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Sammanfattning 
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Titel: Ett hårdare klimat – även för köpcentrum 
Författare: Clara Nilsson och Elin Jakobsson 
Handledare: Carina Holmberg 
 
Bakgrunden till studien baserar sig på att det idag har utvecklats ett hårdare klimat 
för köpcentrum, då konsumenterna hittar nya vägar att genomföra sina inköp som 
exempelvis genom e-handel. Köpcentrum tenderar till att vara lika varandra och 
färre konsumenter går dit för att njuta av sin shoppingupplevelse, vilket resulterar i 
att köpcentrum måste differentiera sig från konkurrenterna. Upplevelsen i 
köpcentrum spelar därför en allt mer betydande roll. 
 
Problemformulering, vilka parametrar tycker konsumenterna är viktigast för 
upplevelsen i ett köpcentrum och vilka sinnen kopplas samman med dessa 
parametrar? 
 
Syftet med studien är att identifiera vilka upplevelsesparametrar i ett köpcentrum 
som i kombination med sinnesmarknadsföring kan ge konsumenterna en positiv 
upplevelse. 
 
Metoden har en kvantitativ forskningsansats med ett objektivistiskt och 
deduktivistiskt synsätt. Författarna har positivism som kunskapsteoretisk 
uppfattning. Urvalet för studien var personer i Sverige som någon gång besökt ett 
köpcentrum och en enkätundersökning utfördes med 120 respondenter. 
 
Slutsatsen presenteras i listan nedan, vilken representerar konsumenternas 
rangordning av upplevelseparametrar i ett köpcentrum. Siffran ett står för den 
viktigaste parametern för en positiv upplevelse enligt konsumenterna och siffran 
sex den minst viktiga. Listan visar även vilka två sinnen som konsumenterna 
starkast valde att kombinera med varje upplevelseparameter. Av det empiriska 
material som samlades in drogs slutsatsen att köpcentrum bör lägga mest vikt vid 
de viktigaste parametrarna, men att alla spelar roll för helheten.  
 

1. Service - Syn och hörsel 
2. Layout - Syn och hörsel 
3. Design - Syn och känsel 
4. Mat - Lukt och smak 
5. Musik/Underhållning - Syn och hörsel 
6. Utställningar - Syn och hörsel 

 
Nyckelord: Sinnesmarknadsföring, Köpcentrum, Upplevelseparameter, Sinne
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Abstract 

The background to the study is based on the fact that there is a tougher climate for 
shopping malls today, consumers find new ways to do their purchases, such as e-
commerce. The experience in shopping malls plays an increasingly significant role. 
The purpose of the study is to identify how the experience parameters in a 
shopping mall can be combined with sensory marketing, to provide consumers with 
a positive experience. The research has a quantitative approach. A survey was 
conducted with 120 respondents. The conclusion, presented in the list below, 
represents the consumers ranking of experience parameters in a shopping mall. The 
list also shows which two senses consumers chose to combine with every 
experience parameter. The shopping mall should focus on the most important 
parameters, but all the parameters are important and play a role in the big picture. 
 
1. Service – Vision and hearing 
2. Layout – Vision and hearing 
3. Design – Sight and touch 
4. Food – Smell and taste 
5. Music/Entertainment – Vision and hearing 
6. Exhibitions – Vision and hearing 
 
Keywords: Sensory marketing, Shopping mall, Experience parameter, Sense
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Definitioner 

Köpcentrum, shoppingcenter 
”Koncentration av butiker, ofta med inslag av 
serveringar och olika typer av annan service. Det finns 
två huvudkategorier, dels centralt belägna köpcentra i 
stadskärnor eller stadsdelar, dels externt lokaliserade 
sådana i utkanten av eller utanför tätorterna. De senare 
förutsätter normalt bilburna kunder. Framför allt under 
1980-talet ny- eller ombyggdes ett betydande antal 
köpcentra i Sverige.” 1 

!
Förtydliganden/Begrepp 

Köpcentrumbarometern  
Den enda svenska kartläggningen av 
köpcentrumhandelns omsättning och utveckling. 
Kartläggningen startade under tidigt 2000-tal och var en 
effekt av en ökad efterfrågan från branschen. 2 

 
HUI Research AB  

Handelns- och Turismens Utredningsinstitut är en 
forskningsbaserad konsultverksamhet som erbjuder 
beslutsunderlag t.ex. fakta, analys och rådgivning. 3  

 
Datscha AB  

En leverantör av tjänster för analys eller information av 
kommersiella fastigheter. 4  

 
NCSC   

En förkortning av Nordic Council of Shopping Centers, 
vilket är en organisation som representerar 
köpcentrumbranschen i Norden. 5 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Nationalencyklopedin. Köpcentrum. 
http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/köpcentrum (Hämtad: 2015-
04-01) 
2 HUI Research. Siffrorna i centrum. http://www.hui.se/statistik-rapporter/index-och-
barometrar/kopcentrumbarometern (Hämtad 2015-04-07)  
3 HUI research. Om oss. http://www.hui.se/om-oss (Hämtad 2015-04-07) 
4 Datscha. Om oss. http://datscha.se/om-oss/om-foretaget.aspx (Hämtad 2015-04-07)  
5 NCSC. About. http://ncscnordic.org/about/ (Hämtad 2015-04-07) 
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Inledning 

Enligt Handelns Utredningsinstituts (HUI research) rapport Köpcentrum-
barometern från år 2013, är tillväxten för köpcentrum endast 0.8 % till skillnad mot 
detaljhandeln som ökar med 2 %. Orsaken till denna låga tillväxt menar Ove 
Krafft, forskare på företagsekonomiska institutionen vid Handelshögskolan i 
Göteborg, kan vara nya trender då tiden idag är begränsad och det är viktigt att den 
utnyttjas på rätt sätt. Konsumenterna hittar nya vägar som exempelvis 
prenumerationer och e-handel. 6 Forskare hävdar att upplevelsen spelar en viktig 
roll för att köpcentrum ska förbättra sin konkurrenskraft och bli framgångsrika.7  

1.!Bakgrund!

Detta kapitel inleds med en beskrivning av köpcentrums historia och dagens 
köpcentrum. Vidare kommer e-handeln och dess påverkan på köpcentrumhandeln 
att beskrivas. Därefter presenteras bakgrunden till problemet följt av studiens 
problemformulering och syfte. 
___________________________________________________________________ 

1.1 Köpcentrum 

Utvecklingen av köpcentrum har varit lång och komplex. Formaten på köpcentrum 
har utvecklats från de tidigaste civilisationernas isolerade riken till den 
sammankopplade värld vi lever i idag. Tidiga handelsplatser var olika typer av 
öppna mötesplatser, exempelvis grekernas Agora eller romarnas handelsplatser 
som omringades av tempel och andra betydelsefulla byggnader. Handel var bara en 
av många olika aktiviteter som förekom på handelsplatserna. 8 När välmåendet och 
stabiliteten kom till norra Europa under Karl den stores tid började städerna och 
slotten blomstra. Så småningom började handelsplatserna utvecklas. Handlarna 
delade på byggnader, vilka kombinerades som handelsplats och stadshus. 9 Det 
första köpcentrumet som öppnades i världen och som helt och hållet ligger 
inomhus, var i Luleå år 1955. Utvecklingen har sedan dess fortsatt och idag är 
Norden regionen med högst densitet köpcentrum. 10  
 
I ett pressmeddelande från NCSC från december år 2014 presenteras 
köpcentrumbarometern, en kartläggning av Sveriges köpcenter som sammanställts 
tillsammans med HUI Research och Datscha. Andelen av den totala försäljningen i 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Sveriges radio. E-handel kan bidra till den annalkande köpcentrumdöden. 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=104&artikel=6027237 (Hämtad 2015-03-10) 
7 Shu-pei, T., Shopping mall management and entertainment experience: a cross – regional 
investigation, The Service Industries Journal, 2010, Vol. 30, No. 3, 321-337 
8 Coleman, P., Shopping environments: evolution, planning and design, Amsterdam: Elsevier, 
2006, first edition, s.19 
9 Ibid. s.20 
10 NCSC. Basic facts. 2015. http://ncscnordic.org/basic-facts/ (Hämtad 2015-03-10) 
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detaljhandeln fortsätter att öka för köpcentrum och ligger idag på hela 35 %. Det 
finns 358 köpcentrum och handelsområden i Sverige och den totala butiksytan 
ligger på 8,5 miljoner kvadratmeter. 11  Det pågår idag en kamp mellan 
shoppinggallerior, säger Fredrik Kolterjahn från HUI research. Han menar att det 
kommer vara en stenhård konkurrens framöver, men också att så länge marknaden 
växer så kommer marknaden inte att bli mättad. 12  Det finns en del köpcentrum 
som utmärker sig som starka, exempelvis Täby Centrum som under år 2014 har 
haft en tillväxt på 17,1 % och MOOD Gallerian med en tillväxt på 6,3 %. 13 

