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Sammanfattning 
Den tredje september 2013 vann beslutet om Entré Syd laga kraft och det stod således klart att 

Ikea med tillhörande köpcentrum kommer att etablera sig på Söderslätts handelsområde. Detta 

har bidragit till att handlare och politiker i Umeå känner sig oroliga för hur övrig handel 

kommer att påverkas, där oron för centrumhandeln är framträdande. 

 

Historiskt sett har lokalisering varit huvudsakligt fokus för forskning inom detaljhandeln där 

senare forskning snarare sett andra aspekter som påverkar en konsument. Med detta som 

utgångspunkt har vi, på uppdrag av Visit Umeå, genomfört en studie där fokus har varit att 

undersöka om attributen: lokalisering, tillgänglighet, butiksutbud, service och övriga 

aktiviteter samt de bakomliggande faktorerna ålder, kön, inkomst, utbildning och bilinnehav 

påverkar en konsument i valet mellan externhandeln med tillhörande Ikea-varuhus och 

centrumhandeln. 

 

Uppsatsen utgår från Falk och Julanders modell för hur kunder väljer inköpsställe. Vidare 

bygger den teoretiska referensramen på teorier om konsumentbeteende. Detta för att förstå 

vad som påverkar konsumenter. För att samla in information har vi genomfört en 

enkätundersökning på Bergvik köpcentrum i Karlstad genom att fråga förbipasserande. Detta 

för att skapa en uppfattning om hur tidigare forskning gällande hur konsumenter väljer butik 

stämmer överens med hur konsumenter väljer inköpsställe där Ikea tas med i beaktandet. 

 

Studiens resultat visar att det, utöver lokalisering som inte går att förbises, finns fem 

kärnattribut vilka värderas högre än övriga attribut som undersökts; butikutbud, tillgängliga 

parkeringar, öppettider, restauranger och kaféer. Dessa används vidare i studiens slutsatser där 

Falk och Julanders modell modifieras för att vara applicerbar på valet mellan studiens 

inköpsställen. Utifrån den modifierade modellen mynnar studien ut i rekommendationer till 

lokala beslutsfattare och centrumkoordinatorer. Detta för att de ska kunna vidta åtgärder för 

att centrumhandeln i minsta möjliga mån ska påverkas negativt i och med Entré Syds 

etablering. 

 

Nyckelord: konsumentbeteende, attribut, bakomliggande faktorer, val av inköpsställe 
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1. Introduktion 

 

I detta kapitel kommer vi att ge en introduktion till ämnet samt en problembakgrund. 

Efter det kommer vi att presentera vår problemformulering och vårt syfte, följt av 

studiens avgränsningar. Avslutningsvis kommer vi att definiera de attribut vi ämnar 

undersöka. 
 

Under de senaste decennierna har detaljhandeln i Sverige och övriga Europa gått 

igenom radikala strukturförändringar (ex. Gosh & McLafferty, 1991; Forsberg, 1998; 

Rämme & Rosén, 2009), förändringar som haft stor betydelse för svensk ekonomi. 

Genomgående spenderar svensken runt 33 procent av hushållets disponibla inkomst på 

detaljhandeln, vilket övervägande är den största utgiftsposten (Bergström, 2000, s. 331; 

Rämme et al., 2010, s. 4). Till följd av utvecklingen sysselsätts i dag 250 000 individer 

inom detaljhandeln, där de omfattande strukturomvandlingarna främst har präglats av en 

geografisk koncentration kring större regioner. Ökad konkurrens mellan 

marknadsplatser och en utbudsexplosion av varor och tjänster har där varit betydande 

(Rämme et al., 2010, s. 4; Rämme & Rosén, 2009, s. 5). 

  

Historiskt sett har handeln varit centrerad och framträdande i städers centrum (Forsberg, 

1998, s. 185), där en viktig förändring i detaljhandelns utveckling har varit framkomsten 

av gallerior och externa handelsplatser (ex. Bergström, 2000; Forsberg, 1998; Ghosh & 

McLafferty, 1991; Rämme & Rosén, 2009). Gosh och McLafferty (1991, s. 254) menar 

i relation till det att utvecklingen av köpcentrum representerar en central innovation i 

detaljhandelns historia. Utvecklingen av köpcentrum går tillbaka till USA i slutet av 

1940-talet då det skedde en utflyttning till förorterna och köpcentrum etablerades 

utanför städerna för att finnas i närhet till konsumenterna. I och med att dessa förorter 

blev den nya platsen att bo på blev det externa köpcentrumet det nya stället att åka till. 

Dessa köpcentrum kom att förändra konsumenternas behov, från att endast konsumera 

till att socialisera och efterfråga kollektiva aktiviteter som exempelvis teater (Ghosh & 

McLafferty, 1991, s. 253-254; Hook, 1987, s. 16; Muhlebach & Muhlebach, 2013, s. 

22). Sedan dess har vi varit med om betydande förändringar gällande det nya sättet att 

konsumera. Eftersom konsumentmarknaden har förändrats har detaljhandeln varit 

tvungen att följa dessa förändringar där fokus förflyttats från att enbart erbjuda 

konsumtion av varor till att erbjuda omfattande handelsalternativ (Hook, 1987, s. 16). 

Bekvämligheter som dessa handelsalternativ kommit att erbjuda har lett till att de flesta 

centrala shoppingstråk blivit föråldrade och fått lida av negativa konsekvenser 

(Muhlebach & Muhlebach, 2013, s. 22-23; Ozuduru et al., 2014, s. 145). För svensk del 

tog det längre tid att utveckla liknande handelsmöjligheter. Även fast det första 

köpcentrumet byggdes i Luleå 1955 (NCSC, 2014) och inte i USA och det första 

externa köpcentrumet i Sverige byggdes redan 1962 i Malmö så var det inte förrän i 

slutet på 1980-talet och början på 1990-talet som dessa försäljningskanaler tog fart på 

riktigt (Forsberg, 1998, s. 186). I dag står dessa försäljningskanaler för en betydande del 

av detaljhandelns omsättning i Sverige där de mellan åren 2000 och 2005 ökade med 

omkring 40 procent (Centrumutveckling, 2006, s. 12). Vidare visar undersökningar 

inom området att externhandeln och större köpcentrums framväxt år 2005 motsvarade 

för runt 30 procent av detaljhandelns omsättning (Rämme & Rosén, 2009, s. 5). 

  

I dagsläget är det inte enbart dessa framväxande köpcentrum som är betydande för en 

stads utveckling. Det är även av prioritet att utveckla den föråldrade stadskärnan för att 
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klara av att attrahera konsumenter, inte enbart genom att erbjuda tilltalande fysiska 

handelsalternativ utan även för att stå emot konkurrensen från den växande e-handeln 

och andra distanserade mer attraktiva shoppingalternativ (Hart el al., 2013, s. 1753). 

Zolfani et al. (2013, s. 7119) menar att moderniseringen har styrt våra shoppingvanor 

från små shoppingstråk till storskaliga köpcentrum med varierande sortiment medan 

PWC (2012, s. 7) har kartlagt att det skett ett marknadsskifte där konsumtionsmönstret 

har gått över till multikonsumtion, vilket innebär att pålästa konsumenter har hela 

världen i sina händer och således kan handla var, när och hur de vill. Till följd av nya 

och annorlunda butiksformat, har konsumenter mer att välja mellan där de står inför 

valet att antingen vara lojala eller välja nya alternativ som potentiellt uppfyller behoven 

bättre (Popkowski Leszczyz et al., 2000, s. 324). 

  

De största skillnaderna vid en jämförelse mellan centrumhandeln och externhandeln 

grundar sig i att externhandeln tack vare låga markkostnader kan erbjuda storskalighet i 

utbudet och mer frekvent hålla lägre priser än butiker i centrum (Alzubaidi et al., 1997, 

s.79; Garvill et al., 2003, s 1). Konsumenter kan dessutom tidsoptimera sin konsumtion 

genom kompletterande inköp på ett samlat ställe (Bergström, 2000, s. 332).  En baksida 

är dock att dessa handelsplatser främst riktar sig till bilburna konsumenter (Alzubaidi et 

al., 1997, s. 79-80), där svaga konsumentgrupper såsom yngre och äldre främst är 

drabbade (Garvill et al., 2003, s. 2). Jones (1990, refererad i Alzubaidi et al., 1997, s. 

78) granskar argumenten till förmån för utvecklingen av externa handelsplatser och 

menar att framkomsten av detta handelsalternativ visar att typen av shoppingmiljö med 

dess tillhörande faciliteter går i linje med vad konsumenter alltmer efterfrågar samt att 

lokaliseringen av dessa köpcentrum underlättar för trängsel och dessutom tillåter 

jämförelser mellan produkter och priser. Centrumhandeln kan å andra sidan ofta erbjuda 

ett butiksutbud som är större till skillnad från det externa köpcentrumets fria 

parkeringsplatser och långa öppettider. I stadskärnan finns det ofta flera butiker av 

samma sort, exempelvis flera apotek och flera bokhandlare, och dessutom övriga 

aktiviteter såsom restauranger, biografer och pubar som inte direkt konkurrerar med 

externhandeln (Garvill et al., 2003, s. 2). Dessutom menar Bergström (2000, s. 338) att 

centrumhandeln inte direkt tappar försäljningsvolymer till följd av etableringar av 

externa köpcentrum, utan att det snarare är övrig extern handel som tenderar att minska. 

  

Traditionellt har forskning inom detaljhandeln fokuserat på aspekter kopplade till 

lokalisering, vilket har varit det viktigaste perspektivet när det kommer till hur 

konkurrenskraftigt ett inköpsställe är (Fotheringham, 1988, s. 302; McGoldrick & 

Thompson, 1992, s. 1; Moore & Mason, 1969, s. 61), där val av inköpsställe direkt varit 

korrelerat med lokalisering (Fotheringham, 1988, s. 300; Meyer & Eagle, 1982, s. 62-

63). Detta har främst varit påtagligt när det kommer till köpcentrum och externa 

handelsplatser. Mazze (1972, s. 17) hävdar att ett inköpsställes lokalisering kan 

användas som en konkurrensfördel eftersom varje plats är unik och vidare menar Ghosh 

och Craig (1983, s. 66) att val av lokalisering är av yttersta vikt för att nå framgång. 

Även om avståndet som separerar läget med potentiella konsumenter är av betydelse, 

finns det andra aspekter som påverkar (Marjanen, 1997, s. 11). Marjanen poängterar att 

det handlar främst om att ett företags uttalade strategi bör styra fördelningen av resurser 

effektivt för att tillfredsställa de identifierade behoven hos konsumenterna. Rudd et al. 

(1983, s. 46) menar vidare att valet av lokalisering involverar mer än att enbart välja en 

plats att etablera sig på. Många detaljhandelsföretag har tidigare fokuserat på personliga 

preferenser eller intuition vid val av lokalisering, där senare forskning snarare fokuserar 

på andra attribut som påverkar.  
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Det finns forskning som behandlar konsumentbeteende och vilka faktorer som påverkar 

en konsument vid val av ett specifikt köpcentrum eller butik (ex. Alzubaidi, 1997; 

Marjanen, 1997; McGoldrick & Thompson, 1992), där platsutvärdering inte kan 

fulländas effektivt utan vetskap om var konsumenter är lokaliserade och hur de väljer 

inköpsställe (Marjanen, 1997, s. 12). Det är således essentiellt för detaljhandlare att 

erhålla så mycket information och förståelse om konsumenterna som möjligt (Dalwadi 

et al., 2010, s. 21). Som ovan nämnt har lokalisering visat sig vara den viktigaste 

aspekten vid konsumenters val av handelsplats (ex. Fotheringham, 1988; McGoldrick & 

Thompson, 1992), där senare forskning betonar att konsumenter efterfrågar ytterligare 

attribut för att bli tillfredsställda. Detta handlar exempelvis om att konsumenter i dag 

handlar av sociala anledningar, exempelvis för att bedriva tiden eller som ett 

fritidsintresse (Marjanen, 1997, s. 13). Även Bearden (1977, s. 17), De Juan (2004, s. 

90) och Falk och Julander (1983, s. 33) konstaterar att det finns ytterligare attribut som 

påverkar. Exempel på det är parkeringsmöjligheter, utbud, öppettider och service. 

Dalwadi et al., (2010, s. 21) menar vidare att det är viktigt att vara välinformerad om 

konsumenter gällande deras demografiska, psykologiska och socioekonomiska status 

för att kunna identifiera relevanta segment av konsumenter. 

  

Falk och Julander (1983, s. 32-34) har arbetat fram en modell som tar upp flertalet 

faktorer vilka berör konsumenters beslutskriterier. Forskarna delar upp modellen i; 

faktorer som påverkar konsumenternas val av inköpsställe, konsumenternas 

beslutskriterier och detaljhandelns beslutskriterier, där de två sistnämnda står i relation 

till varandra. Falk och Julander menar att när de geografiska strukturerna, exempelvis 

avstånd, och vilka socioekonomiska faktorer, exempelvis kön, som påverkar vid val av 

inköpsställe är fastställda så går det att klargöra vilka beslutskriterier som är avgörande 

för var konsumenter kommer att göra sina inköp. När konsumentens kriterier är 

fastställda kan detaljisten vidare besluta vilka åtgärder de bör fokusera på för att skapa 

tillfredsställelse hos konsumenterna. 

 

1.1 Problembakgrund 
Den tredje september 2013 vann beslutet om Söderslätts handelsområde, Entré Syd, 

laga kraft (Umeå kommun, 2012a) och det stod således klart att Ikea med tillhörande 

köpcentrum kommer att etableras på området. Entré Syd kommer vara beläget cirka två 

kilometer söder om Umeå centrum med anknytning till såväl E4 som E12 (Umeå 

kommun, 2012b, s. 1). Handelsområdet kommer ge ett tillskott på omkring 77 000 

kvadratmeter sällanköpsvaruhandel exklusive en större dagligvarubutik och cirka 2 500 

parkeringsplatser (Umeå kommun, 2012b, s. 4-6). Dagens handlare och politiker ser 

etableringar som dessa som hot mot övrig handeln eftersom det kommer att innebära 

ändrade konsumtionsmönster (Bergström, 2000, s. 332). Här menar dock Daunfeldt et 

al. (2013, s. 21) att sällanköpsvaruhandeln generellt kommer att öka i städer som 

etablerar externhandel med tillhörande Ikea-varuhus med omkring 20 procent. Detta 

främst tack vare inflödet av konsumenter från kringliggande kommuner vilket visat sig 

ha positiva överspillningseffekter på övrig handel (Bergström, 1999, s. 17). Alzubaidi et 

al. (1997, s. 79) argumenterar här om betydelsen av att ständigt utveckla stadskärnan 

och menar att städer noggrant bör förvaltas för att göra dem tilltalande för dess 

konsumenter, vilket framhåller behovet av den centraliserade detaljhandelns hantering 

av stadskärnorna. 

 

Genom att studera litteraturen finner vi att det gjorts en del studier i USA på vad stora 

externhandelsetableringar innebär för närliggande handel (ex. Artz & Stone, 2006; 
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Barnes et al., 1996; Jia, 2008), något som vi anser är för stort för att applicera på 

handeln i Sverige. Få studier gällande sådana etableringar har genomförts utanför USA 

och det finns inte någon forskning som undersökt hur Ikea-etableringar, som är den 

närmaste svenska jämförelsen, påverkar den lokala marknaden. Ett undantag inom 

ämnet är Daunfeldt et al. (2013, s. 2-3) som statistiskt undersökt den regionala påverkan 

i och med en Ikea-etablering. De fokuserar dock främst på hur sysselsättningsskapande 

och försäljningsintäkter påverkar städer med ett Ikea i förhållande till städer utan. 

