktiviteter få besökare att 

stanna längre i köpcentrumen vilket också kan bidra till ökad konsumtion. 

Aktiviteterna kan också underlätta att marknadsföra köpcentrumen som en helhet 

vilket ibland kan vara en svårighet, något som bekräftas av Ödman. Svårigheten är att 

förena en mängd olika aktörer i en gemensam kommunikation. 

 

Människor i dagens samhälle anses uppskatta personlig kontakt och att socialisera. 

Mossberg (2003) betonar att företag kan dra fördel av detta genom att erbjuda 

mötesplatser för människor. I ett köpcentrum fyller därför restauranger en viktig 

funktion. Detta är något som köpcentrumen tar tillvara på då Kista Galleria erbjuder 

33 olika restauranger och Täby Centrum erbjuder 20 restauranger. Det faktum att 

båda köpcentrumen erbjuder biograf förstärker dess position som social mötesplats. 
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6.1.3 Julen som tema 
 

Teman är ett sätt att differentiera sig. Nu under julen använder både Täby Centrum 

och Kista Galleria julen som tema, men då ”julen” är ett vanligt återkommande tema 

ställs högre krav för att överträffa besökarnas förväntningar. Enligt Bryman (2005) 

kan köpcentrumen endast differentiera sig om de erbjuder underhållning som skiljer 

sig från det vanliga. 

 

Det går att urskilja ett flertal aktiviteter under julen som riktar sig mot barnfamiljer, 

exempelvis besök av tomten, tävling i ”Guitar Hero”, fotografering i tomtemiljö och 

ansiktsmålning. Tanken med detta är förmodligen att locka barnfamiljer då båda 

köpcentrumen ser barnfamiljer som en viktig målgrupp. Andra aktiviteter som bidrar 

till att stärka julstämningen är luciatåg, julorkestrar, julmarknad, julvärdar och 

paketinslagning, vilket även bidrar till ökad service och mervärde för besökaren. Att 

erbjuda speciell service, som paketinslagning och julvärdar, kan enligt Dallen (2005) 

vara en konkurrensfördel.  Vidare anses aktiviteter för barn uppskattas av föräldrar 

som shoppar med sina barn (Dallen J 2005)  

 

Som nämndes under empiriavsnittet arbetar båda köpcentrumen med inredning och 

dekoration för att förmedla julstämning. Belysning är en av de viktigaste faktorerna 

för att dekorera på ett sätt som uppmuntrar till köp. (Dallen J 2005) Kista Galleria 

arbetar med ljussättning för att förmedla julkänsla. Om besökarna vistas i en attraktiv 

miljö antas de konsumera mer. (Mossberg, L 2003) Torghandlarna och den lilla 

scenen med sina juldekorationer i Täby Centrum är exempel på hur en sådan miljö 

kan skapas. 

 

Musik är ett annat sätt att förmedla känsla (Mossberg, L 2003)), trots detta är det inget 

av köpcentrumen som spelar musik, förutom under vissa aktiviteter. Ödman var 

medveten om detta men vissa omständigheter gjorde det svårt att genomföra detta.  

 

För att förbättra tillgängligheten under den viktiga julhandeln erbjuder båda 

köpcentrumen utökade öppettider. Kista Galleria har en konkurrensfördel gentemot 

Täby Centrum då deras ordinarie öppettider är längre. Även när Täby Centrum 

förlängt sina öppettider under julen från och med den 10 december överstiger de inte 
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Kista Gallerias ordinarie öppettider. Kista Galleria erbjuder även de förlängda 

öppettider, dock endast dagarna före jul. Detta är förmodligen en del av deras strategi 

för att fortfarande vara ”Sveriges öppnaste Galleria”.  