1.2 E-handel 

Att e-handel är ett hot mot de fysiska butikerna fick år 2012 bekräftelse, då 
hemelektronikkedjorna OnOff och Expert gick i konkurs. Vilket resulterade i stora 
tomma butiksytor med bra geografiska lägen. E-handeln hade för första gången 
visat sig ta stora marknadsandelar och vara ett hot mot den fysiska handeln. 
Modebranschen är nu en av branscherna som pekas ut till att befinna sig i 
riskzonen. 14  Detta är en bransch som har stor andel butiksyta i svenska 
köpcentrum till exempel i MOOD Gallerian där kläder/skor står för 80 % av alla 
butiker. 15 
 
E-handelns försäljning inom detaljhandeln ökade i Sverige med hela 16 % under år 
2014. E-handeln stod för 6,4 % av hela detaljhandeln under året och omsatte 42,9 
miljarder kronor till skillnad från föregående år då omsättningen låg på 37 
miljarder kronor. Under de fem senaste åren har omsättningen fördubblats, år 2009 
låg den på 22,1 miljarder kronor. Att e-handeln är på stark framfart beror till största 
del på ny teknik och innovationer som förändrat förutsättningarna för konsumenter 
att konsumera. Konsumenterna blir mer vana att handla på internet och rör sig 
snabbt mellan olika försäljningskanaler. De kan koppla upp sig på internet i 
hemmet, på landsbygden och i storstaden, vilket påverkar var, när och hur de 
konsumerar. Idag e-handlar var tredje svensk mellan 18 och 79 år varor minst en 
gång i månaden. Den starkaste konsumenten inom e-handeln är de mellan 30 och 
49 år, där 48 % beställer varor minst en gång i månaden. Det kan bero på att denna 
åldersgrupp lever familjeliv och tycker att det är bekvämt att e-handla istället för att 
handla i fysisk butik. 16 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 Mynewsdesk. Antalet köpcentrum fortsätter öka. 
http://www.mynewsdesk.com/se/ncscsverige/pressreleases/antalet-koepcentrum-fortsaetter-oeka-
1091713 (Hämtad 2015-03-10) 
12 Sveriges radio. Nytt shoppingcentrum trots stenhård konkurrens. 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5322728 (Hämtad 2015-03-10) 
13 Kotlerjahn, F (2015). Svenska köpcentrum och shopping. Frukostseminarium. HUI research. 
2015-03-04. 
14 Fastighetstidningen. E-handel – hot eller möjlighet?. http://www.fastighetstidningen.se/e-handel-
hot-eller-mojlighet/ (Hämtad 2015-03-10) 
15 Mood Stockholm. Shoppa. http://moodstockholm.se/shoppa/ (Hämtad 2015-03-10) 
16 Ljungberg, P. E-barometern 2014. Årsrapport. Stockholm: HUI research, PostNord, Svensk 
Digital Handel, 2015.!
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Många svenska aktörer känner en viss oro för den ökade e-handeln från utlandet. 
E-handeln suddar ut gränser mellan länder och ger kunderna en stor global 
marknad. Under år 2014 e-handlade svenskarna för hela 11,5 miljarder kronor från 
utländska företag. Men det är inte bara utländska företag som säljer varor globalt, 
även svenska aktörer ökar sin försäljning till utlandet. En trend som spås fortsätta i 
samma riktning. 17 De tre största branscherna inom e-handeln i inbördes ordning är 
hemelektronik, kläder/skor och böcker/media. Hemelektronik omsatte hela 10,3 
miljarder kronor, kläder/skor 7,5 miljarder kronor och böcker/media 3,4 miljarder 
kronor under år 2014. 18  

1.3 Problembakgrund 

Konsumenter vill tillfredsställa sociala och psykologiska behov vid sidan av de 
vardagliga köpen. Det finns belägg på att den sociala atmosfären i ett köpcentrum 
ligger till grund för popularitet och lönsamhet. 19  Andra studier visar på att 
shoppingbeteendet och konsumenternas känslor och attityder påverkas av olika 
faktorer, till exempel musik, exteriör, ljus- och färgsättning. 20  I ett köpcentrum 
spelar underhållningsupplevelsen en stor roll. Köpcentrum uppfattas som mer än 
platser att bara göra inköp, det liknas vid nöjesparker som blir unika och mer 
attraktiva för konsumenter. 21  Klimatet för köpcentrum har under de senaste 
årtionden förändrats dramatiskt, då e-handeln och köpbeteendet har utvecklats. 
Köpcentrumen tenderar till att vara lika varandra och färre konsumenter går dit för 
att njuta av sin shoppingupplevelse, vilket resulterar i att köpcentrum måste 
differentiera sig från konkurrenterna. 22 Vilka faktorer är viktiga för konsumenten 
för att tillfredsställa deras sociala och psykologiska behov, finns det faktorer som 
är mer positiva för köpcentrum än andra? Kan konsumenterna nås på en djupare 
nivå, genom dess sinnen, för att öka upplevelsevärdet?  
 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17 Ljungberg, P. E-barometern 2014. Årsrapport. Stockholm: HUI research, PostNord, Svensk 
Digital Handel, 2015. 
18 Ibid. 
19 Feinberg, R.A., et al., There’s Something Social Happening at the Mall, Journal of Business and 
Psychology, 1989, Vol. 4, No. 1, 49-63 
20 Michon, R., et al., Mall atmospherics: the interaction effects of the mall environment on 
shopping behavior, Journal of Business Research, 2005, Vol. 58, No. 5, 576-583 
21 Shu-pei, T., Shopping mall management and entertainment experience: a cross – 
regional investigation, The Service Industries Journal, 2010, Vol. 30, No. 3, 321-337 
22 Ruiz, J-P., et al., Another trip to the mall: a segmentation study of customers based on their 
activities, Journal of Retailing and Consumer Services, 2004, Vol. 11, No. 6, 333-350!
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1.4 Problemformulering 

En ökad e-handel och en större konkurrens gör att köpcentrum måste utmärka sig 
och skapa mervärde för att få konsumenter att återkomma.  
 

Vilka parametrar tycker konsumenterna är viktigast för upplevelsen i ett 
köpcentrum och vilka sinnen kopplas samman med dessa parametrar? 

 

1.5 Syfte 

Syftet med studien är att identifiera vilka upplevelsesparametrar i ett köpcentrum 
som i kombination med sinnesmarknadsföring kan ge konsumenterna en positiv 
upplevelse. 
 
 

 
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! !
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2. Teori 

I följande teoriavsnitt ges en helhetsbild av Sinnesmarknadsföring och dess olika 
delar. Därefter följer en beskrivning av modellen Relationship of entertainment 
group variables, mall visits and purchases, följt av teoriernas samband. 
___________________________________________________________________ 

2.1 Sinnesmarknadsföring 

Sinnesmarknadsföring är en global marknadsföringsmetod där de mänskliga 
sinnena är i centrum. Företag och marknadsförare vill leverera högsta möjliga 
sensoriska upplevelse genom att tillämpa alla sinnen samtidigt och därigenom 
skapa en personlig touch till varumärket. 23 Zaltman menar att de mänskliga 
sinnena tenderar att förbises i vanlig marknadsföring, och vill uppmuntra 
marknadsförare till att förstå hur den mänskliga hjärnan fungerar när det kommer 
till dess tolkning av varumärken. 24  För företag är det viktigt att behålla sitt 
marknadsledarskap vilket innebär att de ständigt måste förnya sig. När marknaden 
är överbelastad är det viktigt att attrahera och tillfredsställa konsumenterna genom 
att skapa nya innovationer. 25 Idag kan vi uppleva sinnesmarknadsföring på flera 
olika sätt, bland annat när vi handlar i butiker, när vi flyger eller när vi köper en 
bil.26 Här följer en beskrivning av de fem sinnena. 