 

Om vi vidare studerar litteraturen finner vi att det finns gedigen forskning inom 

detaljhandeln, men att den mesta forskningen behandlar både sällanköps- och 

dagligvarukonsumtion (ex. Bearden, 1977; Dalwadi et al, 2010). Dessutom berör stor 

del av denna forskning jämförandet av butiker snarare än storskaliga inköpsställen. Det 

finns även forskning rörande vad som gör köpcentrum attraktiva och varför 

konsumenter åker dit (ex. Oppewal et al., 1997; Ozuduru et al, 2014; Rajagopal, 2011) 

men utifrån att studera litteraturen så finner vi ingen forskning gällande 

konsumentbeteende och vilka attribut som påverkar vid valet av inköpsställe med Ikea 

som betydande faktor. Detta är även något som Daunfeldt et al., (2013, s. 21) menar att 

det behövs mer forskning kring. Tillsammans med introduktionen, problembakgrunden 

och den oro som finns gällande stadskärnans möjliga förändringar har vi kommit fram 

till nedanstående problemformulering och syfte. 

 

1.2 Problemformulering 
Vilka attribut och bakomliggande faktorer påverkar en konsuments val av inköpsställe? 
 

1.3 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka om attributen: lokalisering, tillgänglighet, 

butiksutbud, service och övriga aktiviteter påverkar en konsument i valet mellan 

externhandeln med tillhörande Ikea-varuhus och centrumhandeln, med fokus på 

sällanköpsvaruhandeln. Syftet är även att undersöka om konsumenters bakomliggande 

faktorer: ålder, kön, inkomst, utbildning, civilstånd och bilinnehav påverkar valet samt 

att ställa dessa mot de valda attributen. Vi ämnar således beskriva och förklara vad som 

påverkar konsumenterna för att ge rekommendationer till lokala beslutsfattare och 

centrumkoordinatorer hur de ska agera för att handeln i centrum, i och med Entré Syds 

etablering, i minsta möjligaste mån ska påverkas negativt.  

 

1.4 Studiens avgränsningar 
Studien ämnar undersöka vilka attribut och bakomliggande faktorer som påverkar 

konsumenter vid valet av externhandeln med tillhörande Ikea-varuhus eller 

centrumhandeln. Detta eftersom en nyetablering av Ikea är planerad i Umeå under 2015. 

Eftersom det i dagsläget inte finns något liknande alternativ till konsumtion, går inte 

studien att genomföras i Umeå. Studiens datainsamling kommer således att genomföras 

på Bergvik som är Karlstads externa köpcentrum i anslutning till Ikea och som likt 

Umeå har liknande utgångspunkter gällande handeln. Appliceringen på Umeå som 

handelsstad och generaliseringen på handeln överlag kommer därmed att göras ur ett 

framtidsperspektiv. Detta innebär att en generalisering inte kommer kunna göras fullt ut. 

Vi vill dock argumentera för att vi anser att vår referensstad är så pass jämlik Umeå, 

utifrån de aspekter studien kommer att fokusera på, att tillämpningen i stor utsträckning 

kommer vara realiserbar. 
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Umeå har utöver centrumhandeln idag även tre externa handelsplatser; Ersboda, 

Strömpilen och Klockarbäcken. Då studien har för avsikt att undersöka vilka attribut 

som påverkar en konsument att handla på ett externt köpcentrum med Ikea eller i 

centrum, kommer studien inte ta hänsyn till denna handel, även fast vi förmodar att den 

i högsta grad kommer att påverkas. Även den snabbt växande alternativhandeln, med e-

handeln i fokus, påverkar städers handlare avsevärt och som nämnt i introduktionen har 

samhället gått över till multikonsumtion där dagens konsumenter kan handla när, var 

och hur de vill. Vi har dock valt att endast ta hänsyn till fysisk konsumtion, detta för att 

kunna jämföra centrumhandeln med externhandeln. Vidare ämnar studien att studera 

alla sällanköpsvaror som kan tänkas påverka de jämförande handelsalternativen. Vi 

kommer därmed generalisera alla butiker som berörs, även fast de skiljer sig åt vad 

gäller produktutbud och kundsegment. Oppewal et al. (1997, s. 1083) konstaterar i sin 

studie att konsumenter oftast kombinerar sällanvaruköp med dagligvaruköp varvid vi, i 

enkätkonstruktionen, hantering av data samt i analysen, har tagit detta i beaktande. 

  

De teoretiska avgränsningarna handlar främst om att det finns lite tidigare forskning 

riktad mot vårt specifika problemområde vilket har bidragit till att vi har använt oss av 

forskning inom såväl ´store image´ som forskning gjord på specifika butiker. Detta har 

resulterat i att vi har anpassat teorierna för att kunna applicera dessa på vår studie. 

Vidare fokuserar studien på de på förhand utarbetade attributen, som vi tagit fram 

genom en gedigen litteraturgenomgång, och kommer således inte att ta hänsyn till 

övriga aspekter som kan påverka en konsument vid valet. 

 

1.5 Praktiskt och teoretiskt bidrag 
Det finns stor del forskning kring konsumenters inköpsprocess och val av butik, men 

som nämnt ovan finns det begränsad forskning kring hur konsumenter väljer 

inköpsställen som innefattar mer än en butik och framför allt i anknytning till ett Ikea-

varuhus. Stor del forskning som vi har använt oss av är dessutom varken gjord i Sverige 

eller Skandinavien. Vi menar således att vårt teoretiska bidrag dels kommer vara att 

utveckla den befintliga forskningen och se vilka attribut som är viktiga, dels att göra 

detta i Sverige och på svenska konsumenter. Vidare har vi valt att ha vår utgångspunkt i 

Falk och Julanders (1983) måluppfyllelsemodell. Falk och Julanders forskning 

behandlar hur en etablering av ett köpcentrum i centrum påverkar övrig handel i 

stadskärnan. Vi ämnar dock, med hjälp av annan forskning och vår empiriska 

undersökning, att modifiera denna modell eftersom den i nuläget inte är direkt 

applicerbar på studien. Detta för att vi ämnar undersöka valet mellan externhandeln och 

centrumhandeln, där fokus snarare är på samlade handelsalternativ än specifika butiker. 

  

Studiens praktiska bidrag är att ge våra uppdragsgivare och andra intressenter en bild av 

vilka attribut och bakomliggande faktorer som påverkar en konsument i valet av att 

antingen åka till centrum eller till Entré Syd. Uppdragsgivarna och intressenterna 

kommer således kunna använda sig av denna information för att förbättra handeln i 

centrum och på så sätt stå starkare på marknaden när Entré Syd öppnar sina dörrar. 

 

1.6 Definitioner av attribut 
Butiksutbud - attributet som i studien berör faktorerna allt samlat och brett butiksutbud. 
 

Lokalisering - aningen diffus i många sammanhang. I studien berör attributet faktorerna 

avstånd från hemmet och inköpsställets läge. 
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Service - attributet som i studien berör faktorerna öppettider, toaletter och personal. 
 

Tillgänglighet – attributet som i studien berör faktorerna turtät och prisvärd 

kollektivtrafik samt tillgängliga och avgiftsfria parkeringsplatser. 

  

Övriga aktiviteter – attributet som i studien berör faktorerna restauranger, kaféer, 

evenemang och biografer. 
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2. Vetenskapliga utgångspunkter 

 

I följande kapitel kommer vi att redogöra för val av ämne, hur vi ser på kunskap och 

hur det förenas med studiens vetenskapliga angreppssätt och forskningsstrategi. Vidare 

diskuteras vår förförståelse och perspektivet med studien. Kapitlet avslutas med en 

redogörelse för hur vi gått tillväga vid insamlingen av sekundärkällor, val av teorier och 

hur dessa kritiskt har granskat.   

 

2.1 Val av ämne 
Vår första intention gällande uppsatsämne, fanns inom vårt gemensamma 

fördjupningsområde Management med supply chain inriktning. Dock var vi båda 

intresserade av att skriva på uppdrag då vi ville att uppsatsen skulle få praktisk nytta. Vi 

resonerade kring aktuella ämnen och kom fram till att det vore intressant att studera 

Ikeas kommande nyetablering ur något perspektiv. Utifrån det kontaktade vi Erik 

Sandemo på Svensk Handel, som tidigare suttit med i vårt programråd där vi båda varit 

studeranderepresentanter, och framförde vårt intresse. Genom honom fick vi kontakt 

med Anna Hållsten, centrumledare för MVG-gallerian och genom henne vidare kontakt 

med Anna Wikholm, VD på Visit Umeå, som alla visade intresse för valt ämne. Utifrån 

den litteratursökning som gjordes och det kunskapsgap vi fann kom vi fram till att det 

inte fanns någon forskning i huruvida konsumenter väljer handelsplats när ett Ikea-

varuhus med tillhörande köpcentrum etableras i en stad. Trots att ämnet inte uppfyller 

våra första intentioner utan snarare är relaterat till ämnet marknadsföring, ansåg vi att 

intresset gällande ämnet övervägde valet. Dessutom är det relaterat till vårt program 

Handel och Logistik, där handelsgrenen direkt berörs. Vi ville vidare få möjlighet att 

lära oss mer om konsumentbeteende då det inte tidigare vidrörts under vår utbildning. 

Efter att ha läst in oss på forskning gällande ämnet och diskuterat med såväl handledare 

som uppdragsgivare, valde vi att inrikta vårt ämne mot konsumentbeteende kopplat till 

de definierade attributen och bakomliggande faktorerna, vilka framgår i studiens syfte 

(1.3) och hur dessa påverkar en konsument när denne ställs inför valet mellan studiens 

valda handelsplatser. Detta för att dels få en bild av hur konsumenter handlar, dels för 

att få en uppfattning om vilka attribut och bakomliggande faktorer som påverkar. 

Genom inläsning av teorier fick vi vidare en uppfattning att vårt ämnesval kunde ge ett 

teoretiskt bidrag genom att studera vad som påverkar konsumenter vid val av 

inköpsställe och inte en specifik butik. Vårt ämnesval kan samtidigt bidra till praktisk 

nytta för vår uppdragsgivare och handlare i Umeå. 

 

2.1.1 På uppdrag av Visit Umeå 

Att skriva på uppdrag innebär att problemformuleringen inte enbart väljs av 

uppsatsskrivarna utan arbetas fram tillsammans med uppdragsgivaren (Johansson 

Lindfors, 1993, s. 20). Johansson Lindfors menar att detta kan ses som en fördel då det 

är mindre tidskrävande i och med att problemet redan är fastställt innan arbetet börjar. 

Dock går det inte att acceptera den önskade problemformuleringen rakt av eftersom 

uppsatsen kräver teoretisk grund och det är därför viktigt att klargöra för 

uppdragsgivaren att uppsatsskrivarna måste begränsa önskemålen (Handelshögskolan 

vid Umeå universitet, 2014, s. 4-5).  

 

Visit Umeå är ett kommunalägt bolag vars främsta uppgift handlar om att verka för 

utvecklingen av Umeå som en tilltalande besöks- och evenemangsregion (Umeå, 

2013a). De ska arbeta för att göra destinationen mer attraktiv och arbeta för att 
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kontinuerligt marknadsföra detta. De ska vidare vara engagerade i frågor som berör 

handels- och centrumutvecklingen. Det sistnämnda är anledningen till varför det fanns 

intresse gällande vår studie. Eftersom handeln i Umeå är en stor del och påverkar såväl 

boende som besökare, är det av yttersta vikt för våra uppdragsgivare att undersöka vad 

som påverkar konsumenter i val av inköpsställe, detta för att de ska verka för att 

utveckla delar som är bristfälliga. 

 

2.2 Förförståelse 
Som uppsatsskrivare bär vi med oss kunskap och tidigare erfarenheter. Detta kan 

komma att påverka tolkningar, perspektiv och slutsatser varför det är av vikt att lyfta 

fram hur det kan inverka på forskningsprocessen och vidare de resultat som presenteras 

från studien (Johansson Lindfors, 1993, s. 76; Magne-Holme & Krohn-Solvang, 1997, 

s. 150-151). Det går inte att säkerställa hur och om vår förförståelse kommer att 

påverka, men genom att vara medveten om eventuella inverkningar ger det oss 

möjlighet att granska genomförandet. Magne-Holme och Krohn-Solvang (1997, s. 151) 

menar att förförståelse kan delas upp i två huvudsakliga utgångspunkter; 

förstahandsförståelse och andrahandsförståelse. Den förstnämnda handlar om de 

självupplevda erfarenheterna och förutfattade meningar som en forskare bär med sig 

medan andrahandsförståelse handlar om den teoretiska och utbildningsbaserade 

förförståelsen. 

 

2.2.1 Vår förstahandsförståelse 

Våra självupplevda händelser och förförståelsen gällande konsumentbeteende är relativ 

stor, eftersom vi dagligen kommer i kontakt med ämnet. Detta är något som vi anser är 

fördelaktigt då den teoretiska förförståelsen angående ämnet är aningen ofullständig. 

Vidare är förförståelsen gällande Ikea tillsammans med tillhörande köpcentrum något 

som skiljer oss åt. Linnea som är uppvuxen i Härnösand, cirka fyra mil norr om Birsta, 

Sundsvalls externa handelsområde med Ikea och tillhörande köpcentrum, har ofta varit 

där och handlat och upplevt stadens förändringar gällande handeln. Hannah å andra 

sidan är uppvuxen i Gällivare och har under sin uppväxt haft över 50 mil till närmaste 

Ikea-varuhus, innan det 2006 öppnades i Haparanda/Torneå och har därmed näst intill 

ingen förförståelse angående dess påverkan. Hade undersökningen gjorts i Sundsvall 

hade Linneas förförståelse troligtvis påverkat utfallet men eftersom den kommer att 

genomföras i Karlstad, en stad som ingen av oss har någon anknytning till, anser vi att 

vår förförståelse inte kommer ha någon betydande inverkan. Detta medför vidare att vi 

lättare förhåller oss objektiva. 

 

2.2.2 Vår andrahandsförståelse 

Vår andrahandsförståelse är i stort sett densamma då vi under utbildningens gång läst 

samma kurser, med vår sjätte valbara termin som undantag. Då valde Linnea att göra 

utlandsstudier i Dublin medan Hannah valde att göra praktik. Gällande ämnet 

marknadsföring och mer specifikt konsumentbeteende är vår kunskap dock begränsad, 

då ingen av kurserna vi läst har berört det sistnämnda. Detta leder till att vår teoretiska 

förförståelse är limiterad, då vi på förhand inte känner till framträdande forskare inom 

ämnet. Vi är därmed medvetna om att vi är tvungna att göra en gedigen litteratursökning 

och sätta oss in i ämnet. Den kunskap vi däremot kan ta med oss är förmågan att ta till 

oss innehåll ur artiklar och litteratur och således lättare kunna sålla bland väsentlig 

information. Vidare har vår inriktning, handel och logistik, berört handel inom ämnen 

som försäljning, vilket även berört hur konsumenter väljer att handla, varför vi ändå har 

viss akademisk förförståelse gällande ämnet. Den akademiska bakgrunden tillsammans 
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med förmågan att ta till oss relevant litteratur anser vi kommer underlätta såväl 

teoriinsamlingen som förståelsen gällande studiens ämne. 

 

2.3 Kunskapssyn 
Med kunskapssyn avses, i vetenskapliga sammanhang, forskarens verklighets- och 

vetbarhetsuppfattning (Johansson Lindfors, 1993, s. 10). Två av de vanligaste 

kunskapssynerna är positivismen och hermeneutiken och dessa skiljer sig åt när det 

kommer till ovan nämnda uppfattningar (Johansson Lindfors, 1993, s. 27). 

Verklighetsuppfattningen handlar om hur forskare ser på den verklighet som ska 

studeras medan vetbarhetsuppfattningen syftar till hur en denna verklighet ska studeras 

(Johansson Lindfors, 1993, s. 10-11).  
 

 
Figur 1. Vår kunskapssyn. 

Innan ett forskningsprojekt påbörjas är det viktigt att ställa frågan vilken kunskapssyn 

som forskarna har angående ämnet som ska studeras (Saunders et al., 2009, s. 107), 

detta eftersom kunskapssynen kan komma att påverka i det avseende vilken forskning 

som väljs att bedrivas och hur forskningen genomförs (Dyer, 2003, refererad i Saunders 

et al., 2009, s. 107). Kunskapssynen påverkar även vilken forskningsstrategi som väljs 

samt val av såväl teoretisk som praktisk metod (Saunders et al., 2009, s. 108). 