 

Under julen har båda köpcentrumen tagit fram en trycksak med jultema. Gemensamt 

för dessa är att de lyfter fram julklappstips, öppettider och restauranger. Kista Galleria 

har valt att presentera aktiviteterna medan Täby Centrum avstått. Kanske är skälet till 

att de valt att inte presentera aktiviteterna i denna trycksak att de har som ambition att 

överträffa kundens förväntningar genom att erbjuda något oväntat. (Mossberg, L 

2003)   

 

6.2 Vilka faktorer påverkar konsumenternas val av köpcentrum vid julhandeln? 

Under denna kategori sammanställs resultaten från de båda enkätundersökningarna 

och vägs samman till ett resultat. Vid markanta skillnader i resultatet mellan könen 

kommer detta att redovisas, i annat fall visas en sammanvägning av männen och 

kvinnornas resultat. Detsamma gäller vid skillnader mellan köpcentrumen.   

 
6.2.1 Reklam 
 

Undersökningen visar att tidningsreklam är den reklam som uppmärksammats av flest 

respondenter, då hälften har sett den. I undersökningen framgår det ej om det är 

tidningsannonser eller köpcentrumens egna tidningar som uppmärksammats. Detta 

bekräftar att tidningsreklam kan nå en bred publik. (Bergström, B 2007) 

Utomhusreklamen har totalt uppmärksammats av 23 procent, här går det att se en 

tydlig skillnad mellan köpcentrumen. Av Täby Centrums respondenter har 

utomhusreklamen uppmärksammats av 28,7 procent, medan Kista Gallerias 

utomhusreklam endast uppmärksammats av 12,5 procent. Detta kan bero på att 

bussannoner anses ha en större genomslagskraft än annan utomhusreklam (Dahlqvist, 

U & Linde, M 2005). Radioreklamen har nått totalt 13,7 procent, anledningen till att 

fler inte har uppmärksammat denna kan bero på att information via radio kan förbigå 

lyssnaren. (Bergström, B 2007) Internetreklamen har endast nått 7,9 procent av 

respondenterna. Bergström (2007) talar som tidigare nämnts om att Internet kommer 

att vara den mest dominerande marknadsföringskanalen, denna undersökning kan tyda 

på att branschen inte är redo. Det faktum att köpcentrumen inte tar del av 
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Internetmarknadsföringens alla möjligheter, kan vara en bidragande orsak till att 

enbart 7,9 procent av respondenterna uppmärksammat denna. 

 
6.2.2 Faktorer som lockar till besök  
 

För att studera vad som lockar besökare till ett köpcentrum ombads respondenterna 

rangordna fem faktorer efter dess betydelse för vilket köpcentrum de valt att besöka. 

De faktorer som respondenterna skulle rangordna var butiksutbud, restaurang/café, 

nöjesinslag, tillgänglighet och närhet. Resultatet presenteras i diagrammet nedan. 

 

 
Figur 6. En sammanslagning av de faktorer som påverkar respondenterna i Täby Centrum och Kista 

Galleria vid val av köpcentrum 

 

Rangordningen som presenteras i diagrammet ovan är den samma oavsett kön, men 

det går att se att en större andel kvinnor anser att nöjesinslag lockar till besök. Det 

finns en skillnad i rangordning mellan köpcentrumen då enkätsvaren redovisas 

separat, då närhet anses vara av större betydelse än butiksutbud av respondenterna i 

Täby Centrum. En anledning till att närhet anses vara av stor betydelse kan vara att tid 

av många anses vara en bristvara, (Mossberg, L 2003) och därför väljer det 

köpcentrum som finns närmast till hands. Det sammanvägda resultatet visar att 

butiksutbud är av störst betydelse. 
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Enligt Mossberg (2003) kan ett köpcentrums attraktionskraft öka med hjälp av 

nöjesinslag, men då studien visar att nöjesinslag är av minst betydelse kan denna teori 

inte styrkas genom denna undersökning. Även om nöjesinslag anses ha minst 

påverkan på val av köpcentrum är det värt att notera att 39,8 procent anser att 

nöjesinslag förhöjer värdet av deras besök i köpcentrumet. Att bli överraskad som 

besökare genom att erbjudas något utöver det vanliga kan vara positivt för besöket. 