2.1.1 Lukt 

Det har gjorts flera forskningar som visar på att lukt och minne har ett anatomiskt 
och strukturellt samband till varandra och att informationen därför stannar kvar 
längre, än tillsammans med andra sinnen. 27 Luktsinnet är även nära relaterat till det 
emotionella och påverkar därför våra känslor. En människa kan komma ihåg mer 
än 10 000 olika dofter och en tidigare doftupplevelse kan räcka för att vi ska 
associera det med ett gammalt minne. Doft kan bidra till sinnesupplevelsen och 
skapa varaktiga minnesbilder hos konsumenten och därigenom skapa en bild av 
företaget. 28 Dofter utvecklar och stärker varumärket.29 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23 Hultén, B., Broweus, N., Van Dijk, M., Sensory Marketing, Journal of Product Innovation 
Management, 2011, Vol. 28, No. 6, 989-991 
24 Zaltman, G., How customers think: Essential insights into the mind of the market, Boston: 
Harvard Business School Press 2003 
25 Raz, C., et al., From sensory marketing to sensory design: How to drive fromulation using 
consumers’ input?, Food Quality and Preference, 2008, Vol. 19, No. 8, 719-726 
26 Kumar, P., Multisensory Marketing: Creating Sustainability Perspective in Various Sectors, 
2014, Asia Pacific Journal of Managemnet Research and Innovation, Vol. 10, No. 1, 89-95 
27 Aradhna, K., An integrative review of sensory marketing: Engaging the senses to affect 
perception, judgment and behavior, Journal of Consumer Psychology, 2012, Vol. 22, No. 3, 332-
351 
28 Hultén, B., Broweus, N., Van Dijk, M., Sensory Marketing, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 
2009, s.7 
29 Hultén, B., Broweus, N., Van Dijk, M., Sensory Marketing, Journal of Product Innovation 
Management, 2011, Vol. 28, No. 6, 989-991 
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2.1.2 Smak 

Smak kan påverkas av olika faktorer som till exempel andra individers åsikter och 
tidigare inställning. 30 Människans smakreceptorer är en bidragande faktor till hur 
vi upplever produkter.31 Smaksinnet är ett av de mest distinkta sinnena, detta 
uttrycks i det vardagliga livet genom till exempel sött och surt. För att stärka ett 
företags identitet kan olika typer av smak skapa en stark image för ett varumärke. 
Smak kan fungera som en krydda för varumärket, för att ge en ytterligare 
dimension. När företag tillhandahåller dryck eller mat används det för att interagera 
med konsumenterna och understödja dess sinnesupplevelse. 32 

2.1.3 Syn 

Synsinnet betonar betydelsen av sensoriska uttryck som färg, ljus, interiör och 
grafik. 33 Visualisering som strategi betyder att det skapas en varumärkeskännedom 
och image av en produkt eller av ett företag, som sedan formar konsumentens 
sinnesupplevelse. Bilden som ett företag visar, speglar dess identitet och är basen 
för bilden som konsumenten har av företaget. Ett företags varumärkesidentitet 
uttrycks ofta genom estetiska element i marknadsföring, till exempel genom 
reklam, design, webbsidor, anställda, visuell- och verbal identitet. Under många 
omständigheter kan det vara det som gör att konsumenter kommer ihåg 
varumärket. Synen är det starkaste sinnet och även det som är lättast att förföra. 34  

2.1.4 Hörsel 

Hörsel är ett sinne som för människan inte kan stängas av. Människor har även en 
god förmåga till att minnas ljud från tidigare tillfällen, till exempel musik som 
spelats i en persons ungdom kan skapa starka känslor till den plats där musiken en 
gång spelades. 35 Mycket av dagens marknadskommunikation är auditiv; radio, tv, 
jinglar och sånger. Det spelas även ambient musik i detaljhandeln, på hotell och 
restauranger för att ge några exempel. Signaturmelodier för olika produkter som till 
exempel ringsignaler till en specifik modell eller ljud som hörs varje gång en dator 
slås på, är även det ett vanligt förekommande. 36 Fler företag förstår att ljud kan 
vara en strategi för att stärka företagets varumärke och identitet. De tar även 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30 Ibid. 
31 Solomon, M.R., Consumer Behaviour: A European Perspective, 4. Uppl. Harlow: Pearson 
Education Limited, 2010, s.127 
32 Hultén, B., Broweus, N., Van Dijk, M., Sensory Marketing, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 
2009, s.10 
33 Hultén, B., Sensory Marketing: the multi-sensory brand-experience concept, European Business 
Review, 2011, Vol. 23, No. 3, 256-273 
34 Hultén, B., Broweus, N., Van Dijk, M., Sensory Marketing, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 
2009, s.9 
35 Ibid. s.65 
36 Aradhna, K., An integrative review of sensory marketing: Engaging the senses to affect 
perception, judgment and behavior, Journal of Consumer Psychology, 2012, Vol. 22, No. 3, 332-
351 
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hänsyn till att konsumenter reagerar med känslor gentemot ljud och röster. 37 
Konsumenternas beteenden påverkas även det av ljud. 38 En studie från HUI 
research visar att musik med “rätt” tempo påverkar dagsförsäljningen upp till 36 % 
jämfört med de som spelar “fel” tempo. Studien visar även att butiker som spelar 
musik i jämförelse med de som inte gör det kan öka intäkterna upp till 78 %. 39  

2.1.5 Känsel 

Känselsinnet innebär fysiska och psykiska reaktioner som beröring, temperaturer, 
vikt och form. 40 Känsel har en fysik kontakt med omvärlden och kan undersöka 
tredimensionella objekt. Känselsinnet är också ett formsinne som hjälper oss att ta 
reda på om ett objekt är skarpt, hårt eller runt, vilket betyder att det inte är 
nödvändigt för oss att ta på objektet för att veta hur det känns. Vi kan komma ihåg 
hur någonting känns genom att bara titta eller tänka på det. Alla företag har inte 
förstått betydelsen av de mänskliga sinnena för en hållbar marknadsföring, men 
företag som har en unik känselupplevelse har möjlighet att skapa ett starkt 
varumärke och en identitet runt sin produkt. 41 

2.2 Underhållning i ett köpcentrum och köpbeteende 

År 2005 genomfördes en studie av Kim Iksuk et al. där de undersökte sambandet 
mellan utvalda köpbeteenden och olika sätt för köpcentrum att skapa 
underhållningsvärde. Studien grundade sig i att köpcentrum idag står för många 
andra värden för konsumenterna än enbart shopping. Köpcentrum byggs upp för att 
vid sidan om shoppingen ge konsumenter underhållning i form av exempelvis 
biografer, nöjescentra och muséer. Den ökade konkurrensen sätter press på 
köpcentrum att differentiera sig samtidigt som konsumenterna tycker att 
underhållningen blir allt viktigare. 42  
 
Studien inleddes genom att de utvecklade ett instrument för att mäta ett brett 
spektrum av underhållningsattribut i ett köpcentrum. Dessa analyserades och sattes 
in i en graf för att visa förhållandet mellan köpcentrums underhållningsfaktorer och 
utvalda köpbeteenden. Studien genomfördes i form av en surveyundersökning med 
38 frågor som skickades ut via post. De tillfrågade fick betygsätta 
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37 Hultén, B., Broweus, N., Van Dijk, M., Sensory Marketing, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 
2009, s.8!
38 Solomon, M.R., Consumer Behaviour: A European Perspective, 4. Uppl. Harlow: Pearson 
Education Limited, 2010, s.125 
39 Butiker som spelar rätt musik ökar intäkterna. Sitoo magazine. 
http://www.sitoo.se/magazine/butiker-som-spelar-ratt-musik-okar-intakterna (Hämtad 15-05-13) 
40 Hultén, B., Broweus, N., Van Dijk, M., Sensory Marketing, Journal of Product Innovation 
Management, 2011, Vol. 28, No. 6, 989-991 
41 Hultén, B., Broweus, N., Van Dijk, M., Sensory Marketing, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 
2009, s.11 
42 Iksuk, K., et al., Mall Entertainment and Shopping behaviors: a Grapical Modeling Approach, 
2005, NA – Advances in Consumer Research, vol. 32, 487-492 
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underhållningsattribut, ange hur ofta de besökt köpcentrum samt ange hur många 
inköp som de gjort och besvara ett antal demografiska frågor. 43  
 
Resultatet för studien sammanfattades i en graf, se Figur 1. Ur grafen kan det 
utläsas att alla underhållningsgrupper har som minst tre kopplingar till andra 
grupper i grafen. Getting out, Music and food och Layout är de tre 
underhållningsgrupper som är mest vanliga i ett köpcentrum. Grafen visar att 
besöken är direkt kopplade till Getting out och Layout men också att själva inköpen 
inte visar på någon direkt koppling till någon grupp. Att besöken är ihopkopplade 
med Getting out tyder på att köpcentrum är en plats konsumenterna vill besöka för 
att umgås och för att komma bort från vardagen. Layout handlar om att inköpen ska 
kunna genomföras effektivt. Det är enligt Kim Iksuk, et al. anmärkningsvärt att 
underhållningselementen inte har någon direkt koppling till köpbeteendet.44  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur&1&Relationship&of&Entertainment&Group&Variables,&Mall&Visits,&and&Purchases,&Källa:&Iksuk,&