  

Den första frågan en forskare bör ställa sig är hur denne ser på verkligheten och här 

finns det huvudsakligen två synsätt, det objektiva och det konstruktionistiska (Saunders 

et al., 2009, s. 110). Det objektiva synsättet menar att vi, som sociala aktörer, inte kan 

påverka det som händer runt omkring oss (Bryman & Bell, 2007, s. 21; Saunders et al., 

2009, s. 110) och att fenomen och strukturer i kontexten redan är givna och finns där 

oavsett vilka sociala aktörer som medverkar (Saunders et al., 2009, s. 110). I kontrast till 

detta innebär det konstruktionistiska synsättet att företeelser skapas genom sociala 

aktörer (Bryman & Bell, 2007, s. 21; Saunders et al., 2009, s. 110 - 111) och att detta 

står i ständig förändring (Bryman & Bell, 2007, s. 22). I vår studie ämnar vi ta reda på 

vilka attribut och bakomliggande faktorer som påverkar den generella konsumenten i 

valet av inköpsställe och inte hur denne kan påverka dessa. Vi vill således snarare 

beskriva och förklara vilka attribut och faktorer som är viktiga och inte lägga någon 

värdering i dessa eller skapa en djupare förståelse varför det ser ut som det gör, vilket 

motiverar att vi tillskriver oss ett objektivt synsätt. Eftersom vi utgår från att de valda 

attributen redan existerar och att svaren kommer vara likvärdiga oavsett var i Sverige 

undersökningen genomförs och vilka respondenter som medverkar, ämnar vi kunna 

generalisera svaren. Detta motiverar ytterligare vårt objektiva synsätt. 

  

Den andra frågan en forskare måste ställa sig är hur denne ser på kunskap och vad som 

är accepterat som kunskap (Saunders et al., 2009, s. 112), vilket är kopplat till 

vetbarhetsuppfattningen. Här är de två vanligaste synsättet, som ovan nämnt, 

positivismen och hermeneutiken. Positivismen har sin ståndpunkt i att kunskap endast 

är det som direkt kan observeras (Saunders et al., 2009, s. 113), exempelvis att en minut 
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består av 60 sekunder. Detta medför att de sociala aktörerna och fenomen som finns 

skalas bort och endast det objektiva är kvar (Johansson Lindfors, 1993, s. 39). Vidare 

ämnar positivismen skapa en avbildning av det som studeras (Bryman & Bell, 2007, s. 

15; Johansson Lindfors, 1993, s. 44) och således ska forskningen resultera i att förklara 

medan hermeneutiken å andra sidan ämnar skapa en djupare förståelse genom att tolka 

ett fenomen (Johansson Lindfors, 1993, s. 44-46), exempelvis att en minut kan upplevas 

olika lång beroende på situation. Kritiken mot positivismen ligger i att vi lever i en 

komplex värld och att viktiga aspekter gås om intet när vi gör generaliseringar 

(Saunders et al., 2009, s. 116). Vi ämnar dock i vår undersökning att ta reda på vilka 

attribut som påverkar, sedan lämnar vi frågan om värdering och förståelsen för hur 

dessa påverkar till andra forskare. Med andra ord ämnar vi skapa en avbildning av 

verkligheten varvid vi tillskriver oss den positivistiska vetbarhetsuppfattningen. 

 

2.4 Vetenskaplig ansats 
Vilken vetenskaplig ansats en forskare använder sig av förklaras genom hur denne 

närmar sig den empiriska verkligheten. Med empirisk verklighet menas det som är 

föremål för forskningen (Johansson Lindfors, 1993, s. 54). I metodologiska 

sammanhang pratas det om induktion och deduktion (Bryman & Bell, 2007, s. 11; 

Johansson Lindfors, 1993, s. 54; Saunders et al., 2009, s. 124). Skillnaden mellan dessa 

är att den deduktiva ansatsen går från teori till empiri medan induktionen i motsats 

grundar sig i empirin för att sedan hitta stöd i teorin (Johansson Lindfors, 1993, s. 55). 

Ett av karaktärsdragen för en deduktiv ansats är att hitta orsakssamband mellan 

variabler (Saunders et al., 2009, s. 125) samt att avbilda och beskriva verkligheten som 

studeras (Johansson Lindfors, 1993, s. 55). Den deduktiva ansatsen hör vanligen ihop 

med ett objektivt synsätt (Johansson Lindfors, 1993, s. 55; Saunders et al., 2009, s. 125) 

och en induktiv ansats med det konstruktionistiska synsättet (Johansson Lindfors, 1993, 

s. 55). Johansson Lindfors (1993, s. 92) menar vidare att om forskningsstrategin ämnar 

avbilda det som studeras, genom ett stort antal informationsenheter, tillämpas den 

deduktiva ansatsen. Om ändamålet är att undersöka vad som påverkar konsumenter som 

besöker ett specifikt inköpsställe menar McGoldrick och Thompson (1992, s. 45) att det 

är nödvändigt att använda sig av en deduktiv ansats. 
  

Vår studie ämnar till just detta; att beskriva och förklara handelsmönster i och med 

etablering av ett nytt externt handelsområde, då syftet är att se vilka attribut och 

bakomliggande faktorer som påverkar en konsument vid valet mellan externhandeln och 

centrumhandeln. Studien har således dess utgångspunkt i den deduktiva ansatsen. 

Vidare har inte vår studie i syfte att generera nya teorier utan snarare studera hur 

verkligheten står i relation till redan befintlig teori och med utgångspunkt i dessa kunna 

dra slutsatser, vilket även det motiverar vårt val. 

 

2.5 Forskningsstrategi 
Val av forskningsstrategi och huruvida forskningen ska bedrivas kvantitativt eller 

kvalitativt har att göra med hur datainsamlingen och analysen ska gå till (Johansson 

Lindfors, 1993, s. 72). Den kvantitativa metoden används oftast när en forskare vill 

avbilda och förklara något medan den kvalitativa används när forskaren ämnar skapa 

förståelse (Johansson Lindfors, 1993, s. 74). I vår studie ämnar vi beskriva och förklara 

vilka attribut som påverkar en konsument vid valet av inköpsställe vilket tillsammans 

med vår kunskapssyn gör att vi anser att en kvantitativ metod är bäst lämpad för vår 

studie. Vidare menar Bryman och Bell (2007, s. 27) att en kvantitativ metod hänger 

samman med en deduktiv ansats, ett objektivt synsätt och en positivistisk syn på 
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kunskap, vilket ytterligare stärker vårt val av en kvantitativ metod. Magne-Holme och 

Krohn-Solvang (1997, s. 151) poängterar dock att det är viktigt att forskare som 

använder sig av denna metod står på avstånd och inte själva är med i det som studeras.  

  

I vår studie ämnar vi kunna generalisera resultatet eftersom datainsamlingen görs i en 

referensstad för att sedan appliceras på Umeå. Johansson Lindfors (1993, s. 91) menar 

att förutsättningen för att kunna dra generaliserbara slutsatser grundas i avbildning. För 

att det ska vara genomförbart menar Johansson Lindfors att det krävs en stor mängd 

informationsenheter vilket direkt sammankopplas med en kvantitativ forskningsstrategi. 

Johansson Lindfors poängterar vidare att ett objektivt synsätt krävs för att dra 

generaliserbara slutsatser, vilket ytterligare styrker vårt val av forskningsstrategi. 

 

2.6 Perspektiv 
Denna studie kommer att studeras utifrån ett konsumentperspektiv för att ge 

rekommendationer till lokala beslutsfattare och centrumkoordinatorer gällande vilka 

attribut som är viktiga när konsumenter står mellan valet mellan att handla externt med 

tillhörande Ikea-varuhus och att handla i centrum. Även om vi skriver på uppdrag av 

Visit Umeå och det slutgiltiga resultatet förväntas kunna bidra till åtgärder som 

detaljhandlare kan dra nytta av, anser vi att attribut som påverkar konsumenterna direkt 

påverkar företagarna, varvid vårt val av perspektiv. Utifrån det hoppas vi att vårt arbete 

ska kunna få praktisk användning och bidra till Umeå centrumhandels utveckling och 

förberedelse inför kommande etablering av Entré Syd. 
 

2.7 Litteratursökning 
Johansson Lindfors (1993, s. 87) menar att litteratursökningen handlar om att fastställa 

teorivalens utgångspunkter vilka bör vara nära förknippade med studiens 

problemformulering. Detta för att problemformuleringen ger indikationer till den 

teoretiska referensramen som en forskare ska hämta information ifrån. Saunders et al. 

(2009, s. 272) poängterar att när relevanta artiklar är insamlade är det viktigt att granska 

relevansen kopplat till problemet. Detta till följd av att insamlad data till en början kan 

verka relevant men visa sig vara missanpassad vid en närmare granskning. 

 

2.7.1 Sekundärkällor 

De primära sekundärkällorna som använts i studien är; litteratur och vetenskapliga 

artiklar. Den teoretiska referensramen är i första hand uppbyggd av vetenskapliga 

artiklar som hittats genom sökningar i Business Source Premier (EBSCO). För att 

säkerställa artiklarnas trovärdighet har vi enbart sökt efter artiklar som är peer reviewed, 

vilket innebär att artiklarna blivit granskade innan de publicerat. Detta ökar vidare 

trovärdigheten för den använda litteraturen och medför även att den vetenskapliga 

tyngden i vårt arbete blir högre.  

  

För att hitta relevanta artiklar för studien har utvalda sökord använts, exempelvis retail, 

consumer behaviour, attribute och out-of-town versus in-town. De valda sökorden har 

sedan kombinerats för att hitta forskning som stödjer studiens problemformulering och 

syfte. Ytterligare artiklar har hittats genom att studera referenser som tidigare forskare 

använt sig av. Genomgående hittade vi att forskare som Christaller (centralortsteorin), 

Falk och Julander, McGoldrick och Thompson, Lindqvist och Marjanen är väl 

etablerade forskare inom studiens område. Ovan nämnda forskare har blivit refererade 

till i flertalet av de studerade artiklarna vilka i sin tur refererat till vetenskapligt 

granskade artiklar. 
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Vid litteratursökningen genomfördes först en granskning av artiklarnas relevans i 

relation till studiens problemformulering och syfte, detta genom inläsning av artiklarnas 

introduktion och slutsats. Efter det skedde en selektion där artiklar av betydelse valdes 

ut. De valda artiklarna granskades sedan med noggrannhet av båda författarna för att 

säkerställa dess innehåll. Med vissa källor som bas skedde det sedan kontinuerlig 

sökning under tidens gång för att finna kompletterande information till studiens 

forskningsområde. För våra vetenskapliga och metodologiska utgångspunkter har enbart 

litteratur använts. Detta för att vi anser att det finns flertalet författare som berör ämnena 

grundläggande. För att säkerställa misstolkningar har dessa ställts mot varandra för att 

styrka dess tillförlitlighet. Vi har i möjligaste mån använt de senaste upplagorna av 

dessa böcker, men då dessa inte funnits att tillgå har vi valt att använda en tidigare 

upplaga men anser inte att det påverkar studiens innehåll. Böckerna har vidare lagt 

grunden för vår kritiska argumentation gällande genomförandet av studien och utifrån 

litteraturen har vi funnit underlag för hur den kvantitativa studien såväl som 

forskningsprocessen i helhet ska genomföras. Vi valde även att i vissa fall använda 

andrahandsreferenser, detta för att vi fann dessa källor betydande för vår studie. 

Eftersom vi fann referenserna i litteratur som i sin tur var vetenskapligt granskade, 

ansåg vi att dessa i stor utsträckning inte var missvisande och argumenterar således för 

att dessa inte har påverkat vår studie i hög grad.  

 

Vidare har vi via Erik Sandemo på Svensk Handel haft tillgång till Handelns 

Utvecklingsinstituts (HUI) databas. Ur denna databas har vi hämtat statistik gällande 

försäljningsindex och omsättningssiffror för sällanköpsvaruhandeln i Karlstad. Erik 

ordnade även att vi fick delta på en frukostföreläsning med Daunfeldt och Vestin från 

HUI angående Ikeas kommande etablering i staden där de genomgående presenterade 

resultatet från två framtagna rapporter. Dessa två rapporter fick vi senare tillgång till 

vilka vi har använt oss av i problembakgrunden och nulägesbeskrivningen av Umeå och 

Karlstad. Vi har vidare valt att använda oss av ytterligare rapporter gjorda av HUI (ex. 

Rämme & Rosén, Bergström) då vi anser att institutet har gjort grundläggande 

forskning beträffande handeln i Sverige. Eftersom deras material är statistiskt grundat 

och deras bearbetade rådata bygger på SCBs siffror, anser vi att källorna är trovärdiga. 

Vidare har vi mestadels använt dessa som bakgrundsgivande källor och inte som grund 

för studiens teoretiska referensram varvid vi vill argumentera för att de är användbara.  

  

2.7.2 Kritik av sekundärkällor 

Enligt Patel och Davidson (2011, s. 68) är det viktigt att ställa sig kritisk till de källor 

som används i en studie för att kunna bedöma om dessa är användbara eller inte. 

Johansson Lindfors (1993, s. 87) menar att forskare bör ställa sig kritiska till de 

teoretiska föreställningarna utifrån två faser; teorisökning och teorianvändning. 

Teorisökningen är förknippad med studiens problemformulering då denna ger 

indikationer om användbara teoriområden. Här menar Johansson Lindfors att det är 

viktigt att den teoretiska referensramen inte blir för begränsad om 

problemformuleringen kräver tvärvetenskaplighet, då många problem riskerar att hamna 

under “två stolar” på grund av att det sträcker sig över ett flertal kompetensområden. 

Eftersom studien berör det företagsekonomiska området, som i sig inte fullt ut är 

självständigt, är karaktären i högsta grad tvärvetenskaplig. Den andra fasen, 

teorianvändning, handlar om själva letandet efter relevanta sekundärkällor och även 

förmågan att besluta när denna kan avbrytas (Johansson Lindfors, 1993, s. 87). Här 

menar Johansson Lindfors att det av betydelse att välja ut specifika index och 

sökområden och specificera denna sökning inom ett visst tidsintervall, vilket kan vara 
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tidskrävande men ger en överblick över relevanta teoriområden. Det kan vidare vara 

svårt att avgöra när teorisökningen ska avbrytas, vilket helt och hållet inte kommer att 

ske förrän arbetet är helt färdigt (Johansson Lindfors, 1993, s. 88). Johansson Lindfors 

menar här att den initiala litteratursökningen bör avslutas tidigare för att 

uppsatsskrivarna ska kunna gå vidare med forskningsstrategin och det empiriska arbetet. 

Johansson Lindfors menar därmed att avbrytandet av litteratursökningen bör göras när 

sökningen uppnår en mättnad, som med andra ord innebär att nyare källor enbart styrker 

det som redan uppmärksammats. 

  

För att kunna ställa sig kritisk till använda källor har vi i vår studie valt att använda oss 

utav de källkritiska principerna äkthet, oberoende, tendensfrihet (Thurén, 2005, s. 13) 

och tidssamband/aktualitet (Johansson Lindfors, 1993, s. 89; Thurén, 2005, s. 13). Vi 

kommer nedan redogöra för betydelsen av dessa kriterier. 

  

Äkthetskriteriet innebär att uppsatsskrivarna bör säkerställa vad källan utger sig vara, 

det vill säga att den inte är förfalskad (Thurén, 2005, s. 19). Vår teoretiska bas bygger i 

stor utsträckning på vetenskapligt granskade artiklar och rapporter av utredningsinstitut. 

I dem delar i den teoretiska referensramen som vi använt oss av litteratur har vi i 

möjligaste mån använt oss av såväl väletablerade som välrefererade forskare inom 

området. Vi anser således uppfylla detta kriterium. 

  

Oberoendekriteriet belyser relevansen av att källan inte blivit influerad av någon annan 

(Thurén, 2005, s. 34), eftersom misstolkningar ökar om informationen har refererats i 

flera led. Detta har vi tagit hänsyn till då vi i möjligaste mån gått tillbaka till 

grundkällan. I de fall vi använt en andrahandskälla har anledningen varit att vi inte 

kunnat hitta förstahandskällan, men ändå sett källans relevans som betydande för 

studien. Eftersom vår teoretiska referensram har sin tyngd i ursprungskällor har de inte 

blivit influerade av någon annan, varför oberoendekriteriet i hög grad uppfylls. 