(Mossberg, L 2003)  

 

Då undersökningen genomfördes när det inte pågick några nöjesinslag i köpcentrumet 

ansåg vi det intressant att undersöka om det finns ett samband mellan kännedom av 

nöjesinslag och åsikten om nöjesinslag förhöjer värdet av ett besök på ett köpcentrum. 

Detta samband undersöktes genom att göra ett Chi-två test. (se bilaga 3) Av 

undersökningen går att utläsa att 85 procent inte kände till några nöjesinslag men att 

hela 39,8 procent uppger att nöjesinslag förhöjer värdet av besöket. Syftet med detta 

Chi-två test var att undersöka om köpcentrumen bör lyfta fram nöjesinslag mer i 

marknadsföringen. Chi-två testet visar om det är väsentligt att nå ut till de 

konsumenter som anser att nöjesinslag förhöjer värdet av sitt besök, men inte har 

någon kännedom av att nöjesinslag äger rum i köpcentrumen. Testet visar dock att det 

inte finns något samband mellan dessa variabler, och därför förkastas hypotesen om 

ett samband. 

 

6.2.3 Julen som tema 
 
Julstämning anses av 75,2 procent förstärka värdet av ett besök på ett köpcentrum. 

Som Bryman (2005) betonar kan teman användas för att underhålla besökarna och 

kan även vara en konkurrensfördel. På frågan vad som anses bidra till julstämning på 

ett köpcentrum anses dekorationer vara av störst betydelse (44,8 procent), följt av 

musik (35,2 procent). Även dofter (12,1 procent) och nöjesinslag (7,8 procent) anses 

bidra till julstämning.   
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6.3 Analysdiskussion 

I detta stycke förs diskussioner kring empiri och analys. 

 

Studien visar att tidningsreklam kan antas vara en bra satsning då en stor andel av 

respondenterna uppmärksammat denna. Täby Centrums utomhusreklam har 

uppmärksammats av fler respondenter än Kista Gallerias, kanske kan detta bero på 

vilken typ av uthusreklam de använt sig av samt utformning av annonser. Urvalet kan 

också ha betydelse för resultatet. Om vi bortser från urvalets tänkbara betydelse kan 

bussannonser, vilka Täby Centrum använder, anses vara mer effektiva än ljustavlor 

och tunnelbanereklam som används av Kista Galleria.  

 
Båda köpcentrumen har hemsidor, men vi tror att Internetmarknadsföringen kan 

utvecklas. Dels införa fler funktioner på de befintliga hemsidorna så som exempelvis 

möjligheten att köpa presentkort via hemsidan. Vi tror även att Internetannonsering 

kan vara ett alternativ som bör övervägas. Några fördelar med sådan marknadsföring 

är mätbara resultat i form av antal disponeringar, antal ”klick” på annonsen samt 

möjligheten att visa mer information. Anledningen till att endast ett fåtal har angett att 

de uppmärksammat reklam för köpcentrum via Internet kan bero på att hemsidor, 

vilket är den Internetmarknadsföring som används, av vissa kanske inte klassas som 

reklam. Hemsidor kan istället ses som en informationskälla och därför har inte 

respondenterna relaterat hemsidor till någon marknadsföringskanal.  

 

Efter att ha studerat vilka aktiviteter som köpcentrumen erbjuder är det förvånande få 

som uppmuntrar till shopping. Genom att exempelvis erbjuda modevisningar av 

köpcentrumets butiker, make up inspiration samt smakprov av julens mat, kan 

besökarna inspireras till att konsumera. Nästan fyrtio procent av respondenterna anser 

att nöjesinslag förhöjer värdet av ett besök, men som Chi-två testet visar finns det 

inget samband mellan detta och kännedomen av nöjesinslag. Köpcentrumen bör 

erbjuda nöjesinslag som förhöjer värdet för besökarna. Att skapa kännedom om dessa 

nöjesinslag är av mindre betydelse, då undersökningen visar att besökarna vill bli 

överraskade. Detta innebär att nöjesinslag kan skapa mervärde.  