K.,&et&&al.,&(2005)&s.&490 

Slutsatsen som dras utifrån grafen är att desto fler underhållningsvärden relaterade 
till Getting out och Layout som ett köpcentrum har, desto fler besökare kommer 
köpcentrum att få. Kim Iksuk, et al. menar också att det är viktigt att komma ihåg 
att köpcentrum är en ekonomisk verksamhet vars syfte är att ge konsumenterna 
sina önskade objekt, därför är butiksmixen till för att tillgodose behoven för 
målgruppen och därav det huvudsakliga syftet. 45 Studien visar dock inte vilka 
underhållningselement som konsumenterna prioriterar som viktigast, den ger 
enbart en översyn över vilka grupper som är nära relaterade till varandra och som 
leder till fler besökare för ett köpcentrum.  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
43 Iksuk, K., et al., Mall Entertainment and Shopping behaviors: a Grapical Modeling Approach, 
2005, NA – Advances in Consumer Research, vol. 32, 487-492 
44 Ibid. 
45 Ibid. 
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2.3 Teoriernas samband 

Den bakomliggande anledningen till att de ovan presenterade teorierna har valts ut, 
är då sinnen och underhållning, vidare kallat upplevelse, kan kopplas till varandra. 
Författarna har valt att genom dessa två teorier ta fram ett förstadium till en modell 
som efter empiriinsamling och analys kan utvecklas och bli fullständig. 
Upplevelseparametrarna ska efter empiriinsamlingen kunna knytas samman med 
sinnena. De utvalda upplevelseparametrarna är tolkade och översatta av författarna 
utifrån modellen Relationship of Entertainment Group Variables, Mall Visits, and 
Purchases46 för att lättare kunna tillämpas i empiriinsamlingen och underlätta för 
läsaren. Författarna vill utifrån Figur 2, ta fram en fullständig modell som kan 
användas för att besvara forskningens problemformulering och syfte. Modellen ska 
vidare kunna användas som ett hjälpmedel till utvecklingen av köpcentrum.  
 

 
Figur&2&Ett&köpcentrums&upplevelser&i&kombination&med&sinnesmarknadsföring.&Källa:&Nilsson,&C.,&

Jakobsson,&E.&(2015) 

Nedan följer ett kort förklaring av vad varje upplevelseparameter innebär i ett 
köpcentrum, med utgångspunkt från Kim Iksuk, et al. förklaringar. Butiksmixen är 
medvetet exkluderat från studien då det huvudsakliga syftet i ett köpcentrum, som 
tidigare nämnt, är att tillgodose behoven för konsumenterna genom rätt 
butiksmix.47 Därför är den inte relevant för studien, då studien syftar till att 
rangordna de viktigaste upplevelseparametrarna. 

2.3.1 Service 

Service i ett köpcentrum handlar om hur pass väl konsumenten blir bemött av 
personal samt hur lättillgänglig och lyhörd personalen är. Något som även är av 
vikt för att konsumenterna ska uppleva service är hur tillgänglig informationen om 
köpcentrumet är. 48 Det är också av vikt för konsumenten att personalen är vänlig 
och att det känns trevligt att handla. 49 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
46 Iksuk, K., et al., Mall Entertainment and Shopping behaviors: a Grapical Modeling Approach, 
2005, NA – Advances in Consumer Research, vol. 32, 487-492 
47 Ibid. 
48 Johnston, R., et al. Service operations management Improving Service Delivery, 4. Uppl. Harlow: 
Pearson Education Limited, 2012, s.7-8 
49 Iksuk, K, et al., Mall Entertainment and Shopping behaviors: a Grapical Modeling Approach, 
2005, NA – Advances in Consumer Research, vol. 32, 487-492 
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2.3.2 Layout 

Layouten förenklar besök i köpcentrum och underlättar för konsumenten att ta sig 
runt och hitta till den butik de vill besöka. Den tillåter även konsumenterna att 
slutföra sina inköp på ett effektivt sätt. 50 Layouten inkluderar även huruvida 
köpcentrumet är strukturerat när det kommer skyltning samt butikernas placering 
för ett effektivt besök. 

2.3.3 Design 

Design ska ge en attraktiv och intressant karaktär till ett köpcentrum. Köpcentrum 
ska även vara dekorativa på ett trivsamt sätt för konsumenten samt ha en tilltalande 
färgskala på väggar och golv. 51  Komponenter för design i köpcentrum kan 
exempelvis vara interiör, val av material, form, ljus- och färgsättning i köpcentrum. 

2.3.4 Musik/underhållning 

Köpcentrum som spelar behaglig bakgrundsmusik på en för konsumenterna 
acceptabel volymnivå samt har en mix av syn och ljudintryck adderar värde till 
konsumentens shoppingupplevelse. 52  Även evenemang som arrangeras i 
köpcentrum som exempelvis konserter eller uppträdanden tillhör den här 
parametern. 

2.3.5 Mat  

Köpcentrum ska ha ett rikt utbud mat med många valmöjligheter för 
konsumenterna samt en tilltänkt och tillgänglig placering av restauranger och 
caféer. De ska vara placerade inuti eller i närheten av köpcentrumet. 
Konsumenterna är positiva till ”food court” där det finns olika typer av mat 
tillgängligt. 53  Restauranger och caféer är en komponent i ett köpcentrums 
upplevelsemiljö, som troligtvis kan få konsumenterna att vilja stanna kvar längre. 

2.3.6 Utställningar 

I köpcentrum arrangeras olika typer av utställningar samt olika event som är 
sammankopplade med konsumenternas intressen och aktiviteter. Exempelvis olika 
typer av mässor och konstutställningar. 54 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
50 Iksuk, K, et al., Mall Entertainment and Shopping behaviors: a Grapical Modeling Approach, 
2005, NA – Advances in Consumer Research, vol. 32, 487-492 
51 Ibid. 
52 Ibid. 
53 Ibid. 
54 Ibid.!
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3. Metod 

Metodkapitlet inleds med vetenskapssyn och val av metod för studien, följt av 
urval. Därefter presenteras enkätens utformning och genomförande, följt av 
studiens mätbarhet när det kommer till replikerbarhet, reliabilitet och validitet. 
Kapitlet avslutas med etik och kritik till metoden.  
___________________________________________________________________ 

3.1 Vetenskapssyn 

Denna studie har positivism som kunskapsteoretisk uppfattning, då 
empiriinsamlingen syftar till att hitta regelbundenheter i konsumenternas 
upplevelser. 55 I undersökningen har även ett objektivistiskt synsätt tillämpats, då 
studien avser att få en förståelse för verkligheten.56 Författarna har använt sig av ett 
deduktivistiskt synsätt, då det är teorin som styr forskningen, de empiriska 
studiernas utgångspunkt beaktas i vetenskapliga teorier. 57 

3.2 Val av metod 

I undersökningen valdes en kvantitativ metod som forskningsansats med studiens 
vetenskapssyn som grund.  Den undersökningsdesign som valts ut är en 
tvärsnittsdesign som använts för att samla in data från ett och samma tillfälle och 
vid flera fall samt för att hitta sambandsmönster.58 Enkäter motiverades som val för 
empiriinsamlingen, då de är enkla och snabba att administrera, de medför ingen 
intervjuareffekt och de kan anpassas efter respondenternas behov, tid och möjlighet 
att besvara enkäten. 59  

3.3 Urval  

Den population som valts för studien är personer i Sverige som någon gång besökt 
ett köpcentrum. Vilket är en förutsättning för att kunna besvara enkäten då den 
fordrar tidigare erfarenhet kring ämnet. Enkäten delades ut både online, via mejl 
och fysiskt på Stockholms centralstation. Ett icke-sannolikhetsurval har tillämpats, 
ett så kallat bekvämlighetsurval, då respondenterna på Stockholms centralstation 
var tillgängliga personer som fanns på plats.60  
 
Valet av Stockholms centralstation gjordes för att få en representation av många 
olika köpcentrum, vilket ökar studiens generaliserbarhet. Författarna är medvetna 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
55 Bryman, A., Bell, E., Företagsekonomiska forskningsmetoder. 1:2. Uppl. Malmö: Liber, 2005, 
s.27 
56 Ibid. s.33 
57 Lindgren, L. Terminologihandbok för skolinspektionens kvalitetsgranskningar. Rapport. 
Stockholm: Skolinspektionen, 2010. 
58 Bryman, A., Bell, E., Företagsekonomiska forskningsmetoder. 1:2. Uppl. Malmö: Liber, 2005, 
s.65-66 
59 Ibid. s.162-163 
60 Ibid. s.124!
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om att det kan finnas svårigheter för respondenterna att minnas sina 
sinnesupplevelser från besök av köpcentrum. Enkätstudien motiverades dock att 
inte utföras i anslutning till ett köpcentrum, då respondenterna troligtvis skulle 
påverkas av sinnesstämningen i det utvalda köpcentrumet. Vilket i sin tur skulle 
försvåra en generalisering av resultatet. De enkäter som skickades online mejlades 
till författarnas bekantskapskrets i Sverige och är ett så kallat snöbolls- eller 
kedjeurval.61  

3.4 Utformning av enkät 

Med avsikt att få en tydligt utformad enkät genomfördes en pilotstudie för att testa 
dess innehåll. Pilotstudien genomfördes på 10 studenter vid Södertörns högskola. 
Därefter redigerades enkäten innan den delades ut. De ändringar som genomfördes 
var ett förtydligande av sinnena. Detta gjordes genom att skriva vilka kroppsdelar 
som är kopplade till respektive sinne.  
 