  

Tendensfrihet innebär att informationen inte ska vara vinklad där uppsatsskrivarna bör 

säkerställa att medveten eller omedveten vinkling inte skett (Thurén, 2005, s. 66). Här 

är det viktigt att material som används inte bara stödjer uppsatsskrivarnas egna idéer 

(Patel & Davison, 2011, s. 69). Patel och Davidson menar vidare att om detta görs kan 

det uppstå en skevhet vilket leder till en falsk bild av hur händelsen förmedlas. Stor del 

av teorigenomgången är baserad på forskning gjord på valet av butik. Detta för att, som 

nämnt i introduktion, begränsad forskning gjorts på val av inköpsställe med omfattande 

konsumtionsalternativ. Eftersom att konsumentbeteendet är likvärdigt oavsett 

dagligvaru- eller sällanköpsvarukonsumtion, då dessa i många fall kombineras, anser vi 

att forskningen går att applicera, att vi är medvetna om detta och att vinkling således 

inte skett. Vi har i möjligaste mån utgått från källor som berör inköpsställen med 

omfattande alternativ och vidare stärkt detta med forskning gjord på val av butik. 

Eftersom även vetenskaplig forskning valt att använda forskning på detta sätt, anser vi 

att det är applicerbart. I en del av den forskning som studien berör är inköpsställe och 

butik synonymt och dessutom har vi sett att liknande attribut påverkar oavsett val av 

konsumtion. Eftersom vi inte vill rikta studien mot specifika butiker utan mot ett 

område med samlade butiker har vi valt att använda benämningen inköpsställe oavsett 

om författare studerat butiker eller inköpsställen. 
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Tidssamband/aktualitet innebär att ju senare en källa är daterad desto mer trovärdig 

anses den vara (Johansson Lindfors, 1993, s. 89; Thurén, 2005, s. 13). Johansson 

Lindfors (1993, s. 89-90) poängterar dock att äldre verk kan komma i skymundan om 

detta kriterium följs för strikt och menar vidare att forskning inte behöver vara föråldrad 

bara för att källan är gammal. Inom studiens valda ämne är stor del av den betydande 

forskningen gjord relativt tidigt, varför vi valt att använda oss av den. För att, enligt 

kriteriet, göra studien mer trovärdig, har vi valt att komplettera den äldre forskningen 

med nyligen daterade källor. Detta för att ta del av de nyare forskningsrönen inom 

ämnet. Vi anser vidare att den betydande delen av studiens teoretiska referensram är 

förankrad i forskning som skett under de senaste årtiondena. 

 

2.7.3 Val av teorier 

Utifrån studiens problemformulering och syfte ämnar studiens teorier att skapa en 

förutsättning för att besvara dessa. Detta för att teorierna har för avsikt att skapa en 

teoretisk bas för studiens resonemang. De huvudsakliga teoretiska utgångspunkterna har 

sin grund i konsumentbeteende, där framförallt intention berörs. När det gäller studiens 

fokus och utgångspunkt i relation till syfte och problemformulering har vi valt att utgå 

ifrån Falk och Julanders (1983) måluppfyllelsemodell. Modellen härstammar från Falk 

och Julanders studie där de behandlar hur en etablering av ett köpcentrum i centrum 

påverkar övrig handel i stadskärnan. Genom studien kartlade forskarna vilka faktorer 

som påverkade konsumenter i valet av inköpsställe och eftersom studien dessutom 

genomfördes i en svensk stad anser vi att den är passande som utgångpunkt för vår 

undersökning.   

 

Att vi valt att grunda vår studie i teorier kopplade till konsumentbeteende och intention 

är nödvändigt eftersom vi vill undersöka vilka bakomliggande faktorer som påverkar en 

konsument. Utan att förstå hur en konsument handlar och vad som påverkar kan det 

vara svårt att kartlägga hur studiens valda attribut kommer att påverka konsumenten. 

Det är även aspekter som Falk och Julander (1983) tar upp i sin modell och menar är 

viktiga för att kartlägga konsumenters beslutskriterier. Vi har vidare valt att ta med 

grundläggande teorier gällande lokalisering, såsom centralortsteorin och 

interaktionsteorierna, detta för att vi vill belysa hur forskningsområdets fokus historiskt 

sett ut, men även för att undersöka om konsumenter fortfarande anser att det är en 

väsentlig del. 

  

Valet av teorier till studien har för avsikt att stödja utformningen av enkäten som ligger 

till grund för den empiriska datainsamlingen, studiens analys och argumentation samt de 

rekommendationer till uppdragsgivaren som studien ämnar mynna ut i. De ligger vidare 

till grund för den kvantitativa forskningsstrategi som kommer att bedrivas eftersom det 

inte tidigare genomförts forskning gällande attribut som påverkar en konsument mellan 

valet av externhandeln med tillhörande Ikea-varuhus och centrumhandeln, vilket även är 

något som Daunfeldt et al. (2013, s. 21) efterfrågar. 

  

Utifrån Falk och Julanders modell, som är studiens teoretiska utgångspunkt, har vi hittat 

forskning som stödjer eller motsäger de faktorer som modellen behandlar. Valet av 

dessa ytterligare teorier har således haft sin grund i modellen. Mer konkret har vi 

behandlat teorier gällande bakomliggande faktorer, såsom psykologiska, demografiska 

och socioekonomiska och gällande attribut som vi ämnar undersöka, så som 

lokalisering, tillgänglighet, butiksutbud, service och övriga aktiviteter. Eftersom vi 

anser att en gedigen litteraturgenomgång snarare än en uppstapling av modeller och 
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teorier inom ämnet konsumentbeteende är relevant för studien där vi dessutom inte 

funnit någon ytterligare modell som är passande, har vi valt att strukturera upp val av 

teorier på detta sätt. 
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3. Teoretisk referensram 

 

I detta kapitel börjar vi med att presentera tidigare forskning gällande teorier relevanta 

för studien för att sedan ge en introduktion till ämnet konsumentbeteende. Vi fortsätter 

med att introducera den modell som ligger till grund för kommande teoretisk 

genomgång. Efter det går vi igenom den litteratur och de teorier som är relevanta för 

vårt syfte och vår problemformulering och som vidare ligger till grund för den 

empiriska datainsamlingen och analysen av denna 
 

3.1 Historisk utveckling 
Lokalisering är i högsta grad prioriterat inför val av etablering då det traditionellt visats 

vara den viktigaste aspekten (ex. Fotheringham, 1988; McGoldrick & Thompson, 1992; 

Moore & Mason, 1969). Det finns ett antal intressegrupper att ta hänsyn till vid 

avgörandet av lokalisering där en given intressegrupp är konsumenterna, då en 

grundförutsättning är att det finns ett intresse att besöka ett inköpsställe (Garvill et al., 

2013, s. 7). Det vetenskapliga resonemanget kring relationen mellan 

konsumentbeteende och inköpsställens attraktivitet grundar sig i den så kallade 

centralortsteorin. Centralortsteorins ursprung går tillbaka till 1930-talet då Walter 

Christaller fann ett behov att förklara den geografiska fördelningen av orter (Falk & 

Julander, 1983, s. 35; Marjanen, 1997, s. 23) och vilka köpcentrum som konsumenter 

kommer att besöka (McGoldrick & Thompson, 1992, s. 54). Teorin baseras på 

“närmaste centrum”-hypotesen vilket innebär att konsumenter kommer att besöka den 

närmaste handelsplatsen som tillhandahåller de varor och tjänster de behöver 

(Marjanen, 1997, s. 23). Teorin har blivit allmänt accepterad i planeringssammanhang 

som beskriver hur handel organiseras och vidare kommit att praktiskt appliceras på 

etablering och lokalisering av köpcentrum (Falk & Julander, 1983, s. 36; McGoldrick & 

Thompson, 1992, s. 54-55). 

  

Teorin grundar sig i att köpcentrums lokalisering bygger på två förhållanden; utbudets 

räckvidd och dess tröskelvärde (Falk & Julander, 1983, s. 35). Falk och Julander menar 

vidare att utbudets räckvidd avser den största möjliga sträckan en konsument är beredd 

att förflytta sig för att komma åt ett visst utbud, vilket främst fokuserar på tidsåtgång 

och transportkostnad, medan utbudets tröskelvärde syftar till den minsta nödvändiga 

efterfrågan en verksamhet behöver för att lönsamt kunna bedrivas. Vid en given 

population måste tillräckligt stort kundunderlag finnas inom den maximala radien som 

konsumenten är beredd att förflytta sig för att nå utbudet (Falk & Julander, 1983, s. 36). 

Vidare poängterar Falk och Julander att teorin skiljer sig åt gällande beräkningen av 

dagligvaror och sällanköpsvaror. Eftersom närbutiken har behov av ett mindre 

kundunderlag än den externa handelsplatsens livsmedelsbutik och konsumenter endast 

färdas längre sträckor för att nå ett specifikt utbud, har dagligvaror både kortare 

räckvidd och lägre tröskelvärde än sällanköpsvaror. Centralortsteorin har sedan dess 

framkomst fått stor uppmärksamhet av forskare inom området där stor del vetenskaplig 

forskning har sin utgångspunkt i teorin, framförallt gällande lokalisering av 

detaljhandelsföretag vilket är anledningen till att även vi fann den relevant som grund i 

vår teoretiska referensram. 

  

Bortsett från påverkan centralortsteorin har haft för forskning rörande 

detaljhandelslokalisering, är den av ringa värde som modell för konsumentbeteende 

inom området (McGoldrick & Thompson, 1992, s. 55). Centralortsteorin beskriver 
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utbudets lokalisering vid en given population, där utvecklingen geografisk 

interaktionsteori skildrar människors förflyttning vid en given lokalisering av handeln 

(Falk & Julander, 1983, s. 36). Falk och Julander menar vidare att i enlighet med 

interaktionsteorierna gör konsumenterna avvägningar gällande avstånd och utbud i valet 

mellan olika köpcentrum där resandeströmmarnas intensitet generellt försvagas i 

förhållande till tilltagande distans, så kallad avståndsfriktion. I relation till 

avståndsfriktionen menar Lentnek et al. (1975, s. 538) att konsumenter som bor nära ett 

begränsat område av shoppingaktiviteter tenderar att besöka det närmaste köpcentrumet, 

medan de konsumenter som bor längre bort ifrån shoppingalternativ föredrar att handla 

på större ställen bortom deras närmaste köpcentrum. 

  

Kritik mot centralorts- och interaktionsteorierna handlar framförallt om de implicita 

antagandena gällande konsumentbeteende (Hubbard, 1978, s. 2), där antagandet om 

konsumenter som rationella, i det avseende att de förväntas färdas så kort sträcka som 

möjligt, är framträdande. En av anledningarna är att teorin formulerades i tider då 

resandet var begränsat och butiker inte var specialiserade, vilket gjorde avståndet till 

butiken till den mest avgörande faktorn gällande val av inköpsställe (Marjanen, 1997, s. 

23). Detta är något som stödjer hypotesen om att konsumenter handlar i det närmaste 

köpcentrumet. 

  

Interaktionsteorierna kom senare att utvecklas av ett flertal forskare för att kunna 

presentera en mer realistisk modell av konsumentbeteende. Den mest kända är Reillys 

gravitationsmodell (1931), senare utvecklad av Huff (1959), som i relation till 

centralortsteorins “närmaste centrum”-hypotes menar att beslutet att gynna ett 

köpcentrum framför ett annat bestäms av avvägningen mellan hur attraktivt ett specifikt 

köpcentrum är och avståndet från konsumenten till köpcentrumet (Converse, 1949, s. 

380; Marjanen, 1997, s. 31; McGoldrick & Thompson, 1992, s. 55). Kritik har dock 

kommit att riktats även mot denna modell då den uppfattats som föreskrivande, 

eftersom de underliggande antagandena har grundats i att konsumenterna uppfattar 

konkurrerande butiker eller köpcentrum som rimligen likartade (McGoldrick & 

Thompson, 1992, s. 55-56). McGoldrick och Thompson menar vidare att modellen inte 

tar hänsyn till andra möjliga faktorer som skulle kunna påverka valet av inköpsställe, 

vilket potentiellt kan ses som en orsak av bristande noggrannhet. Varför vi anser att det 

är väsentligt att visa hur det historiskt sett ut inom ämnet är för att belysa vad som 

tidigare varit avgörande, vilket vidare har legat till grund för studiens valda attribut. 

 

3.2 Faktorer som påverkar vid valet 
Med centralorts- och interaktionsteoriernas kritik som bas har senare forskning 

fokuserat på attribut som influerar konsumenter vid val av inköpsställe och många 

forskare har försökt få svar på frågan; vad är det för bakomliggande faktorer som 

påverkar när konsumenter väljer att handla på ett specifikt köpcentrum framför ett annat 

köpcentrum eller framför handelsalternativ i stadskärnan? För att kunna få svar på det 

har forskare fokuserat på att kartlägga möjliga faktorer hos olika handelsalternativ som 

påverkar konsumenter vid valet (ex. Falk & Julander, 1983; Marjanen, 1993, 1997; 

McGoldrick & Thompson, 1992) och dessutom vilka socioekonomiska och 

demografiska faktorer som spelar in hos konsumenterna (ex. Falk & Julander, 1983; 

Ozuduru, 2014; Prasad & Aryasri, 2011). Som en följd av att bakomliggande faktorer 

visat sig vara betydande för att kartlägga vad som påverkar konsumenter, har vi i 

avseendet valt att fördjupa oss i ämnet konsumentbeteende. 
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Ämnet konsumentbeteende berör en individs tankar och känslor, deras agerande i 

konsumtionsprocessen samt aspekter i omgivningen som påverkar dessa faktorer (Peter 

& Olson, 2005, s. 5), där Dalwadi et al. (2010, s. 22) menar att konsumentbeteende är 

ofullständigt innan konsumenters valkriterier är fastställda. Forskare ställs ofta inför att 

svara på alla möjliga slags frågor (Ajzen & Fishbein, 1980, s. 29), exempelvis; hur vi 

ska kunna öka omsättningen? Varför fungerar inte dieten? Eller som i vårt fall; Vad 

påverkar konsumenter i valet mellan ett inköpsställe och ett annat? Alla dessa frågor 

berör ett beteende och för att finna svaren menar Ajzen och Fishbein (1980, s. 29) att det 

är viktigt att identifiera beteendet av intresse. Detta för att beteendet ska kunna mätas 

och eftersom det ofta ses som en given faktor, är det lättare sagt än gjort. Beteendet som 

i vår undersökning är av intresse är varför konsumenter väljer att åka till ett externt 

köpcentrum i anknytning till ett Ikea-varuhus eller till centrum. 

 

Inom vetenskaplig forskning är det inte alltid beteendet som är det viktiga utan snarare 

de bakomliggande faktorerna, exempelvis ålder och kön, som ligger till grund för 

intentionen samt intentionen i sig som är av intresse. Enligt Nationalencyklopedin 

(2013) är intention synonymt med avsikt och begreppet är centralt inom forskning och 

teorier rörande konsumentbeteende. ´Theory of reasoned action´ som härstammar från 

forskning av Ajzen och Fishbein (1975, 1980) har använts flitigt för att förutspå 

beteenden. Teorin bygger på antagandet att det finns ett samband mellan en individs 

intention att agera på ett specifikt sätt och individens faktiska agerande (Fishbein & 

Ajzen, 1975, s. 368-369). Ett annat antagande som är centralt inom denna teori är att 

individer är rationella i sina handlingar och systematiskt använder den information som 

finns att tillgå (Ajzen & Fishbein, 1980, s. 5). Ajzen och Fishbein menar således att 

individer överväger innebörden av sitt agerande innan de agerar.  

 

 
Figur 2. Bearbetad modell av 'theory of reasoned action'. 

Källa: Fishbein & Ajzen, 2010, s. 22. 
 