 

Köpcentrumen arbetar främst med dekorationer för att förmedla julstämning, då den 

största delen av besökarna anser att julstämning är viktigt tror vi att det går att göra 
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mycket mer för att förstärka denna känsla. Som Ödman nämner finns det begränsade 

möjligheter till att spela musik i köpcentrumet, och det är dessutom kostsamt att 

installera och dekorera ett köpcentrum.  Sätt att kringgå detta kan vara att ta till vara 

barnkörer som vill sprida julstämning via sånger och uppträdande från dansskolor. 

Vidare skulle utställningar kunna anordnas med jultema där besökare kan lägga sin 

röst på valfri kandidat. 
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7. Slutsats 

 
Hur kan ett köpcentrum locka besökare under den viktiga julhandeln? 

Slutsatsen besvarar huvudfrågan genom en sammanvägning av de båda delfrågorna 

som presenteras i föregående kapitel.   

 

Undersökningen visar att butiksutbud och närhet är av störst betydelse när en 

besökare väljer vilket köpcentrum de ska besöka. Genom att öka tillgängligheten i 

form av utökade öppettider, bra parkeringsmöjligheter och lokaltrafik kan ett svagt 

butiksutbud och något längre avstånd vägas upp.  

 

Under julen är det viktigt att köpcentrumen förmedlar julstämning, något som med 

fördel skapas med dekoration och musik. Nöjesinslag under julen är av liten betydelse 

vid val av köpcentrum, men då detta uppskattas av en stor del besökare bör 

nöjesinslag vara en konkurrensfördel. Besökaren letar inte efter nöjesinslag men vill 

gärna bli underhållen och överraskad på plats. Nöjesinslag skulle kunna användas i 

större utsträckning för att förmedla julstämning.  

 

Tidningsreklam är den reklam som uppmärksammats av flest respondenter, men även 

utomhusreklam, då främst bussannonser, har uppmärksammats av relativt många. 

Detta tyder på att dessa två kanaler är bra för att nå ut med sitt budskap till en större 

kvantitet besökare. Med tanke på vad som besökarna lockas av, bör butiksutbud, 

närhet och tillgänglighet lyftas fram i annonserna. Då julstämning är viktigt för de 

flesta besökarna bör annonserna vara julifierade och symbolisera jul under julhandeln. 
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8. Avslutande diskussion 

I detta kapitel följer en diskussion baserat på den genomförda undersökningen som 

vidare återkopplas till bakgrund och problemnivå. Kapitlet följs därefter av förslag 

till vidare forskning. 

8.1 Diskussion 

Efter att ha genomfört denna studie hoppas vi ha bidragit med kunskap kring hur ett 

köpcentrum kan locka besökare under den viktiga julhandeln. 

 

Julhandeln är en viktig period för handeln och både Täby Centrum och Kista Galleria 

väljer att ta tillvara på denna tid. Båda köpcentrumen erbjuder upplevelser och en 

speciell service under julen. För många konsumenter är julstämmning viktig för 

shoppingupplevelsen och detta har både Täby Centrum och Kista Galleria tagit till 

vara på då de utsmyckat köpcentrumen med diverse juldekorationer. Dock kan det 

vara viktigt att tillfredställa mer än enbart ett sinne, något som köpcentrumen bör ha i 

åtanke vid val av nya marknadsföringsstrategier.  

 

Den hårda konkurrensen mellan köpcentrumen i Stockholmområdet har lett till att det 

blivit allt viktigare att hitta bra sätt för att locka till sig besökare. Den främsta 

anledningen till att konsumenter väljer ett specifikt köpcentrum är butiksutbud och 

närhet. Detta gör att många köpcentrum kan satsa på att vara unika och ha ett speciellt 

butiksutbud och på så vis skapa konkurrensfördelar. I och med en hårdnande 

konkurrens mellan köpcentrumen blir marknadsföringen allt viktigare och de bör satsa 

på de kanaler som uppmärksammas av flest konsumenter. Både Täby Centrum och 

Kista Galleria har en bred marknadsföring och använder sig av olika kanaler för att nå 

ut till en så stor massa som möjligt. När valmöjligheten för konsumenten ökar, vilket 