Enkäten inleds med en kort introduktion kring studien och dess syfte, följt av två 
demografiska frågor gällande kön och ålder. Därefter listas de sex olika 
upplevelseparametrarna i ett köpcentrum, som författarna sammanställt i 
teorikapitlet, se 2.1 Teoriernas samband. Till varje parameter följer en kort 
beskrivning för att förtydliga innebörden. Respondenterna placerar sedan ut 
siffrorna 1 till 6, där siffran 1 står för den mest viktiga parametern för en positiv 
upplevelse ner till siffran 6 som står för den minst viktiga. Den näst sista frågan rör 
respondenternas sinnesupplevelse. Där listas de sex olika upplevelseparametrarna 
ännu en gång och respondenterna ombeds att koppla ihop varje 
upplevelseparameter med de två sinnen som de uppfattar påverkas mest av 
upplevelsen. Då alla sinnen troligen kan kopplas ihop med varje parameter, fanns 
det risk för att empiriinsamlingen och kodningen skulle bli för komplex. Två 
sinnen motiverades därför som ett representativt antal, då studien vill få fram de 
starkaste kopplingarna. Den sista frågan är en kontrollfråga rörande vilket 
köpcentrum respondenten senast besökte. Frågorna i enkäten har utformats efter 
studiens teorier som presenterades i kapitel 2: Sinnesmarknadsföring och 
Underhållning i ett köpcentrum och köpbeteende samt den sammanställning 
författarna gjort av upplevelseparametrarna i ett köpcentrum. 
 
Enkäten har utformats för att inte se för tät ut, då det kan medföra att respondenter 
väljer att avstå från att medverka.62 Samma teckensnitt har valts genomgående, 
med olika textstorlek för att skilja på frågor och svarsalternativ. Svarsalternativen i 
enkäten är av dikotom och ordinal karaktär. 63  Detta för att underlätta 
sammanställningen av empirin. För fullständig enkät se Bilaga 1.  
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61 Bryman, A., Bell, E., Företagsekonomiska forskningsmetoder. 1:2. Uppl. Malmö: Liber, 2005, 
s.126 
62 Ibid. s.168-169 
63 Ibid. s.256!
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3.5 Genomförande 

Enkäten delades ut under fredagen den 17 april på Stockholms centralstation. Detta 
för att få ett brett spektrum av människor, som även besökt många olika svenska 
köpcentrum och som därigenom kan bidra med olika infallsvinklar. Enkäten 
skickades även ut online via mejl under måndagen den 20 april, både till hänsyn av 
miljön men också för att bredda urvalsgruppen. 
 
Totalt 150 enkäter delades och skickades ut, med en förhoppning om att få tillbaka 
minst 100 fullständigt besvarade enkäter. 60 enkäter delades ut i pappersform, 
varav 7 enkäter var ofullständiga. 90 enkäter skickades ut via mejl, varav 23 
enkäter var ofullständiga. Totalt samlades 120 fullständiga enkäter in. 

3.6 Studiens mätbarhet 

Underökningens replikerbarhet anses vara relativt hög då författarna arbetat för att 
tydligt beskriva utformningen av enkäten samt genomförandeprocessen, se 3.4 
Utformning av enkät och 3.5 Genomförande.  
 
Undersökningen har även strävat efter att få en så hög reliabilitet som möjligt. 
Stabiliteten i studien är relativt hög då resultatet anses vara så pass stabilt att 
utfallet troligen skulle bli desamma om studien repeterades. 
Internbedömarreliabiliteten kan ses som god, då kodningen ej är beroende av den 
som utför den. 64 
 
Validitet är ett begrepp som varit viktigt under hela studien. Författarna har 
genomgående arbetat för att hålla studien så genomskinlig som möjlig m.a.o. att 
läsaren ska kunna följa med i de val som gjort under processen, varför dessa val har 
tagits samt vilka utgångspunkter som funnits.65 Den interna validiteten kan anses 
vara god då enkätsvaren visat på samband mellan variabler, oavsett ålder eller kön.  
I studien har det eftersträvats en hög extern validitet, då syftet med studien är att 
kunna generalisera resultatet utöver undersökningskontexten. Begreppsvaliditeten i 
studien ses som god, då alla begrepp varit i centrum och författarna har lagt fokus 
på att beskriva dessa, både under arbetets gång och i enkätstudien. Även den 
ekologiska validiteten har tagits i beaktning då författarna valt att kombinera den 
fysiska enkäten med att skicka ut den online. Detta för att minska miljöpåverkan 
men även för att respondenterna ska svara på enkäten i sin naturliga miljö. 66 
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65 Mälardalens folkhögskola. Validitet. 
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3.7 Etik 

För att befrämja svensk forskning finns Vetenskapsrådet, en myndighet under 
utbildningsdepartementet, som verkar för att svensk forskning bidrar till samhällets 
utveckling och ser till att svensk forskning håller hög kvalitet.67 All forskning som 
besitter bidrag ska uppfylla villkoren som finns i den svenska lagstiftningen. Av 
denna anledning finns en forskningshuvudman som verkar för att forskningen 
uppfyller villkoren. 68  Humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning görs 
utefter de etiska kraven; samtyckeskravet, informationskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 69 Författarna har bedrivit forskningen 
helt utan bidrag men har likväl jobbat för att uppfylla de fyra etiska kraven för 
humanistisk och samhällsvetenskapligforskning. Författarna har samlat in empirin 
på ett pålitligt sätt och är väl insatt i de forskningsetiska principerna.  

3.8 Kritik till metod 

3.8.1 Kritik till enkätstudien 

Ett sannolikhetsurval hade gett ett mer representativt och generaliserbart resultat. 
Med ett så kallat obundet slumpmässigt urval har alla i populationen samma chans 
att komma med i urvalet. 70  Detta hade dock inneburit mer kostnader och 
framförallt tid. 

! !
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67 Vetenskapsrådet. Om Vetenskapsrådet. 
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4. Empiri och analys 

I följande avsnitt presenteras enkätstudiens insamlade data i tabellform, 
sammanställt utifrån de 120 fullständiga enkätsvaren. Till varje tabell följer en 
analys av sammanställningen. 
___________________________________________________________________ 

4.1 Ålder- och könsfördelning 

Tabell 1 visar könsfördelningen hos respondenterna. Av de 120 tillfrågade var 69 
personer kvinnor och 51 män. 
!
Kön Mejl Stockholms centralstation Respondenter 

Kvinna 40! 29! 69&
Man 27! 24! 51&
Totalt 67& 53& 120&
&

Tabell&1&Könsfördelning&hos&respondenterna&

Av de som svarade via mejl var 40 av 67 respondenter kvinnor. Författarna till 
studien tillhör denna grupp, vilket kan ha påverkat den ojämna könsfördelningen. 
På Stockholms centralstation, blev könsfördelningen relativt jämn. Vilket tyder på 
att författarna kan ha påverkat könsfördelningen via mejl.  
 
Tabell 2 visar åldersfördelning hos respondenterna. Åldern hos respondenterna var 
övervägande 20-30 år. 
 
Ålder Mejl Stockholms centralstation Respondenter 

20-30! 47! 28! 75&
31-40! 6! 4! 10&
41-50! 6! 12! 18&
51-60! 5! 2! 7&
61-70! 3! 7! 10&
Totalt! 67& 53& 120&
 

Tabell&2&Åldersfördelning&hos&respondenterna&

Att 20-30 år är den överrepresenterade åldern hos respondenterna kan bero på att 
författarna till studien är inom det åldersspannet och därför skickades flest online-
enkäter ut till denna åldersgrupp. Även på Stockholms centralstation var det 
övervägande personer i denna grupp som deltog. Där var dock fördelningen mer 
utspridd över åldersspannen, vilket tyder på att fysisk utdelning ger bättre 
representativitet.  
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4.2  Upplevelseparametrar och sinnen 

Tabell 3 visar respondenternas rangordning av varje upplevelseparameter. Där 
siffran ett illustrerar de respondenter som klassat parametern som den viktigaste för 
en positiv upplevelse, ner till siffran sex som illustrerar de respondenter som 
klassat parametern som minst viktig. 
 