Vidare är intentionen, enligt denna teori, en funktion av (I) individens attityd gentemot 

beteendet, det vill säga individens utvärdering av det möjliga utfallet av beteendet och 

(II) vad individen tror att omgivningen tycker att denne ska göra, vilket även kallas för 

subjektiv norm (Fishbein och Ajzen, 1975, s. 369). Det finns även bakomliggande 

faktorer som påverkar intentionen där Ajzen och Fishbein (1980, s. 9) argumenterar för 

att dessa faktorer endast påverkar attityden och/eller den subjektiva normen. I sin senare 

forskning poängterar forskarna däremot att dessa bakomliggande faktorer, som 

exempelvis ålder, kön och inkomst, är betydande och ligger till grund för det slutgiltiga 

beteendet. Detta är också en av anledningarna till att forskarna adderat denna aspekt i 

sin modell (Fishbein & Ajzen, 2010, s. 20-22, 24) och varför vi anser att denna teori är 

applicerbar i vår studie. 

  

Fishbein och Ajzen (1975, s. 368-369) poängterar i sin tidigare forskning att det är 

relativt enkelt att ta reda på hur en person kommer att agera, då det direkt går att 

undersöka om individen har som intention att agera på ett visst sätt. Exempel på det kan 

vara shoppa kläder eller handla mat eller som i vårt fall i valet mellan ett inköpsställe 

och ett annat. Inom detaljhandeln är intention ofta relaterat till viljan att stanna på 
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inköpsstället, viljan att handla där igen samt viljan att rekommendera inköpsstället till 

andra (Ghosh et al., 2010, s. 79). I vår studie kommer vi enbart studera viljan att handla 

där igen, genom att undersöka hur ofta konsumenter besöker studiens inköpsställen. 

Detta då vi anser att rekommendation och spenderad tid på inköpsstället inte i 

tillräckligt stor utsträckning står i relation till studiens problemformulering och syfte. 

  

Som ett led i konsumentbeteende och intention har Falk och Julander (1983, s. 32-34) 

format en modell som skildrar faktorer vilka är avgörande för en konsument rörande val 

av inköpsställe (se figur 3). Författarna och deras modell har visat sig varit 

återkommande i forskning som berör faktorer som liknar vår studies, vilket belyser 

användandet av modellen. Att den dessutom skildrar bakomliggande faktorer såsom 

ålder och kön, som även Fishbein och Ajzen (2010) poängterar ligger till grund för ett 

beteende, styrker även vårt val av att studera dessa faktorer. För att kunna kartlägga hur 

detta sker menar Marjanen (1997, s. 28) att en analys bör göras för att undersöka varför 

och hur konsumenter väljer inköpsställe och för att finna svar på frågan; “vem handlar 

var?”. 

 

 
Figur 3. Faktorer som påverkar konsumenters val av inköpsställe, bearbetad av författarna.  
Källa: Falk och Julander, 1983, s. 33. 

 

De första faktorerna som behandlas grundar sig i geografisk struktur som bland annat 

innefattar avstånd till inköpsstället. Falk och Julander (1983, s. 32) menar att dessa 

främst är kopplade till konsumenters bedömning av inköpsställets tillgänglighet, där 

avstånd från bostad till inköpsstället är av störst betydelse. Tillgänglighet inkluderar 

även faktorer som kollektivtrafik, parkeringsplatser och vägnätets kvalitet (Falk & 

Julander, 1983, s. 32; Moore & Mason, 1969, s. 61). Vidare berörs de socioekonomiska 

faktorerna som är av betydelse vid val av inköpsställe. I modellen tas faktorerna kön, 

ålder, utbildning, bilinnehav, inkomst och hushållets sammansättning upp (Falk & 
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Julander, 1983, s. 32). Falk och Julander menar vidare att de resurser som går åt i form 

av tid och pengar likväl som värderingen av inköpsställets egenskaper, påverkar 

konsumenten utifrån dessa faktorer. Här spelar även psykologiska faktorer som attityder, 

intressen och vanor in. Utifrån de ovan nämnda faktorerna, som spelar in vid 

konsumenters val av inköpsställe, grundläggs de beslutskriterier som konsumenterna 

värdesätter när de står inför val av inköpsställe. Enligt Falk och Julander (1983) är det 

butikernas tillgänglighet, priser, sortiment, butiksutformning, service och information 

som är avgörande för konsumenternas val. Det är vidare utifrån dessa faktorer som 

detaljisterna måste kartlägga deras beslutskriterier för att utforma bästa möjliga 

inköpsställe utifrån konsumenternas preferenser. Utifrån ovan berörda aspekter gällande 

faktorer och beslutskriterier som inverkar, mynnar modellen slutligen ut i val av 

inköpsställe. Resterande delar i detta kapitel kommer att beröra de olika delarna i Falk 

och Julanders modell och blandas med forskning från andra forskare för att på så vis få 

en bredare bild av de faktorer och attribut som påverkar en konsument.  

3.2.1 Bakomliggande faktorer 

I sin senare forskning skriver Fishbein och Ajzen (2010, s. 20) att det är först när 

beteendet av intresse är definierat som det är möjligt att analysera de olika delarna och 

vad som påverkar beteendet. Fishbein och Ajzen menar vidare att förutom att använda 

sig av den information som finns att tillgå, påverkas ett beteende av en persons 

värderingar. Dessa värderingar härstammar från bakomliggande faktorer, exempelvis 

utbildning, ålder, kön, och den sociala omgivningen. Vidare menar Fishbein och Ajzen 

att oavsett hur dessa värderingar har uppkommit fungerar de som en guide för huruvida 

personen i fråga kommer agera på ett visst sätt eller inte. Med utgångspunkt i Fishbein 

och Ajzens (1975, 1980, 2010) forskning tillsammans med Falk och Julanders (1983) 

modell har vi valt att undersöka dessa bakomliggande faktorer eftersom de framstått 

som grundläggande inom studiens ämnesområde. De faktorer som således kommer att 

beröras under denna rubrik hör ihop med de socioekonomiska och psykologiska 

faktorerna i Falk och Julanders modell, se figur 3 sida 19, men som vi valt att döpa om 

till bakomliggande faktorer.  

  

Personliga karaktärsdrag och förutsättningar är något som påverkar konsumenter och 

hur de väljer att handla. Forskning har därför berört huruvida demografiska, 

socioekonomiska och psykologiska faktorer påverkar vid val av inköpsställe (ex. 

McGoldrick & Thompson, 1992; Ozuduru, 2014; Prasad & Aryasri, 2011). Falk och 

Julander (1983, s. 33) tar i sin modell upp olika socioekonomiska faktorer, där även 

demografiska faktorer inkluderas, som påverkar valet av inköpsställe. Dessa faktorer är 

kön, ålder, utbildningsnivå, bilinnehav, inkomst och hushållets sammansättning. Falk 

och Julander (1983, s. 40) poängterar att en viktig aspekt är vem i hushållet som gör 

inköpen eftersom typ av inköp och bilinnehav skiljer sig åt mellan kvinnor och män där 

val av inköpsställe står i relation till avståndet mellan hemmet och inköpsstället. Även 

rollfördelningen mellan män och kvinnor påverkar, trots att den håller på att utjämnas 

(Falk & Julander, 1983, s. 43). Usterud Hanssen och Fosli (1998, s. 26-27) visar att 

kvinnor besöker såväl köpcentrum i centrum som externt i större utsträckning än män, 

vilket de tror hänger ihop med att kvinnor står för större delen av hushållets inköp. 

Kuruvilla et al. (2009, s. 715) undersöker i deras studie om shoppingbeteendet i 

köpcentrum skiljer sig åt mellan män och kvinnor. Resultaten visar att kvinnor oftast 

köper moderelaterade produkter som kläder, skor och accessoarer och att detta även 

görs mer frekvent av kvinnor än av män. Vi har valt att inte fokusera på specifika 

produkter, men eftersom produktkategorierna ovan är överrepresenterade i studiens 
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berörda inköpsställen, är det ändå något vi anser är intressant. Vidare menar Kuruvilla et 

al. (2009, s. 721-722) att män spenderar mer pengar och en av anledningarna till det är 

att de köper andra produktkategorier samt att männen ofta betalar för inköpen. Kuruvilla 

et al. konstaterar även att männen besöker och spenderar mer tid i köpcentrum än 

kvinnor men forskarna spekulerar samtidigt i att detta kan bero på att männen i själva 

verket upplever att de spenderar mer tid. Vi är medvetna om att studien är gjord i Indien 

där kvinnor och mäns sätt att handla möjligtvis skiljer sig från hur det ser ut i Sverige, 

men vi har ändå valt belysa dessa skillnader om de skulle visa sig vara betydande i vår 

studie. 

  

Ozuduru et al. (2014, s. 155) kommer i sin studie fram till att äldre, välutbildade 

personer med barn och bil föredrar att handla i externa köpcentrum framför 

centrumhandeln i motsats till den yngre generationen som istället föredrar 

centrumhandeln. En socioekonomisk faktor som skiljer sig åt mellan besökare på 

externa handelsplatser och andra handelsplatser, exempelvis centrum, är inkomsten, där 

forskning visar att konsumenter som besöker externa köpcentrum kommer från hushåll 

med högre inkomst (ex. McGoldrick & Thompson, 1992; Usterud Hanssen & Fosli, 

1998). Inkomsten är vidare enligt McGoldrick och Thompson (1992, s. 52) 

ofrånkomligt associerat med social klass och bilägande. Författarna menar att detta kan 

bero på att personer med högre inkomst i högre utsträckning har tillgång till bil. 

Eftersom studiens datainsamling kommer att genomföras på ett externt köpcentrum där 

variabler som inkomst, utbildning och bilanvändande visats vara signifikanta, ser vi 

relevansen i att undersöka dessa. 

  

Usterud Hanssen och Fosli (1998, s. 25) poängterar i sin forskning att ålder är direkt 

korrelerat med tillgång till bil, där det visade sig att personer i åldern 25-44 var starkt 

representerade i det externa köpcentrumet. McGoldrick och Thompson (1992, s. 52) 

menar dock att samtidigt som fysisk rörlighet och bilinnehav är mer begränsat för 

personer som är över 60, visar äldre personer högre lojalitet gentemot redan existerande 

butiker och köpcentrum. Vidare går det då även att förutse att välviljan att besöka nya 

externa köpcentrum skulle vara signifikant lägre för denna kundgrupp i förhållande till 

redan etablerade shoppingområden. Detta är viktigt att ha i beaktandet eftersom det 

mest troligt kommer att skilja sig mellan Karlstad och Umeå, då Bergvik började sin 

etablering redan 1982 (Bergvik, n.d a), vilket var långt innan Ikea kom. Detta innebär 

således att Bergvik möjligtvis har en äldre kundgrupp än vad Entré Syd kommer att ha. 

Eftersom det, som nämnt ovan, även visat sig att yngre föredrar centrumhandeln framför 

externhandeln kan denna kundgrupp vara svåråtkomlig under datainsamlingen.  

 

Utöver den låga välviljan att besöka nyetablerade köpcentrum menar McGoldrick och 

Thompson (1992, s. 52) att äldre har mer fritid än yngre vilket leder till att de är mer 

benägna att resa längre och att de även har tillgång till avgiftsfri eller reducerad 

kollektivtrafik. Även Dalwadi et al. (2010, s. 32) menar att unga konsumenter tenderar 

att vara positivt inställda till nya organiserade inköpsställen varför detaljister på dessa 

handelsplatser bör fokusera på att attrahera denna kundgrupp. Även detta står i relation 

till jämförelsen mellan Karlstad och Umeå, där det går att förutse att den yngre 

generationen kommer vara mer positivt inställd till Entré Syd, vilket troligtvis inte 

kommer ge samma utslag i Bergvik.  

 

I relation till den unga konsumentgruppen menar Ozuduru et al. (2014, s. 151) att 

köpcentrum som ligger i anslutning till stora vägar och som i större utsträckning har 



 
22 

 

tillgång till kollektivtrafik, föredras av yngre konsumenter. Detta för att köpcentrumen 

är lättillgängliga och konsumenter kan färdas dit oberoende av bilinnehav, varvid vi 

finner det intressant att undersöka huruvida kollektivtrafiken och dess prisvärdhet spelar 

in i valet. I kontrast till de berörda socioekonomiska faktorerna som behandlats ovan 

kommer dock Dalwadi et al. (2010, s. 28) fram till att varken ålder, kön, civilstånd, 

hushållets inkomst och sysselsättning har ett signifikant samband med val av 

inköpsställe. Detta belyser relevansen av att undersöka om och hur dessa faktorer 

påverkar. 

  

Utöver ovan berörda faktorer finns det andra aspekter som påverkar konsumenter vid 

val av inköpsställe. Gosh et al. (2010, s. 79) och Marjanen (1997, s. 153) menar att de 

attribut som ett inköpsställe erbjuder värderar konsumenten utifrån personliga 

preferenser. Lindquist (1974-75, s. 31) har i sin litteraturgenomgång funnit en rad olika 

faktorer, exempelvis service och fysiska faciliteter, som påverkar bilden och attityden 

gentemot ett inköpsställe. Lindquist menar att denna bild och attityd skapas genom ett 

komplext samspel mellan de funktionella och psykologiska faktorerna som 

konsumenten upplever existerar, exempelvis huruvida det finns tillgång till toaletter och 

till vilken grad konsumenten anser att det är viktigt. Bearden (1977, s. 15), som bygger 

sin forskning på Lindquists, menar att bilden en konsument har av ett inköpsställe är 

betydande eftersom den reflekterar konsumentens attityd gentemot inköpsstället. Vidare 

menar Bearden att det är viktigt att förstå vilka faktorer som påverkar välviljan att 

handla i centrum för att på ett effektivt sätt arbeta för att öka omsättningen i butikerna. 

Detta går i linje med vårt syfte där vi ämnar undersöka vad som påverkar konsumenter 

vid valet mellan externhandeln och centrumhandeln och genom att undersöka vad som 

hade fått konsumenterna att åka till centrum istället för Bergvik, ämnar vi få svar på 

detta. 

  

Enligt Prasad och Aryasri (2011, s. 82) påverkas valet av konsumenters psykologiska 

dimensioner; värderingar, vanor och intressen. Detta överensstämmer med Falk och 

Julander (1983, s. 33) som menar att de psykologiska faktorerna som påverkar en 

konsument vid valet av inköpsställe är vanor, intressen och attityder. Det går även i linje 

med Fishbein och Ajzen (2010, s. 20) som menar att värderingar, vilka härstammar från 

socioekonomiska faktorer, påverkar en konsuments val. Attityd ses vidare som en av de 

viktigaste variablerna inom konsumentbeteende (Kuruvilla et al., 2009, s. 716) och 

inom ´theory of reasoned action´ är attityden essentiell och påverkar såväl intentionen 

som beteendet (Ajzen & Fishbein, 1980, s. 6). Från en marknadsföringssynvinkel är 

skapandet av positiv attityd viktigt då detta oftast går hand i hand med välviljan hos 

konsumenter att handla just där (Kuruvilla et al., 2009, s. 716). Dalwadi et al. (2010, s. 

22) menar att shopping influeras av flertalet faktorer relaterade till personliga och 

sociala motiv där färre faktorer är associerade med det faktiska köpet. Vidare har vi 

under vår teorigenomgång funnit att socioekonomiska och psykologiska faktorerna som 

nämnts ovan ofta står i relation till varandra. Exempelvis poängterar Kuruvilla et al. 