den borde göra i takt med att nya köpcentrum etableras och gamla byggs ut, borde 

butiksutbud bli allt viktigare. Vi tror därför att den hårdnande konkurrensen kommer 

leda till att köpcentrumen kommer behöva nischa sig och därmed fokusera på ett 

mindre segment. Ett exempel på detta skulle kunna vara att marknadsföra ett 

köpcentrum som ”sportköpcentrum” och på så vis förknippas med att vara det 

köpcentrum som har allt inom sport.  
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I och med att köpcentrumen har bidragit till ett nytt sätt att konsumera, har nöjesinslag 

blivit en central faktor då konsumenten förväntas att spendera en längre tid på en och 

samma plats. Nöjesinslag förhöjer värdet av shoppingen genom att tillföra extra 

upplevelser för konsumenten, och leder även till ökad konsumtion. Detta är något som 

bekräftas av undersökningen då nära hälften av de tillfrågade besökarna ansåg att 

nöjesinslag förhöjde värdet av ett besök på ett köpcentrum. Det kan därför vara av 

stor vikt att satsa på nöjesinslag, undersökningen visar på att modevisning, 

konstutställning och utmaningar är något som uppskattas av besökarna i Täby 

Centrum och Kista Galleria.  

 

Då shopping är den största nutida sociala aktiviteten är det viktigt för köpcentrum att 

tillfredställa besökarna. Dagens konsument förväntar sig mer av marknaden och vill 

därför uppleva något extra och erbjudas något utöver det vanliga. Dock är detta ett 

nytt område för många köpcentrum, men både Täby Centrum och Kista Galleria 

planerar förnyelse och upprustning av sina anläggningar och har därför möjlighet till 

att erbjuda sina besökare något extra.  

8.2 Förslag till vidare forskning 

Denna studie skulle vara intressant att genomföra med ett större antal besökare, men 

framförallt med ett representativt urval för köpcentrumets besökare. För att få en mer 

rättvisande bild av vilka aktiviteter och upplevelser ett köpcentrum bör satsa på vore 

det intressant att genomföra en större studie där undersökningen genomförs vid flera 

tillfällen under olika pågående aktiviteter och upplevelser.  Detta skulle kunna bidra 

med förståelse för vilken typ av aktiviteter som uppskattas. 

 

En intressant studie skulle vara att jämföra omsättningen ”vanliga” dagar med 

speciella arrangemang. Detta bör också ge en indikation på vilka aktiviteter som är 

gynnsamma för köpcentrumet.  

 

Musik och doft har visat sig starkt förknippat med julen och uppfattas av många som 

någonting positivt. Vår uppfattning är att det finns en potential att starkare använda 

marknadsföring som tilltalar alla sinnen. Därför skulle det vara intressant att 

genomföra en undersökning som visar hur köpcentrum kan utforma en sådan 

marknadsföring.  
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10. Bilagor 

10.1 Bilaga 1 - enkätfrågor 

Vi läser sista terminen på Södertörns Högskola och skriver vår slutuppsats inom 

marknadsföring. Den här enkäten är en del av vår undersökning som syftar till att 

besvara hur ett köpcentrum kan locka besökare under julhandeln.  
 
 

Kvinna Man 

  
 
 

Ålder           
60 + 

 
0-19  20-29  30-39  40-49   50-59   

 

Har du under november och december uppmärksammat någon reklam för Täby 
Centrum/Kista Galleria i följande medier: 
 
 

Utomhusreklam  Radio  
Tidning  Internet  

 

Anser du att reklamen ovan har påverkat ditt val att besöka detta köpcentrum? 
 

Ja  Nej  
 

Vad fick dig att besöka just detta köpcentrum? 
 

Butiksutbud Sociala Faktorer Nöjesinslag Tillgänglighet Närhet 

     
 

Täby Centrum/Kista Galleria erbjuder många aktiviteter under decemeber, känner du 
till någon/några? 
 

Ja  Nej  
 

Vilka aktiviteter får dig att vilja besöka ett specifikt köpcentrum under julen? 
 

  
 

Anser du att nöjesinslag(olika aktiviteter) förhöjer värdet av ditt besök på 
köpcentrumet? 
 