! Ett Två Tre Fyra Fem Sex Respondenter 

Service 62! 21! 22! 6! 4! 5! 120&
Design 14! 37! 26! 29! 10! 4! 120&
Layout 38! 29! 24! 16! 9! 4! 120&
Musik/Underhållning! 2! 9! 15! 19! 49! 26! 120&
Utställningar 3! 7! 0! 14! 29! 67! 120&
Mat 1! 17! 33! 36! 19! 14! 120&
Respondenter 120& 120& 120& 120& 120& 120& !
&

Tabell&3&Sammanställning,&rangordning&av&upplevelseparametrar&

Tabell 4 visar respondenternas koppling mellan dess sinnen och 
upplevelseparametrarna i ett köpcentrum. Varje respondent av de 120 har angett de 
två sinnen som de starkast kopplar samman med varje upplevelseparameter. 
Sammantaget blir det 240 svar på varje parameter, vilket ger totalt 1440 unika svar.  
 
! Lukt Hörsel Syn Känsel Smak Svar 

Service 24! 103! 108! 5! 0! 240&
Design 24! 25! 116! 73! 2! 240&
Layout 7! 72! 118! 41! 2! 240&
Musik/Underhållning! 3! 118! 98! 21! 0! 240&
Utställningar 9! 64! 118! 36! 13! 240&
Mat 103! 5! 40! 0! 92! 240&
Svar 170& 387& 598& 176& 109& 1440&
&

Tabell&4&Koppling&mellan&upplevelseparametrar&och&sinnen&

4.2.1 Service 
Utifrån Tabell 3 kan det utläsas att över hälften av respondenterna ser Service som 
den viktigaste upplevelseparametern i ett köpcentrum, vilket gör parametern till 
den mest viktiga för konsumenterna. Då Service bland annat står för 
tillmötesgående och lättillgänglig personal samt tillgänglig information. 71 Så är det 
detta som ett köpcentrum bör fokusera och lägga tid på. Av respondenterna är det 
43 personer som valt Service på plats två eller tre, vilket tyder på att den även för 
dessa respondenter är en viktig parameter.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
71 Johnston, R., et al. Service operations management Improving Service Delivery, 4. Uppl. Harlow: 
Pearson Education Limited, 2012, s.7-8 
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Tabell 4 visar att Service starkast kan kopplas samman med sinnena syn och hörsel. 
Syn är det sinne som flest respondenter valt. Endast 12 av de 120 respondenterna 
har inte valt syn som ett av de två sinnen med tydligast koppling till parametern. 
Då Service är den viktigaste upplevelseparametern för konsumenterna är det 
fördelaktigt att som marknadsförare jobba med hörsel och syn vid tillämpning av 
sinnesmarknadsföring i ett köpcentrum när Service ska förstärkas. Syn i koppling 
till Service kan innebära att köpcentrumets personal bär liknande klädsel, syns runt 
om i köpcentrumet och har en trevlig utstrålning. Inom hörselsinnet uppskattas 
troligtvis ett trevligt och lugnt röstläge både när det gäller personalen och 
informationsjinglar. 

4.2.2 Design 
Inom parametern Design är det en jämn fördelning mellan platserna två, tre och 
fyra som kan utläsas i Tabell 3. Vilket gör att Design är i toppen av de parametrar 
som upplevs som viktigast för respondenterna. Det gäller för köpcentrum att ligga i 
framkant med interiör, val av material, form, ljus och färgsättning. Även att 
köpcentrum har en intressent karaktär.72 Design blir allt mer central för köpcentrum 
i dessa konkurrerande tider. Kanske kan det vara detta som gör att konsumenterna 
värderar Design som mer viktig då de exponeras för det dagligen. 
 
I Tabell 4 kan det utläsas att 116 respondenter tycker att syn påverkas tydligast av 
Design, vilket visar på en mycket stark koppling. Känselsinnet är det andra sinne 
som respondenterna anser som tydligast. Lukt och hörselsinnet väger även de in i 
Design av ett köpcentrum. När det kommer till Design är det därför viktigt att som 
marknadsförare jobba med sinnena syn, känsel, hörsel och lukt men med fokus på 
syn och känsel.  

4.2.3 Layout 
Layout har en relativt jämn fördelning mellan platserna ett, två och tre, vilket kan 
utläsas i Tabell 3. Även om parametern har högst andel på placering ett, så är den 
inte mer viktig än Service för respondenterna. Vilket gör Layout till den näst 
viktigaste upplevelseparametern av alla. Det är med andra ord viktigt för 
köpcentrum att ha en bra skyltning och struktur samt att underlätta för 
konsumenterna att hitta och ta sig fram.73 
 
Tabell 4 visar att Layout starkast kan kopplas samman med synsinnet, då det endast 
är två av de 120 respondenterna som inte valt detta sinne. Av respondenterna är det 
72 personer som kopplat ihop Layout med hörselsinnet. Utöver hörsel och syn har 
även känselsinnet betydelse för Layouten.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
72 Iksuk, K, et al., Mall Entertainment and Shopping behaviors: a Grapical Modeling Approach, 
2005, NA – Advances in Consumer Research, vol. 32, 487-492 
73 Ibid. 
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4.2.4 Musik/Underhållning 
Musik/Underhållning är en av de minst viktiga parametrarna för respondenterna. I 
Tabell 3 kan det utläsas att 49 av respondenterna placerar Musik/Underhållning på 
plats fem och 45 av respondenterna placerar den på plats fyra eller sex, vilket 
bekräftar den låga rankingen. Bakgrundsmusik samt konserter och uppträdanden är 
därför inte av stor vikt för besökarna i ett köpcentrum. 
 
I Tabell 4 kan det utläsas att hörsel är det mest dominanta sinnet inom 
upplevelseparametern Musik/Underhållning, då 118 av respondenterna valt detta 
sinne. Av respondenterna har även 98 angett syn som det sinne som påverkas mest. 
Dessa två sinnen har varit starkast inom både Service och Layout, men syn är det 
dominerande sinnet inom parametrarna. För Musik/Underhållning är det istället 
hörsel som angivits av flest respondenter som det sinne som påverkas tydligast. 

4.2.5 Utställningar 
I Tabell 3 visas det tydligt att respondenterna har rangordnat Utställningar som den 
minst viktiga upplevelseparametern. Köpcentrum kan anordna olika typer av 
mässor och utställningar.74 Men detta kommer troligtvis inte öka konsumenternas 
upplevelsevärde avsevärt. 
 
Tabell 4 visar att syn är det tydligaste sinnet som respondenterna valt att koppla 
samman med Utställningar. Hörsel och känsel är även de två sinnen som 
respondenterna ansett som tydliga. Utställningar är den upplevelseparameter som 
respondenterna betraktar som den minst viktiga parametern, därför är det inte av 
stor vikt att som marknadsförare i första hand jobba med denna parameter. 

4.2.6 Mat  
Det kan utläsas i Tabell 3 att 36 av respondenterna har valt Mat som den fjärde 
viktigaste parametern. Koncentrationen av respondenternas svar är på 
placeringarna tre och fyra men den rankas dock inte högre än Design som har 
koncentrationen på placering två, tre och fyra. Utbudet av restauranger och caféer 
är för konsumenterna av betydelse men inte en av de viktigaste 
upplevelseparametrarna. Det är dock enligt teorin viktigt att de är placerade inuti 
eller i närheten av köpcentrumet och att det finns olika valmöjligheter.75 
 
I Tabell 4 kan det utläsas att lukt och smak är de mest dominanta sinnena som kan 
kopplas till upplevelseparametern Mat. Synen har även vid denna 
underhållningsparameter betydelse. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
74 Iksuk, K, et al., Mall Entertainment and Shopping behaviors: a Grapical Modeling Approach, 
2005, NA – Advances in Consumer Research, vol. 32, 487-492 
75 Ibid.!
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4.3 Rangordning av upplevelseparametrar 

För att tydliggöra resultatet i Tabell 3 har en sammanställning gjorts enligt 
följande;  
 

! Ett Två Tre Fyra Fem Sex Respondenter 

1.!Service! 62& 21! 22! 6! 4! 5! 120&
2.!Layout! 38& 29& 24& 16! 9! 4! 120&
3.!Design! 14! 37& 26& 29& 10! 4! 120&
4.!Mat! 1! 17! 33& 36& 19& 14! 120&
5.Musik/Underhållning! 2! 9! 15! 19& 49& 26& 120&
6.!Utställningar! 3! 7! 0! 14! 29! 67& 120&
Respondenter 120& 120& 120& 120& 120& 120& !
&
Tabell&5&Resultat,&rangordning&av&upplevelseparametrar&

För att förtydliga tabellen står de inringade siffrorna för upplevelseparametens 
placering. De siffror som är understrukna visar på respondenternas koncentration 
av svar och har används som hjälp i rangordningen av parametrarna. Exempelvis på 
Layout ligger koncentrationen på ett, två och tre, vilket gav den placering 2, samma 
princip gäller för Design, Mat samt Musik/Underhållning. 
 