(2009, s 716) att kvinnor generellt uppskattar shopping mer än män och vidare har 

kvinnor generellt en mer positiv attityd gentemot social interaktion och förknippar 

shopping med nöje. Dessutom visar det sig att unga personer har som vana att handla i 

centrum där motsatsen äldre personer, som i större utsträckning har bil och barn, 

föredrar externhandeln framför centrumhandeln (Ozuduru, 2014, s. 155). Detta styrker 

vårt val att belysa psykologiska faktorer, vilka vi inte direkt kommer fokusera på men 

som står i relation till de attribut och bakomliggande faktorer som studien ämnar 

undersöka. 
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3.3 Konsumenternas val- och beslutskriterier 
När en konsument står inför valet mellan ett inköpsställe och ett annat medför det en 

jämförelse mellan dem två där Ghosh et al. (2010, s. 78) menar att denna jämförelse 

baseras på olika valkriterer som en konsument har. Som tidigare nämnt har vi valt att 

utgå ifrån Falk och Julanders (1983, s. 33) måluppfyllelse modell (se figur 3, sida 19) 

och i denna modell tar författarna upp konsumentens beslutskriterier vilka är; butikernas 

tillgänglighet, priser, sortiment, butiksutformning, service och information. Det finns 

dock en rad andra forskare som har undersökt vilka kriterier som påverkar (ex. Dalwadi 

et al., 2010; Marjanen, 1997; McGoldrick & Thompson, 1992; Oppewal et al., 1997), 

kriterier som stämmer överens eller frångår Falk och Julanders varvid vi nedan kommer 

att ta upp och diskutera de attributen 

som vi genom litteraturgenomgången 

funnit relevanta. Nedanstående 

diskuterade faktorer berör således den 

geografiska strukturen i Falk och 

Julanders modell samt konsumentens 

beslutskriterier, se figur 4 intill.  

 

3.3.1 Geografisk struktur 

Den geografiska strukturen och de faktorer som påverkar den hör ihop med hur 

konsumenten bedömer butikens tillgänglighet, se ’geografisk struktur’ i figur 4. 

Faktorer som Falk och Julander (1983, s 32) anser påverkar tillgängligheten är vägnätets 

sträckning, kollektivtrafiken till och från inköpsstället samt förekomsten av 

parkeringsplatser. Vidare menar Falk och Julander att den viktigaste aspekten är 

avståndet mätt i både tid och pengar där Marjanen (1997, s. 118-119, 152) istället menar 

att avståndet mätt i tid och i kilometer är avgörande för att förstå hur konsumenter gör 

sina val. Dock poängterar Marjanen att avståndet mätt i tid kan vara invecklat då 

konsumenter använder sig av olika färdmedel när de besöker olika handelsplatser. Här 

menar Rajagopal (2011, s. 86) emellertid att utöver avståndets roll i relation till 

köpcentrums tillgänglighet så är tid en betydande faktor för att kartlägga konsumenters 

köpbeteende. Tillgängligheten påverkas även av andra närliggande butiker (Falk & 

Julander, 1983, s. 32) där Marjanen (1997, s. 153) instämmer men menar att avståndet 

måste sättas i relation till hela geografiska området som studeras och framförallt vilka 

handelsalternativ som finns i den lokala omgivningen. Detta styrker valet av Bergvik 

som jämförande inköpsställe eftersom det, liksom kommande Entré Syd, inte består av 

omfattande handelsalternativ som exempelvis Birsta och Erikslund. 

 

Oppewal et al. (1997, s. 1083) konstaterar i sin studie att tillgängligheten är viktig. 

Vidare klassificerar forskarna tillgänglighet som restid, parkeringskostnader, tillgången 

till parkering och kollektivtrafik samt tillgången på övrig service som köpcentrumet 

erbjuder. Bearden (1977, s. 19) tar även i sin studie upp att lokalisering och 

parkeringsmöjligheter påverkar konsumenters val i och med konsumtion i centrum, där 

aspekter som pris, kvalitet och sortiment inte är signifikanta. Marjanen (1997, s. 115) 

undersöker huruvida parkeringsmöjligheter inverkar på konsumenter och konstaterar att 

påverkan är väsentlig då det visar sig vara den mest uppenbara skillnaden mellan 

centrumhandeln och externhandeln. Med andra ord är problem gällande parkering ofta 

Figur 4. Urklippt ur Figur 3; Faktorer som påverkar konsumenters val av inköpsställe 
Källa: Falk & Julander, 1983, s. 33. 
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den huvudsakliga orsaken till konsumenters reducerade välvilja att handla i centrum 

(Marjanen, 1997, s. 120). Även De Juan (2004, s. 90) konstaterar att möjligheten att 

parkera sin bil påverkar konsumenten i valet av inköpsställe. Eftersom studiens syfte är 

att undersöka vad som påverkar konsumenter i valet mellan externhandeln och 

centrumhandeln och studier visar att parkering är den mest uppenbara skillnaden, 

belyser det relevansen att undersöka detta. Bergström (1999, s. 3) menar vidare att 

konsumenters övervägande av inköpsställe kan ses som ett resultat av kostnads- och 

nyttoberäkning, där transportkostnader, såsom kollektivtrafik och 

parkeringsmöjligheter, påverkar beslutet. Exempelvis menar Bergström att om 

kostnaderna är låga i externa köpcentrum men kollektivtrafiken är underutvecklad kan 

det innebära att personer som bor nära stadskärnan och inte har tillgång till bil handlar 

nära hemmet. Om fallet däremot är annorlunda, att det externa köpcentrumet erbjuder 

lägre kostnader samt att parkeringsmöjligheter och kollektivtrafik gör det relativt enkelt 

att besöka köpcentrumet, kan det förväntas tränga ut handeln i stadskärnan såväl som i 

andra områden. Vi anser att Bergströms resonemang kring transportkostnaderna är 

relevant utifrån syfte och problemformulering då detta kan tänkas vara en avgörande 

faktor i valet mellan externhandeln och centrumhandeln, vilket också är en av 

anledningarna till att vi valt att studera detta. 

  

I Marjanens (1997, s. 155) studie fick konsumenter ta ställning till vilka attribut som var 

viktigast för dem i valet av inköpsställe och då visade det sig att utbud och pris var 

viktigare än avstånd. Även Vaughn och Hansotia (1977, s. 268) konstaterar att faktorer 

som tillgång till parkering, produktkvalitet, produktutbud och öppettider var viktigare 

för konsumenten än avståndet. Detta står i motsats till de traditionella 

interaktionsmodellerna som poängterar att avståndet är av högsta prioritet. Marjanen 

(1997, s. 155) menar att detta kan beror på vilken typ av inköp som ämnas göra, då 

konsumenter rankade avståndet som det viktigaste i valet av dagligvarubutik. Med det 

som basis konstaterar Marjanen att konsumenter agerar rationellt och väljer det 

köpcentrum som är mest bekvämt för dem. Det betyder dock inte att konsumenter väljer 

köpcentrum som är närmast utan snarare att de väljer det närmaste köpcentrumet som 

även erbjuder de fördelar som konsumenten efterfrågar. Vi kommer, trots ovan nämnda 

författares konstateranden, bortse från såväl pris som kvalitet i vår studie. Detta dels i 

enlighet med Beardens konstaterade att pris och kvalitet inte påverkar, dels till följd av 

att vi anser att detta i större utsträckning är kopplat till specifika butiker och inte till ett 

omfattande inköpsställe. 
 

3.3.2 Butiksutbud 

Konsumenter besöker stadskärnor och externa köpcentrum av olika anledningar. I 

Marjanens tidigare studie (1993, s. 119-120) visade det sig att konsumenter åker till 

staden för att köpa kläder, skor och accessoarer medan de åker till ett externt 

köpcentrum för att inhandla exempelvis elektronik. I Marjanens senare studie kom 

forskaren istället fram till att stadskärnan oftast besöks i samband med andra ärenden 

medan det externa köpcentrumet enbart besöks för att handla där (Marjanen, 1997, s. 

153). Eftersom vi inte ämnar undersöka vilka specifika produktgrupper en konsument 

efterfrågar har vi valt att bortse från det men vill dock poängtera att det kan påverka 

valet. Falk och Julander (1983, s. 41) menar att inköpsprocessen för dagligvaror och 

sällanköpsvaror skiljer sig åt. Forskarna menar vidare att en konsument, vid valet av 

sällanköpsvaror, vill jämföra flera olika alternativ och besöker således mer än en butik 

där Rajagopal (2011, s. 100) poängterar att tillgången av flertalet butiker på samma 

ställe påverkar konsumentens shoppingbeteende. Oppewal et al. (1997, s. 1083) finner 
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även i sin studie att en konsument gärna kombinerar shopping av kläder och skor med 

andra ändamål, exempelvis att handla dagligvaror, varför detta tas i beaktande vid val av 

inköpsställe. Platsens karaktärsdrag påverkar således valet av inköpsställe, då 

konsumenter föredrar att besöka platser där det finns flertalet butiker som erbjuder 

liknande produkter (Falk & Julander, 1983, s. 41). Studien ämnar studera 

sällanköpsvaror men eftersom stor del forskning visar att sällanköpsvarukonsumtion 

ofta sker i samband med dagligvarukonsumtion, har vi valt att beakta möjligheten av 

dagligvaruhandelns påverkan. 

  

Ghosh et al. (2010, s. 84) har in sin studie konstaterat att konsumenter väljer butik 

beroende av produktutbudet, vilket även visar sig vara en viktig faktor enligt Bearden 

(1977, s. 37). Oppewal et al. (1997, s. 1083) konstaterar att antalet butiker som erbjuder 

kläder och skor är det viktigaste valkriteriet när en konsument ska genomföra dessa 

inköp. Oppewal et al. konstaterar även att det är viktigt att det finns butiker som 

erbjuder produkter av hög kvalitet, butiker som erbjuder fördelaktiga priser samt att det 

ska finnas flertalet butiker som erbjuder produkter inom samma produktkategori. Detta 

är även i enlighet med Vaughn och Hansotias (1977, s. 286) forskning där de poängterar 

att produktkvalitet och produktutbud är viktiga faktorer för att förstå en konsuments val. 

Vi har dock, som tidigare nämnt, valt att bortse från både pris och kvalitet, då vi menar 

att det mer är kopplat till en specifik butik och produkt. Eftersom produktutbudet visat 

sig vara viktigt i valet vill vi ändå beakta denna aspekt i vår studie men vi har istället 

valt att se till butiksutbudet. Detta då vi anser att brett produktutbud utökas i och med 

brett butiksutbud och således indirekt är applicerbart. 

  

Ozuduru et al. (2014, s. 151) konstaterar att ett köpcentrum som omfattas av de 

vanligaste kedjorna också lockar till sig en vidare bredd av kunder, då dagens 

konsumenter alltmer efterfrågar de nyaste alternativen. Vidare menar Lindquist (1974-

75, s. 37) att handelsvaror, där utbudet är en betydande del, är en av nyckelfaktorerna i 

skapandet av en god bild av ett inköpsställe, vilket gör att vi finner detta intressant. I De 

Juans (2004, s. 90) studie finner forskaren att konsumenter beaktar bekvämligheten att 

kunna göra alla inköp på samma ställe som framträdande. Som en följd av detta har vi 

valt att undersöka om denna möjlighet påverkar valet. 

 

3.3.3 Service 

I Falk och Julanders modell (1983, s. 32) tas service upp som både en del av 

konsumentens och detaljistens beslutskriterier, se figur 3, sida 19. Eftersom dagens 

konsumenter är mer mobila och sofistikerade än tidigare (Marjanen, 1997, s. 12; 

Ozuduru, 2014, s. 147) har val av inköpsställe blivit mer komplext (Ghosh et al., 2010, 

s. 84). Ghosh et al. menar vidare att en konsument väljer inköpsställe utifrån faktorer 

som rör bekvämlighet och atmosfär men poängterar att faktorer gällande service inte bör 

förbises, eftersom de formar en oskiljaktig del av det slutgiltiga beslutet. Här berörs 

exempelvis hur tillmötesgående personalen är. Dock kommer De Juan (2004, s. 90) 

fram till att professionella säljare inte signifikant påverkar välviljan att besöka ett 

köpcentrum. En uppenbar aspekt kopplad till konsumenters förtroende gällande ett 

inköpssälle är i Rajagopals (2011, s. 98) studie förknippat med kundservice kombinerat 

med en lojal kundkrets. Rajagopal menar att ett sätt att upprätthålla förtroendet och 

skapa lojala kunder är genom att erbjuda ytterligare fördelar till konsumenter som väljer 

att återkomma. Dalwadi et al. (2010, s. 32) och Kaul (2005, s. 19) studerar rollen säljare 

har och menar att den är viktig eftersom välutbildad och kompetent personal påverkar 

konsumenters tillfredsställelse och intention att besöka ett inköpsställe. Dalwadi et al. 
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(2010, s. 32) menar dock att själva köpbeslutet inte påverkas av personalen, vilket heller 

inte berörs i vår studie. Bearden (1977, s. 19) poängterar i relation till det att utöver 

lokalisering och parkeringsmöjligheter påverkas även konsumenter av hur vänliga och 

serviceinriktade försäljarna är. Även Lindquist (1974-75, s. 36) konstaterar att service är 

en framträdande faktor, där både generell service och serviceinriktad personal är något 

som konsumenter efterfrågar. Vidare observerade Oppewal et al. (1997, s. 1083) att 

ytterligare service, däribland returrätt, var signifikant men inte lika viktigt som aspekter 

kopplade till tillgänglighet. 

  

I enlighet med att tidigare forskare poängterar att service påverkar konsumenters 

välvilja att besöka ett köpcentrum och studiens syfte ämnar undersöka vilka attribut som 

påverkar en konsument som väljer externhandeln eller centrumhandeln, finner vi detta 

relevant. Förutom serviceinriktad personal tar Lindquist (1974-75, s. 31) upp faktorer i 

den fysiska miljön som påverkar bilden av ett inköpsställe, där vi finner toaletter mest 

intressant. Dessa har vi vidare klassificerat dels som tillgängliga, dels som avgiftsfria. 

Även Kaul (2005, s. 19) observerade att konsumenter blir mer tillfredsställda och visar 

en större välvilja gentemot inköpsställen som erbjuder fysiska faciliteter exempelvis i 

form av toaletter, varför vi i vår studie har valt att undersöka detta. Vi kommer i vår 

studie även att undersöka om öppettiderna påverkar konsumentens beslut. Detta som en 

följd av att öppettider betraktades som ett beslutskriterium av betydelse i valet av 

inköpsställe av respondenterna i både De Jauns (2004, s. 90) och Vaughn och Hansotias 

(1977, s. 286) studie. Dock visade det sig i McGoldrick och Thompsons (1992, s. 66) 

studie att långa och sena öppettider inte signifikant påverkade välviljan att besöka ett 

köpcentrum. Vi anser ändå att detta är en aspekt av betydelse eftersom öppettiderna ofta 

skiljer sig åt mellan externhandeln och centrumhandeln. 
 

3.3.4 Övriga aktiviteter 

Som tidigare nämnt besöker konsumenter centrum och externa köpcentrum av olika 

anledningar. Köpcentrum erbjuder, till skillnad från specifika butiker, en tilltalande 

shoppingmiljö som tillåter jämförelser av produkter och flera kanaler utöver shoppingen 

(Ozuduru et al., 2014, s. 147). Konsumenter kombinerar i dag ofta shopping med andra 

aktiviteter (Marjanen, 1997, s. 64) och Rajagopal (2011, s. 97-100) visar i sin studie att 

konsumenter alltmer efterfrågar sådana handelsalternativ. Vidare menar Rajagopal att 

övriga aktiviteter som exempelvis restaurangutbud, aktiviteter för barn och 

underhållning framkallar tillfredställelse hos konsumenterna. Dessa aktiviteter spelar en 

central roll i beslutsfattandet och har i samband med shopping visat sig vara en av de 

viktigaste drivkrafterna i främjandet av detaljhandeln (Rajagopal, 2011, s. 100).  Även 

fast det inte är en del av Falk och Julanders modell anser vi att denna aspekt är 

betydande att studera eftersom den visats påverka konsumenters beteende. I vår studie 

har vi valt att bortse från aktiviteter för barn eftersom inköpsstället vi undersöker inte 

erbjuder sådana aktiviteter, vilket inte heller kommer vara fallet på det område vi ämnar 

applicera vår studie på. 