Ja  Nej  
 

Vad på ett köpcentrum anser du bidrar till julstämning? 
 

Dekoration Dofter Musik Nöjesinslag Övrigt 

     
 

Anser du att julstämningen förhöjer värdet av ditt besök på köpcentrumet? 
 

Ja  Nej  
 

Är du nöjd mer servicenivån i Täby Centrum/Kista Galleria? 
 

Ja  Nej  
 

Kommer du att handla dina julklappar i Täby Centrum/ Kista Galleria i år? 
 

Ja  Nej  
 

Tack för din medverkan!  
Maria Andersson och Susanne Sjöö 
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10.2 Bilaga 2 – intervjufrågor 

Följande frågor syftar till att skapa en förståelse kring Täby Centrums/Kista Gallerias 

marknadsföring under julhandeln, med vilket vi menar handeln i december. Dessa frågor 

ligger till grund för enkätundersökningen som i sin tur syftar att undersöka vad som lockar 

besökare till ett köpcentrum. 

 

Tack för att du tar dig tid att besvara dessa frågor. 

 
Allmänna frågor om Täby Centrum/Kista Galleria 
 

1. Varför ska man besöka just Täby Centrum/Kista Galleria? 

 

2. Hur skiljer sig Täby Centrum/Kista Galleria från andra köpcentrum? 

 

3. I vilka mediekanaler marknadsförs Täby Centrum/Kista Galleria? 

 

4. Vilka målgrupper marknadsförs Täby Centrum/Kista Galleria mot? 

 

Täby Centrum/Kista Galleria under julhandeln, med vilket vi menar handeln I december  

 

5. Förändras marknadsföringen under julhandeln? 

      - Om ja, hur? 

 

6. Vad har ni planerat för nöjesinslag under den här julen? (Om ni av någon anledning inte 

vill delge denna information nu, vänliga besvara hur det såg ut förra året) 

 

7. Hur satsar ni på att förbättra tillgängligheten under julen, för att så många som möjligt ska 

kunna besöka Täby Centrum/Kista Galleria? 

 

8. Hur förmedlas julstämning i Täby Centrum/Kista Galleria? 

 

9. Hur arbetar Täby Centrum/Kista Galleria för att få kunderna att återkomma under 

julhandeln? 
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10.3 Bilaga 3 – Chi-två test (X²) 

H0 = Det finns inget samband mellan kännedom av nöjesinslag och åsikten om nöjesinslag 

förhöjer värdet av ett besök på ett köpcentrum. 

 

H1 = Det finns ett samband mellan kännedom av nöjesinslag och åsikten om nöjesinslag 

förhöjer värdet av ett besök på ett köpcentrum. 

 

X² = Σ (0-E)²/ E 

E= radsumma • kolumnsumma / totalsumma 

Fg = (r-1) • (k-1) 

 
 
 
 

 
Kännedom av  
nöjesinslag 
 

 
Ej kännedom av 
nöjesinslag 

 

    
 
Total 

 
Värdeskapande 
 

 
10 (6,23) 

 
34 (37,77) 

 

44 

 
Ej värdeskapande 
 

 
6 (9,77) 

 
63 (59,23) 

 

69 

 

Total 
 

16 
 

97 
 

113 
 
 

44•16/113 = 6,23    44•97/113 = 37,77    

69•16/113 = 9,77    69•97/113 = 59,23 

 

(10-6,23)² /6,23 + (34-37,77)² /37,77 + (6-9,77)² /9,77 + (63-59,23)² /59,23 = 4,35 

 

Fg = (2-1) •(2-1) = 1 

Enligt tabell 4 för Chi-två - fördelning visar för fg 1 = 3,84 för sannolikhet 5% 

 

Resultatet 4,35 befinner sig utanför acceptansområdet och därför finns det inget signifikant 

samband mellan kännedomen av nöjesinslag och åsikten om att ett nöjesinslag förhöjer värdet 

på ett besök vid ett köpcentrum. Därför accepteras nollhypotesen. 