De två viktigaste upplevelseparametrarna är efter empiriinsamlingen Service och 
Layout. Att konsumenterna tycker att dessa två parametrar är viktigast kan bero på 
att båda är vida begrepp som inkluderar många olika områden för att underlätta 
shoppingupplevelsen i köpcentrum. Inom Service är personalen ett av de mest 
betydande instrumenten. Utifrån studien kan det därför antas att personalens 
arbetssätt gentemot konsumenterna är högt värderat. Konsumenterna uppskattar 
således ett trevligt bemötande från personalen, samt att de är kunniga inom sitt 
område. Till parametern Layout har sinnena syn och hörsel starkast kopplats 
samman av konsumenterna. När det kommer till syn så är tydlig skyltning, layout 
och information av vikt. Hörseln kopplat till Layout inkluderat i denna parameter 
kan även här vara olika typer av informationsjinglar som spelas upp i lokalerna, för 
att få konsumenterna att hitta lättare i köpcentrumet. 
 
Empiriinsamlingen visar även att 21 respondenter, cirka en tredjedel av de som valt 
Service som den viktigaste parametern, har valt Layout som den näst viktiga 
parametern. Vilket även stämmer in på de respondenter som valt Layout som den 
viktigaste parametern, då 13 respondenter, även de en tredjedel valt Service som 
den näst viktigaste parametern. Detta visar på att dessa parametrar kan anses som 
relativt lika. 
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4.4 Koppling mellan sinnen och upplevelseparametrar 

För att tydliggöra resultatet i Tabell 4 har en sammanställning gjorts enligt 
följande; 
 
! Lukt Hörsel Syn Känsel Smak Svar 

Service 24! 103& 108& 5! 0! 240&
Design 24! 25! 116& 73& 2! 240&
Layout 7! 72& 118& 41! 2! 240&
Musik/Underhållning! 3! 118& 98& 21! 0! 240&
Utställningar 9! 64& 118& 36! 13! 240&
Mat 103& 5! 40! 0! 92& 240&
Svar 170& 387! 598! 176! 109& 1440&
&

Tabell&6&Förtydligande&av&kopplingen&mellan&upplevelseparametrarna&och&sinnen&

För att förtydliga tabellen står de inringade siffrorna för de två sinnen som starkast 
kan kopplas samman med varje upplevelseparameter. 
 
Utifrån Tabell 6 kan det utläsas att det främst är två sinnen som utmärker sig 
genom att ha starkast koppling till flest upplevelser i ett köpcentrum, dessa är syn 
och hörsel. Därför är det dessa sinnen som marknadsförare främst ska ta tillvara på 
och använda för att ge konsumenter en positiv shoppingupplevelse.  
 
Syn har en av de starkaste kopplingarna till alla sex upplevelseparametrar utom 
Mat. Syn är dock det tredje starkaste sinnet till den upplevelseparametern och är 
därmed en viktig faktor även när marknadsförare inom köpcentrum utformar 
restauranger och caféer. Synsinnet kan hjälpa köpcentrum att stärka sin identitet, 
genom att kontrollera det visuella kan marknadsförare styra konsumenternas bild 
av köpcentrumet i den riktning de vill.76  
 
Det andra sinnet som urskiljer sig är hörseln. Teorier menar att konsumenternas 
beteenden påverkas av ljud och att företag idag har förstått vikten av att jobba med 
ljud för att förstärka varumärket och sin identitet.77 Denna studie bekräftar att 
konsumenten påverkas starkt av olika ljud. Hörselsinnet används mycket i dagens 
marknadsföring.78 Hörsel är även ett av de sinnen som konsumenter ofrivilligt 
exponeras för inom marknadsföring och är även ett sinne som är känsloladdat. Till 
exempel genom att spela uppiggande och glad musik kan känslan överföras till 
konsumenten utan dess vetskap.  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
76 Hultén, B., Broweus, N., Van Dijk, M., Sensory Marketing, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 
2009, s.9 
77 Ibid. s.8 
78 Aradhna, K., An integrative review of sensory marketing: Engaging the senses to affect 
perception, judgment and behavior, Journal of Consumer Psychology, 2012, Vol. 22, No. 3, 332-
351!
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Av de övriga tre sinnena är lukt det sinne som konsumenten inte själv kan styra. 
Både känsel och smak kan konsumenter välja att avstå ifrån. Att lukt inte har 
angetts som ett av de starkaste sinnena utöver Mat, kan bero på att luktsinnet inte är 
lika utvecklat inom marknadsföring. Luktsinnet är starkt kopplat till minnet och 
kan göra att konsumenterna minns upplevelser i köpcentrum en längre tid.79 Även 
luktsinnet har en nära koppling till det emotionella vilket kan påverka 
konsumenternas upplevelser, både positivt och/eller negativt.80  
 
Att tillämpa sinnesmarknadsföring genom att använda alla sinnen samtidigt ger 
företag en möjlighet att leverera högsta möjliga sensoriska upplevelse och ge en 
personlig touch till varumärket.81 Studien visar som tidigare nämnt att två sinnen 
står i centrum och utmärker sig som mer tydliga än de andra. Vilka är syn och 
hörsel. Dock är det inte endast dessa sinnen som marknadsförare ska jobba med. 
En tillämpning av alla sinnen måste tas i beaktning för att uppnå bästa sensoriska 
upplevelse. Det empiriska underlag som tagits fram i studien visar de sinnen där 
fokus bör ligga för köpcentrum i stort.   

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
79 Aradhna, K., An integrative review of sensory marketing: Engaging the senses to affect 
perception, judgment and behavior, Journal of Consumer Psychology, 2012, Vol. 22, No. 3, 332-
351 
80 Hultén, B., Broweus, N., Van Dijk, M., Sensory Marketing, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 
2009, s.7 
81 Hultén, B., Broweus, N., Van Dijk, M., Sensory Marketing, Journal of Product Innovation 
Management, 2011, Vol. 28, No. 6, 989-991!
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5. Diskussion 

Kapitlet inleds med en bredare diskussion som en förlängning av studiens analys. 
Därefter presenteras KSU Modellen, utvecklad av författarna till studien med 
empirin som grund. Som en avslutning på kapitlet kommer en kort diskussion kring 
den fortsatta utvecklingen inom köpcentrumbranschen. 
___________________________________________________________________ 

5.1 Diskussion kring upplevelseparametrar och sinnen 

Idag lever vi en värld där tid är en knapp resurs vilket ger köpcentrum en nackdel 
gentemot e-handeln. E-handeln har förändrat förutsättningar för konsumenter att 
handla då inköp kan genomföras i princip överallt, på grund av nya innovationer 
och ny teknik. Då denna utveckling sker i snabb takt måste köpcentrum ständigt 
förbättra och jobba aktivt med att effektivisera och underlätta konsumenternas 
inköpsprocess. Kanske kan det vara på grund av detta som Layout är av stor 
betydelse för konsumenten. Service ligger även det i tiden och är viktigt För 
konsumenterna. Vilket kan grunda sig i att vi människor har sociala behov. Kanske 
kan denna sociala faktor utgöra grunden till varför Service anses som den viktigaste 
byggstenen i utvecklingen av köpcentrum, då Service starkt kopplas till personalen 
i köpcentrumet. En bredare diskussion skulle kunna koppla Service till det svenska 
samhället, där konsumenterna ständigt har tillgång till service och är vana att få den 
service de vill ha inom en bestämd tidsram. Möjligtvis kan detta påverka 
konsumenterna och därmed även ha påverkat utfallet i empirin.  
 
Att det var just Service och Layout som klassades som de viktigaste parametrarna 
var för författarna väntat. Då både Service och Layout är grundläggande begrepp 
för att få konsumenter att känna sig trygga och välinformerade. Därför är det 
troligtvis viktigt för konsumenterna att dessa parametrar finns i ett köpcentrum och 
är utvecklade, för att de ska kunna uppskatta mindre viktiga parametrar som till 
exempel Musik/Underhållning och Utställningar. De parametrar som av 
konsumenterna klassats som mindre viktiga för en positiv upplevelse, är kanske 
ändå av betydelse och måste finnas med i köpcentrumet. Men inte i lika stor 
utsträckning som de mest viktiga. Då största delen av alla köpcentrum idag jobbar 
med mer eller mindre alla upplevelseparametrar, är det troligt att alla är av en viss 
betydelse för helhetsupplevelsen och därför kan köpcentrum inte bortse helt från de 
mindre viktiga parametrarna. Kanske räcker det med en utställning någon gång i 
halvåret, vilket i sin tur kan generera nya besökare till köpcentrumet. 
 