  

Howard (1993, refererad i Howard, 2007, s. 668) menar att konsumenter som tar en 

paus i sin shopping för att äta och dricka kommer att stanna längre på stället och 

kommer också att spendera mer pengar, vilket även går i linje med Rajagopals 

forskning. Vidare menar Howard (2007, s. 668) att etablering av kaféer, restauranger 

och dylikt i köpcentrum har varit en framgångsfaktor till följd av att kaféer och 

restauranger drar till sig konsumenters intresse. Dessa övriga aktiviteter är avsedda att 

göra shoppingen mer tillfredsställande och mindre stressande (Howard, 2007, s. 668; 
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Rajagopal, 2011,s. 100). I studien kommer vi inte undersöka om övriga aktiviteter 

bidrar till mer spenderad tid eller merköp utan snarare om övriga aktiviteter påverkar 

valet, vilket i enlighet med Howard och Rajagopal indirekt leder till att konsumenter 

spenderar mer tid och pengar.  
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4. Val av referensstad 

 

I detta kapitel kommer vi att börja med att redogöra för val av referensstad och hur vi 

kom fram till att Karlstad var bäst lämpad. ge en kortare nulägesbeskrivning av Umeå 

och referensstaden Karlstad för att kartlägga hur de ser ut i förhållande till varandra. 

Vi kommer att göra en jämförelse utifrån aspekter som är viktiga i studien, detta för att 

framhäva faktorer som förtydligar kommande applicering och generalisering. 

 

4.1 Val av referensstad 
Eftersom studien ämnar studera vilka attribut som påverkar konsumenter vid val av 

inköpsställe där ett Ikea-varuhus finns etablerat, går inte studien att genomföra i Umeå. 

Vi konstaterade därför tidigt att en referensstad behövde studeras, för att kunna 

applicera undersökningen på Umeå. Valet av referensstad började med jämförelser 

utifrån viktiga aspekter. Dessa innefattade avstånd till Ikea med tillhörande köpcentrum, 

när Ikea etablerades, övriga butiker i närheten och storleken på det intilliggande 

köpcentrumet. Vi tittade även på befolkningsmängd. Med dessa aspekter i åtanke 

jämförde vi städerna Sundsvall, Linköping, Västerås och Karlstad, där Västerås till en 

början såg ut som det självklara valet. När vi närmare undersökte Västerås insåg vi att 

Ikea med tillhörande köpcentrumet låg i ett område tillsammans med flertalet stora 

butiker, vilket inte kommer vara fallet i Umeå. Så var även fallet i Sundsvall och 

Linköping. Birsta, Sundsvalls motsvarighet till kommande Entré Syd, var dessutom 

etablerat närmare en mil från Sundsvall centrum, vilket kunde antas påverka 

konsumenterna. Vidare ansåg Erik Sandemo från Svensk Handel att Karlstad var mest 

likvärt Umeå i det avseendet att staden inte ligger i närhet till andra stora städer, vilket 

inte var fallet i Linköping eller Västerås. Eftersom Ikea i Karlstad dessutom är relativt 

nyetablerat i jämförelse med Ikea-varuhusen i övriga jämförelsestäder har staden 

nyligen genomgått liknande förändringar som Umeå står inför. Med detta i åtanke blev 

Karlstad vårt slutgiltiga val, då staden utifrån valda jämförelseaspekter visade sig vara 

mest likvärdig. 

 
Tabell 1. Referensstad. 

Källa: 1, SCB, 2013a; 2, Google Maps, 2014; 3, SCB, 2013b; 4, Vestin, 2013, s. 6. 

 

4.2 Nulägesbeskrivning 
4.2.1 Umeå 

Umeå är norra Sveriges mest befolkningsintensiva kommun. Sedan grundandet av 

universitetet 1965 har invånarantalet fördubblats (Umeå, 2013b) och kommunen hade i 

årsskiftet 2012/2013 118 349 invånare (SCB, 2013a). I dagsläget är Umeå regionens 

trendigaste shoppingstad med 300 butiker, kaféer och restauranger i stadens centrum 

och i och med Utopia, Umeås nyetablerade köpcentrum, tros centrum bli än mer 

attraktiv (Visitumea, 2013). Centrumhandeln i Umeå stod 2012 för 31 procent av den 

totala omsättningen av sällanköpsvaror i kommunen (Vestin, 2013). Förutom den 
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etablerade centrumhandeln består handeln i dagsläget även av tre stycken externa 

köpcentrum; Strömpilen, Ersboda och Klockarbäcken. Detta medför att stadens handel 

är relativt utspridd och i och med Entré Syds etablering kommer spridningen öka. 
 

 
Figur 5. Umeås handelsområden, bearbetad av författarna. 

Källa: Google Maps, 2014 
 

Sällanköpsvaruhandeln i Umeå, som 2012 omsatte fyra miljarder kronor, placerar Umeå 

på 17:e plats i Sverige inom detta segment (Vestin, 2013, s. 6). Vestin menar vidare att 

om denna siffra ställs i förhållande till antalet invånare får vi ett försäljningsindex på 

114, vilket placerar Umeå på 19:e plats. Vestin menar att detta är lågt i förhållande till 

andra större städer i Sverige och en anledning till detta är att Umeå i dagsläget inte har 

något Ikea-varuhus som lockar till sig kunder från andra kommuner. Vidare visar studier 

gjorda på svenska städer med etablerade Ikea-varuhus att sällanköpsvaruhandeln ökar 

med omkring 20 procent i och med en etablering vilket tyder på att handelns omsättning 

i Umeå generellt kommer att öka med 716 miljoner kronor (Daunfeldt et al., 2013, s. 

21). 

 

4.2.2 Karlstad 

Den värmländska residensstaden Karlstad, som är belägen vid Vänerns norra strand 

(Karlstad, 2013), hade vid årsskiftet 2012/2013 en befolkning på 87 786 personer (SCB, 

2013a). Karlstad som shoppingstad består av en blomstrande centrumhandel med 

flertalet små butiker och köpcentrum, samt ett externt köpcentrum; Bergvik, där även 

Ikea sedan 2007 finns beläget (Karlstad, 2013). 

 

Sällanköpsvaruhandeln i Karlstad, som 2012 omsatte på 4,725 miljarder kronor, 

placerar staden på en 13:e plats (Vestin, 2013, s. 6). Om detta, på samma sätt som i 

fallet Umeå, ställs i förhållande till antalet invånare, får Karlstad ett försäljningsindex på 

183, vilket placerar staden på andra plats efter Kalmar. Vestin menar att anledningen till 

detta är att Karlstad, i jämförelse med Umeås relativt låga index, har ett Ikea-varuhus 

och dessutom är antalet invånare i kringliggande kommuner mindre begränsat än i 

exempelvis Umeå.  

  

Ikea i Karlstad öppnades 2007 (Ikea, 2007) i anknytning till Bergvik köpcentrum. 

Bergvik köpcentrum, som ligger längs med E18, erbjuder shopping i 60 butiker med 

tillhörande 11 stycken restauranger och kaféer (Bergvik, n.d b). Vidare tillhandahåller 
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de runt 2000 fria parkeringsplatser, har årligen runt 8,6 miljoner besökare och omsätter 

dryga två miljarder kronor. Sedan Ikeas etablering 2007 och fram till 2012 har 

försäljningsindex i Karlstad ökat med dryga tio enheter, från 173 till 183, där 

omsättningen inom sällanköpsvaruhandeln ökat med runt 684 miljoner kronor (HUI, 

2007-2012). 

 

 
Figur 6. Karlstads handelsområden, bearbetad av författarna. 

Källa: Google Maps, 2014 
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5. Praktisk metod 

 

I detta kapitel börjar vi med att behandla vilken studiemetodik som använts, 

konstruktionsförfarande av enkätundersökningen samt hur vi gått tillväga för att 

genomföra enkätundersökningen. Vi går även igenom den genomförda pilotstudien och 

vilka resultat den visade. Vi går sedan igenom hur urvalet gått till, hur vi valde att 

distribuera våra enkäter och hur dessa bearbetats för att sedan analysera insamlat data 

och de bortfall som uppkom. Vidare beskriver vi hur vår forskningsetik sett ut och hur vi 

säkerställt att sanningskriterierna går i linje med insamlat material. 
 

5.1 Undersökningsmetod 
Som nämnt i de vetenskapliga utgångspunkterna har vi, med utgångspunkt i vår 

objektiva verklighetssyn, valt att genomföra en kvantitativ studie då vi ansåg att 

metoden är mest användbar i relation till studiens problemformulering och syfte. Mer 

specifikt har vi valt att genomföra en enkätundersökning. En enkätundersökning 

används för att samla in fakta om exempelvis ålder, kön, åsikter, attityder eller 

preferenser vilket innebär att respondenten måste uttrycka sina värderingar och väga 

alternativ mot varandra (Denscombe, 2009, s. 209). Detta sätt att utforma en 

undersökning är enligt Saunders et al. (2009, s. 140, 144) vanligt förekommande vid en 

deduktiv ansats och framför allt vid en beskrivande-förklarande studie, vilket 

överensstämmer med vår. Vidare menar de att denna typ av undersökningsmetod är 

relativt enkel att förstå och framför allt att jämföra. Utifrån studiens teoretiska 

referensram, framförallt med utgångspunkt i Falk och Julanders modell, strukturerades 

ett frågeformulär för att samla in relevant information. Liksom Saunders et al. menar 

Bryman och Bell (2009, s. 40) att en kvantitativ metod bör genomföras via ett deduktivt 

angreppssätt där teorier prövas empiriskt. I vårt fall innebar det att vi fick en uppfattning 

om hur våra teorier kopplade till konsumentbeteende stämde överens med 

konsumenternas val av inköpsställe, vilket en kvalitativ undersökning inte hade bidragit 

till i samma utsträckning. Den personliga interaktionen i samband kvalitativa metoder 

och framför allt med intervjuer kan leda till en bättre förståelse av svaren och även en 

fördjupning av dessa (Halvorsen, 1992, s. 89), vilket förbises i samband med enkäter. 

Eftersom studien ämnar beskriva och förklara genom ett stort antal informationsenheter 

snarare än att skapa en bättre förståelse styrker det valet av en kvantitativ studie. 

 

5.1.1 Enkätkonstruktion 

En enkät bör inledas med ett introduktionsbrev där syftet med studien förklaras och 

varför respondenten i fråga ska delta i undersökningen (Saunders et al., 2009, s. 389) 

vilken vi valt att använda oss av. I brevet informerade vi även respondenterna, i enlighet 

med skriften god forskningssed som beskrivs under punkt 5.4, att det slutgiltiga arbetet 

kommer att vara en offentlig handling men att svaren kommer att behandlas både 

anonymt och konfidentiellt. Vidare klargjorde vi att deltagandet var helt frivilligt och att 

de när som helst kunde välja att avbryta att delta. 

  

Eftersom vi använt oss av en deduktiv ansats i denna studie, grundar sig våra 

enkätfrågor i teorin. Johansson Lindfors (1993, s. 111) poängterar att det vid 

utformningen av en enkät är viktigt att omvandla de teoretiska begreppen till 

operationella för att frågorna inte ska missförstås och på så sätt underlätta för 

respondenterna att besvara frågan korrekt. Med detta i åtanke utformade vi sedan 

enkätfrågorna med utgångspunkt i såväl frågeställning, syfte som studiens teoretiska 
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referensram. Frågorna är nära sammankopplade med de attribut och bakomliggande 

faktorer som påverkar en konsument i valet. 

  

Oavsett vald undersökningsform är det fördelaktigt att inleda med neutrala frågor som 

exempelvis berör bakgrundsinformation (Patel & Davidson, 2011, s. 77). De menar 

vidare att undersökningen gärna avslutas på liknande sätt, det vill säga att respondenten 

får utrymme att lämna kommentarer kring undersökningen. Även Johansson Lindfors 

(1993, s. 112-113) poängterar fördelen med att inleda en enkät med enklare frågor för 

att sedan beröra de mer specifika. Med detta i åtanke började vi vår enkät med frågor 

om ålder, kön, civilstånd och inkomst, följt av ämnesspecifika frågor där vi avslutade 

med en öppen fråga där respondenterna fick möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter som 

föll utanför vår enkät men som ändå påverkade valet. 

  

Enligt Denscombe (2009, s. 214, 218-219) bör en enkät ha numrerade frågor och 

författaren poängterar vikten av att ge instruktioner till respondenterna för att minimera 

risken att frågorna besvaras på ett felaktigt sätt och detta är något som vi tog i beaktade 

under enkätkonstruktionen. Vår enkät bestod av 27 frågor varav 6 är öppna och 

resterande fasta. Halvorsen (1992, s. 87) menar att medan de öppna frågorna kan få 

respondenten att komma ihåg något, bidrar de fasta svarsalternativen till att 

respondenten känner igen något. I vår undersökning prioriterades de fasta 

svarsalternativen eftersom de underlättade kodningen av svaren och därmed bidrog till 

större jämförelsemöjligheter. Fördelen med att ha fasta svarsalternativ är att 

informationen som samlas in är enhetlig, kan standardiseras och jämföras, vilket också 

leder till att svaren lättare kan analysera (Denscombe, 2009, s. 222; Patel & Davidson, 

2011, s. 79). En annan fördel är att de fasta svarsalternativen inte kräver lika hög grad 

engagemang från respondenterna (Halvorsen, 1992, s. 88). Vi valde dock att ha med ett 

antal öppna frågor för att ge respondenterna möjlighet till mer uttömmande svar. 

Fördelen med öppna frågor är att informationen som samlas in blir utförligare eftersom 

respondenterna får utrymme att uttrycka sina synpunkter (Denscombe, 2009, s. 221), 

vilket kan leda till att vi får svar som vi i frågorna med fasta svarsalternativ hade missat. 

Nackdelen med denna sorts frågor är att svaren är svåra och tidskrävande att analysera 

(Denscombe, 2009, s. 221), vilket även var anledningen till att majoriteten av frågorna i 

vår studie hade fasta svarsalternativ. 

  

Svarsalternativen i en undersökning baserar oftast på en skala och en av de vanligast 

förekommande är Likert-skalan (Johansson Lindfors, 1993, s. 109). Likert-skalan 

tillåter respondenter att på en fyr-, fem-, sex- eller sjugradig skala svara huruvida denne 

samtycker eller inte samtycker med ett påstående (Saunders et al., 2009, s. 378). För att 

undersöka vilka faktorer som påverkade, konstruerades frågan så att respondenterna på 

en femgradig skala fick ange det svarsalternativ som de bäst tyckte stämde in med deras 

uppfattning. Vi valde en femgradig skala dels för att vi ansåg att fler alternativ snarare 

förvirrar, dels för att vi ville ge respondenterna möjligheten att svara neutralt och inte 

tvingas ta ställning vilket vi ansåg var mer etiskt korrekt. På skalan hade vi 1 som ingen 

påverkan och 5 som maximal påverkan. Utifrån dessa svar förväntades vi sedan kunna 

dra slutsatser kring vad som påverkade och om det skiljde sig åt beroende på de 

bakgrundsfaktorerna vi valde att undersöka. 
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Figur 7. Exempel från enkät. 

För hela enkäten se Appendix 1. 

 

5.1.2 Pilotstudie 

Svagheten med en kvantitativ studie och framför allt med en enkätundersökning är att 

det är omöjligt att ändra frågorna när undersökningen har genomförts (Magne-Holme & 

Krohn-Solvang, 1997, s. 81; Denscombe, 2009, s. 210). Det är således omöjligt att 

ändra på undersökningens upplägg till följd av den nya kunskapen som har genererats 

via genomförandet (Magne-Holme & Krohn-Solvang, 1997, s. 81), vilket medför att det 

är viktigt att frågorna i enkäten återspeglar problemformuleringen och syftet. Ett sätt att 

hantera denna svaghet är enligt Magne-Holme och Krohn-Solvang (1997, s. 81) att 

genomföra en pilotstudie, vilket är något vi har gjort. Syftet med en pilotstudie är att 

säkerställa att enkäten är genomförbar och att frågorna inte går att misstolkas 

(Denscombe, 2009, s. 219; Saunders et al., 2009, s. 394). Saunders et al. skriver vidare 

att syftet även är att se huruvida det är möjligt att samla in relevant data via enkäten och 

att pilotstudien ska ge indikationer om undersökningens slutgiltiga validitet och på 

insamlat datas reliabilitet. 