Att två sinnen motiverades som ett representativt urval före empiriinsamlingen 
grundade sig i att studien syftar till att få fram de starkaste kopplingarna. Såhär i 
efterhand kan det ses som ett mindre bra val, då flest respondenter kopplat samman 
syn med flest parametrar. Kanske hade det gett studien en ytterligare dimension om 
respondenterna tillåtits välja fler sinnen till varje parameter, då syn enligt teorin 
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anses vara det starkaste sinnet som även är lättast att förföra. Detta kan ha påverkat 
respondenterna till att välja syn som det primära sinnet. Att använda hörselsinnet är 
i dagens marknadsföring vanligt. För att sätta in hörselsinnet i en bredare kontext 
använder många företag idag utvalda ljud för att förstärka olika känslor och att få 
kunder att associera utvalda låtar och röster med dess varumärke. Det kan vara allt 
från kända personers röster till kända låtar eller melodier. Även detta kan ha 
påverkat konsumenterna till att koppla samman hörsel med många av 
upplevelseparametrarna.  

5.2 KSU Modellen 

I kapitel 2.3 Teoriernas samband presenterades ett förstadium till en modell. Efter 
empiriinsamling och analys har författarna vidareutvecklat modellen och kopplat 
ihop det som respondenterna ansåg som de två starkaste sinnena med respektive 
upplevelseparameter. Parametrarna är även rangordnade efter utfallet i empirin. 
Modellen har tilldelats namnet KSU Modellen. Där KSU är en förkortning av 
Köpcentrum Sinnen Upplevelser. 
 
 

 
 

Figur&3&KSU&Modellen.&Källa:&Nilsson,&C.,&Jakobsson,&E.&(2015) 
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Att de två primära sinnena kopplats samman med varje upplevelseparameter ger ett 
perspektiv över vad marknadsförare ska fokusera på. Det är dock viktigt att jobba 
med sinnesmarknadsföring som en helhet där alla sinnen spelar sin roll. Modellen 
visar på de sinnen där fokus bör ligga och kan användas som ett hjälpmedel för 
marknadsförare som tillämpar sinnesmarknadsföring under utvecklingen av ett 
köpcentrum. Modellen visar även på upplevelseparametrarnas relevans för 
köpcentrumet och att det kan vara fördelaktigt att lägga mest vikt vid de viktigaste 
parametrarna. 

5.3 Fortsatt utveckling 

I den fortsatta utvecklingen av köpcentrumbranschen kommer troligtvis klimatet att 
förändras. Köpbeteendet kommer även det utvecklas och konsumenterna kommer 
förmodligen kräva mer än vad de gör idag. Det är viktigt att köpcentrum tar reda på 
och är uppmärksamma på vad konsumenterna efterfrågar. KSU Modellen kan då 
som tidigare nämnt vara till hjälp för den fortsatta utvecklingen. Om köpcentrum 
blir skickliga på de grundläggande parametrarna i modellen kommer det i 
framtiden bli mer viktigt att i större utsträckning fokusera på de mindre viktiga 
parametrarna, med andra ord kommer andra faktorer att avgöra varför du åker till 
ett köpcentrum framför ett annat. Vid öppning av nya köpcentrum är det 
fördelaktigt att fokusera på de viktigaste parametrarna i denna modell först.  
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6. Slutsats 

I följande kapitel kommer studiens syfte att presenteras och besvaras, därefter 
följer förslag på fortsatt forskning. 
___________________________________________________________________ 
 
Studiens syfte lyder;  
 
Syftet med studien är att identifiera vilka upplevelsesparametrar i ett köpcentrum 
som i kombination med sinnesmarknadsföring kan ge konsumenterna en positiv 

upplevelse. 
 
Författarnas slutsats presenteras i listan nedan, vilken representerar 
konsumenternas rangordning av upplevelseparametrar i ett köpcentrum. Siffran ett 
står för den viktigaste parametern för en positiv upplevelse enligt konsumenterna 
och siffran sex den minst viktiga. Listan visar även vilka två sinnen som 
konsumenterna starkast valde att kombinera med varje upplevelseparameter. Av 
det empiriska material som samlades in drogs slutsatsen att köpcentrum bör lägga 
mest vikt vid de viktigaste parametrarna, men att alla spelar roll för helheten. För 
varje upplevelseparameter bör fokus ligga på de två starkaste sinnena, men även 
här är det viktigt att jobba med alla sinnen som en helhet för att ge konsumenterna 
en positiv upplevelse. 
 

1. Service - Syn och hörsel 
2. Layout - Syn och hörsel 
3. Design - Syn och känsel 
4. Mat - Lukt och smak 
5. Musik/Underhållning - Syn och hörsel 
6. Utställningar - Syn och hörsel 

!

6.1 Förslag på fortsatt forskning 

Studien har påvisat vilka sinnen som starkast kopplas till upplevelseparametrar i ett 
köpcentrum. Men på vilket sätt marknadsförare specifikt ska jobba med 
upplevelser i ett köpcentrum i kombination med sinnen skildrar inte studien, vilket 
är ett förslag på fortsatt forskning. Genom att öka köpcentrums förståelse för hur 
sinnesmarknadsföring kan påverka konsumenternas upplevelser positivt, kan 
köpcentrum utmärka sig från konkurrenterna och e-handeln. En intressent vidare 
forskning kan vara hur konsumenterna upplever att de olika sinnena påverkar dem. 
Ett ytterligare förslag på fortsatt forskning skulle kunna vara en jämförelse mellan 
köpcentrum och e-handeln när de tillämpar sinnesmarknadsföring. 
 
 
!  
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Bilaga 1 
 
 

 

Vad är det som gör köpcentrum trevliga? 
 

Denna enkätundersökning är en del av ett forskningsprojekt vid Södertörns högskola. Vi vill 
ta reda på vad du tycker är mest viktigt när du besöker ett köpcentrum. Enkäten är helt 
anonym och tar cirka två minuter att besvara. Ange svaren i respektive ruta. 
 
 
Fråga 1: Kön 
 Man   Kvinna        Annat  
 
 
Fråga 2: Ålder _____ 
 
 
Fråga 3: Rangordna följande upplevelser i ett köpcentrum. Där siffran 1 är mest viktig 

för en positiv upplevelse och 6 är minst viktig. OBS! Skriv en siffra i varje ruta.  
 

Service 
Exempelvis, tillmötesgående/trevlig personal och tillgänglig information. 

 

Design 
Exempelvis, interiör, val av material, form, ljus och färgsättning. 

 

Layout 
Exempelvis, bra struktur, bra skyltat, lätt att hitta och lätt att ta sig fram.  

 

Musik/underhållning 
Exempelvis, bakgrundsmusik som spelas samt konserter och uppträdanden. 

 

Utställningar 
Exempelvis, olika typer av mässor eller konstutställningar. 

 

Mat  
Exempelvis, utbudet av restauranger och caféer. 



 
!

Tack för din medverkan! 

När du besöker ett köpcentrum så påverkas dina sinnen – lukt; näsan, hörsel; öronen, syn; 
ögonen, känsel; huden, smak; munnen. 
 
Fråga 4: Vilka av dina sinnen påverkas tydligast av följande upplevelser?  

OBS! Kryssa i två sinnen per upplevelse. 
 
Service 
Exempelvis, tillmötesgående/trevlig personal och tillgänglig information. 

Lukt (näsan)        Hörsel (öronen)        Syn (ögonen)        Känsel (huden)        Smak (munnen) 

 
 

Design 
Exempelvis, interiör, val av material, form, ljus och färgsättning. 

Lukt (näsan)        Hörsel (öronen)        Syn (ögonen)        Känsel (huden)        Smak (munnen) 

 
 

Layout 
Exempelvis, struktur, skyltar, lätt att hitta och lätt att ta sig fram.  

Lukt (näsan)        Hörsel (öronen)        Syn (ögonen)        Känsel (huden)        Smak (munnen) 

 
 

Musik/underhållning 
Exempelvis, bakgrundsmusik som spelas samt konserter och uppträdanden. 

Lukt (näsan)        Hörsel (öronen)        Syn (ögonen)        Känsel (huden)        Smak (munnen) 

 
 

Utställningar 
Exempelvis, olika typer av mässor eller konstutställningar. 

Lukt (näsan)        Hörsel (öronen)        Syn (ögonen)        Känsel (huden)        Smak (munnen) 

 
 

Mat 
Exempelvis, utbudet av restauranger och caféer. 

Lukt (näsan)        Hörsel (öronen)        Syn (ögonen)        Känsel (huden)        Smak (munnen) 

 
!
!
Vilket köpcentrum besökte du senast?_____________________________________________



 
!
 