  

Saunders et al. (2009, s. 394) poängterar vikten av att diskutera enkätens struktur och 

dess relevans med en expert innan pilotstudien för att få in synpunkter om detta. Med 

detta i åtanke har vi, tillsammans med vår handledare, analyserat och diskuterat 

enkätens utformning och faktiska innehåll. Vi skickade även enkäten tillsammans med 

problembakgrund, problemformulering och syfte till Elin Nilsson, doktorand inom 

konsumentbeteende på Handelshögskolan vid Umeå Universitet. Varför vi valde att 

skicka till just henne var för att hon har inblick i området och kunde ge synpunkter på 

den teorimässiga delen av enkäten. Vi ville även få input på hur frågorna skulle 

formuleras för att minimera misstolkningar och öka kvaliteten. Samtidigt som vi fick 

synpunkter från Elin genomförde vi vår pilotstudie. Pilotstudien genomförde vi på 

konsumenter i Umeå och valde att ta bort frågorna riktade mot Ikea och istället för 

Bergvik valde vi att rikta frågorna mot Ersboda. Detta för att Ersboda var det externa 

handelsområdet i Umeå som i högst utsträckning erbjöd sällanköpsvaror i jämförelse 

med stadens övriga externa handelsområden. Varför vi valde att genomföra pilotstudien 

i Umeå och inte i Karlstad berodde på tillgången till respondenter, då vi inte hade 

möjlighet att åka till Karlstad samt att vi inte hade tillgång till konsumenternas 

kontaktuppgifter. Vi var således medvetna om att resultaten från pilotstudien inte direkt 

var applicerbar på vår initiala studie då vi ansåg att Ersboda och Bergvik skiljde sig åt 

vad gäller butiksutbud och då framför allt med Ikea i åtanke. Vi genomförde ändå en 

pilotstudie då vi ansåg att resultaten från pilotstudien skulle ge en indikation på den 

initiala undersökningens resultat. Vidare ville vi försäkra oss om att enkäten var 

genomförbar och att faktorerna under studiens attribut faktiskt skulle mäta samma sak 

vilket vi ansåg att pilotstudien skulle ge svar på. 

  

Vi valde att distribuera enkäten via Facebook även fast vi i den riktiga studien delade ut 

den via pappersformat, detta för att lättare få tag på respondenter. Vi valde även att ha 

en fråga på hur lång tid enkäten tog att genomföra då vi ville effektivisera 
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svarsprocessen och genom pilotstudien kunde vi se att det tog från två till tio minuter. 

Efter att ha fått in 16 stycken svar, valde vi att avsluta pilotstudien. Detta för att vi ansåg 

att det dels var tillräckligt i förhållande till den initiala studiens urval, dels tillräckligt 

för att kunna räkna ut reliabiliteten på de valda attributen. Nedan kommer resultaten 

från pilotstudien att presenteras. 

  

Som ovan nämnt ska resultatet från pilotstudien ge en indikation på den slutgiltiga 

studiens reliabilitet. För att få en indikation på detta valde vi att göra ett reliabilitetstest 

och ta ut Cronbachs alpha för de valda attributen. Cronbachs alpha är ett vanligt mått för 

just reliabilitet och mäter den interna konsistensen mellan variablerna (Saunders et al., 

2009, s. 374) med andra ord om variablerna som ämnar mäta samma sak faktiskt mäter 

samma sak. Enligt allmänna regler bör Cronbachs alpha ligga på .7 och uppåt men allt 

över .5 är acceptabelt men bör behandlas med försiktighet. 

  

 
Tabell 2. Cronbachs alpha från pilotstudien 

Cronbachs alpha för lokalisering (läge och avstånd) låg på .865 vilket tydde på en starkt 

intern konsistens. För service (trevlig och serviceinriktad personal, tillgång till toaletter 

och avgiftsfria toaletter) fick vi ett värde på .648 och även fast den låg under .7 ansåg vi 

att den hade tillräckligt stark intern konsistens för att vara användbar. Även butiksutbud 

(allt på samma ställe och brett butiksutbud) hade en acceptabel nivå på .756. Övriga 

aktiviteter (restauranger, kaféer, biografer, nattklubbar och evenemang) hade dock ett 

värde på endast .538. Vi ansåg att detta var acceptabelt eftersom konsistensen mellan 

dessa faktorer inte skulle vara hög då de inte mätte samma sak. Detta var även orsaken 

till att faktorerna kategoriserades som övriga aktiviteter. Vidare valde vi att ta bort 

faktorn nattklubbar, då detta mer syftade till kvällsaktiviteter vilket inte direkt påverkar 

huruvida en konsument väljer att åka till en extern handelsplats eller till centrum. 

  

Vidare hade tillgänglighet (goda parkeringsmöjligheter, avgiftsfria parkeringsplatser, 

turtät kollektivtrafik, prisvärd kollektivtrafik och öppettider) ett värde på .574 vilket var 

relativt lågt. Vi ville undersöka närmare varför det var så och tog därför ut Cronbachs 

alpha för enbart goda parkeringsmöjligheter och turtät kollektivtrafik och fick då ett 

värde på -.004. Detta indikerade att ett negativt samband förelåg vilket mer konkret 

innebar att de visserligen mätte tillgängligheten men att en konsument som tyckte det 

var viktigt med parkeringsmöjligheter sannolik var en konsument som körde bil till 

inköpsstället och var troligtvis inte intresserad om det fanns turtät kollektivtrafik eller 

inte. Vice versa gällde för konsumenten som ansåg att kollektivtrafik var viktigt. Varför 

vi ändå valde att ha dessa under samma attribut var för att om vi tittade på dessa två 

separat, turtät och prisvärd kollektivtrafik kontra goda och prisvärda 

parkeringsmöjligheter fick vi ett Cronbachs alpha på .849 kontra .955 vilket tydde på en 

näst intill perfekt intern konsistens. Vi ansåg även att dessa aspekter passade bra in 

under tillgänglighet då båda berör hur konsumenten tar sig till och från ett inköpsställe. 

  

Förutom detta test valde vi att göra en roterad faktoranalys för alla attribut, bortsett från 

övriga aktiviteter. Detta innebar att faktorerna, utifrån Cronbachs alpha, grupperades 

tillsammans med de faktorerna som de hade högst intern konsistens med. Detta test 

visade att SPSS, precis som vi, kategoriserade faktorerna i fyra kategorier (se resultat i 
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Appendix 2). I Falk och Julanders modell, som vi även har använt som grund i vår 

studie, klassificerades öppettider under tillgänglighet. Resultatet från den roterade 

faktoranalysen visade däremot att öppettider skulle klassificeras som en servicefaktor. 

Tog vi bort öppettider från tillgänglighet fick attributet ett Cronbachs alpha på .500 och 

eftersom, precis som diskuterat ovan, parkering och kollektivtrafik enskilt fick så höga 

värden på Cronbachs alpha, valde vi att klassificera om dessa faktorer. Öppettider 

hamnade således under service och tillgänglighet kategoriserades som tillgänglighet 

parkering och tillgänglighet kollektivtrafik. Under attributet övriga aktiviteter valde vi 

förutom restauranger och kaféer, i enlighet med forskare som Howard (2007) och 

Rajagopal (2011), att beakta biografer och evenemang. Detta till följd av att våra 

uppdragsgivare var intresserade av att undersöka dessa faktorer. 

 

5.1.3 Urval 

Ett vanligt förekommande fenomen är att det vid undersökningar inte går att samla in 

data från hela populationen som ska ingå i undersökningen, varvid forskare hämtar 

information från en liten del, ett urval, i förhoppning om att det är representativt för hela 

populationen (Denscombe, 2009, s. 32; Magne-Holme & Krohn-Solvang, 1997, s. 181).  

De menar vidare att detta kan vara svårt och det går inte att förutsätta att informationen 

som samlas in är representativ för hela populationen och därför måste urvalet ske 

omsorgsfullt. Johansson Lindfors (1993, s. 92) menar att en orsak till att ett mindre 

urval måste göras beror på tids- och kostnadsaspekter.  

  

Det finns två urvalstekniker, sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval, där 

sannolikhetsurval går ut på att forskaren, med hjälp av olika metoder, väljer ut 

respondenter som denne sedan utgår ifrån representerar hela populationen (Denscombe, 

2009, s. 32; Saunders et al., 2009, s. 213). För att kunna dra slutsatser från populationen 

måste ett stickprov eller ett urval väljas från den empiriska populationen, vilket är en 

förteckning över de enheter som ingår i studiens teoretiska population (Halvorsen, 1992, 

s. 95-96). I vårt fall var målpopulationen konsumenter i Sverige, men eftersom vi 

använt oss av Kalstad som referensstad och valde att distribuera enkäten på Bergvik 

köpcentrum var rampopulationen konsumenter som besökt Bergvik köpcentrum. Dessa 

uppgår till flera miljoner varje år, men antalet specifika besökare hittade vi ingen 

information om. Vi kunde dock konstatera att den är betydligt lägre. Eftersom vi inte 

hade information om population var det inte möjligt att genomföra ett 

sannolikhetsurval. Vår population skulle i sådana fall vara alla konsumenter som stått 

inför ett val mellan exterhandel med tillhörande Ikea-varuhus och centrumhandel, vilket 

inte bara var oåtkomligt utan även för stort utifrån tillgängliga resurser. Till följd av 

tillgängliga resurser genomfördes istället ett icke-sannolikhetsurval och närmare 

bestämt ett bekvämlighetsurval. Nackdelen med ett sådant urval är att 

representativiteten inte kan garanteras (Johansson Lindfors, 1993, s. 95). 

Bekvämlighetsurvalet bygger på, precis som det låter, forskarens bekvämlighet, vilket 

innebär att respondenterna väljs utifrån kriteriet att de är lättast att få tag på 

(Denscombe, 2009, s. 39; Magne-Holme & Krohn-Solvang, 1997, s. 183). Det innebär 

således att varje person i populationen inte har lika stor möjlighet att få delta i studien 

(Johansson Lindfors, 1993, s. 92; Patel & Davidson, 2011, s. 112). Vi bedömde därför 

själva var och vilka respondenter som skulle tillfrågas.  

 

Eftersom representativiteten för den totala populationen inte kan garanteras kan 

bekvämlighetsurval leda till snedvridning på grund av att respondenterna enbart valts 

för att de fanns nära till hands, vilket leder till att det kan vara svårt att generalisera 
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svaren (Johansson Lindfors, 1993, s. 96; Saunders et al., 2009, s. 241). Konsekvenserna 

blir därför att forskare måste tumma på generaliserbarheten och representativiteten för 

att slutföra studien inom given tidsram (Johansson Lindfors, 1993, s. 97). Dock är detta 

problem något som minimeras om variationen i populationen är liten. Eftersom vi ansåg 

att svenska konsumenter hade liknande karaktäristika och studiens undersökning skulle 

vara relativt likvärdig oavsett var den gjordes och vilka som medverkade fann vi att ett 

bekvämlighetsurval var mest lämpat utifrån disponibla resurser. Vidare ansåg vi att 

urvalet var representativt då vi frågade respondenter som var på Bergvik och inte som 

hade varit där, vilket hade varit fallet om vi hade skickat ut enkäterna. 
 

5.1.4 Distribution av enkäter 

Som nämnt tidigare genomfördes vår enkätundersökning i Karlstad på Bergvik 

köpcentrum som är stadens externa handelsområde i anknytning till Ikea. Anledningen 

till att vi hade möjlighet att åka till Karlstad var att vi, med hjälp av Erik Sandemo på 

Svensk Handel, fick stipendium av Svensk Handel Stiftelsen Köpmannaförbundet. Efter 

beräkningar av transport-, boende- och matkostnader kom vi fram till att vi hade 

möjligheten att spendera två hela dagar i Karlstad. Det var utöver detta även de två enda 

dagarna som vi i enlighet med Ann-Marie Gullman, Centre manager för Bergvik, hade 

tillstånd att stå i köpcentrumet. Utskicken av enkäterna stod vi själva för då vi under två 

dagar mellan klockan 10 och 20 befann oss ute på Bergvik köpcentrum och personligen 

distribuerade utskrivna enkäter till förbipasserande. Vi var till en början 

förhoppningsfulla och tänkte att det skulle vara relativt enkelt men väl på plats ändrades 

vår inställning omgående då vi generellt möttes av negativitet och bristande 

engagemang. Första dagen genererade relativt få enkätsvar medan andra dagen gick 

bättre och vi lämnade Bergvik och Karlstad med totalt 123 stycken svar. Anledningen 

till att första dagen gick sämre kan ha berott på att det dels var en måndag, dels dagen 

innan löneutbetalning, vilket bidrog till att färre människor valde att göra sina inköp just 

denna dag. Detta var något som vi insåg i efterhand och inte hade med i våra 

beräkningar. Det var dock inget vi hade kunnat påverka med tanke på tillståndet. Vi 

ansåg dock att antalet ändå var representativt utifrån de resurser och tidsram vi hade att 

tillgå. 

  

Syftet med studien var att undersöka vilka attribut som påverkar vid valet av 

externhandel med tillhörande Ikea eller centrumhandel. Vi undersökte då inte varför 

externhandeln valdes framför centrumhandeln, vilket borde vara fallet då enkäten enbart 

distribuerades externt. Anledningen till det var att vi dels inte hittade något likvärdigt 

ställe att distribuera enkäten i centrum, dels för att vi ansåg att individer som vistas i 

centrum dagtid på vardagar i hög utsträckning gör det av andra anledningar än att 

shoppa, till exempel arbeta eller uträtta övriga ärenden, exempelvis frisör- eller 

tandläkarbesök. Eftersom studien ämnar ge rekommendationer för hur centrumhandeln 

ska kunna bibehålla sin konkurrenskraft ansåg vi att valet att göra undersökningen 

externt skulle ge en tydligare bild på vad som fick konsumenterna att åka externt och 

vad som skulle fått dem att åka till centrum istället. 

 

5.2 Analys av data 
Analys av data handlar om att försöka beskriva vad som hittats genom att kategorisera 

insamlad information (Halvorsen, 1992, s. 107). Råmaterialet från en undersökning är 

oftast inte till någon nytta och således inte meningsfull innan den har bearbetats 

(Saunders et al., 2009, s. 414) varvid vi efter genomförandet av enkätundersökningen i 

Karlstad sammanställde alla våra svar i Excel för att få en överblick över resultaten. 
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Sammanställningen genomfördes genom att koda svarsalternativen då numeriska värden 

enklare hanteras av de statistiska dataprogrammen, vilket i vår studie gjordes i SPSS. 

Detta är även i enlighet med Saunders et al. (2009, s. 422, 424) rekommendationer som 

menar att all data ska kodas genom att använda numeriska värden. Exempel på kodning 

som vi har använts oss av är att ja- och nej-svar har ersatts med ja = 1 och nej = 0. 

  

Som nämnt ovan är öppna svarsalternativ svårare än fasta att analysera och Saunders et 

al. (2009, s. 375) menar att öppna frågor ska användas med försiktighet men att de med 

fördel kan användas i en förklarande studie, vilket vår är, då det via denna sorts fråga 

går att erhålla information om vad en respondent anser är viktigt. Dessa svar måste 

också tolkas och Saunders et al. (2009, s. 424) menar att dessa svar borde grupperas och 

kodas i mindre undergrupper. De poängterar dock att det är viktigt att inte ha för många 

grupperingar. Eftersom vi ville se vilka som var de tre vanligaste anledningarna till 

varför konsumenter åkte till Bergvik kontra till centrum, och se om dessa anledningar 

var återkommande och signifikanta, sammanställde vi först dessa svar i textformat. Vi 

grupperade sedan svaren och kodade de som berörde samma sak, exempelvis hade 

några respondenter svarat att de åkte till centrum för att ”titta” och någon annan hade 

svarat att de åkte dit för att ”hitta inspiration”. Dessa två ansåg vi var relaterade till 

varandra och således fick dessa svarsalternativ koden 11. Ett annat exempel på en 

gruppering vi gjorde var att de som svarade ”bekvämt” och ”enkelt” hamnade under 

samma då vi även här ansåg att dessa var relaterade till varandra.  

  

Efter detta importerade vi våra svar i statistikprogrammet SPSS för att kunna analysera 

det vidare. Genom detta program hittade vi genom olika tester och analyser bland annat 

samband mellan de faktorer som vi har undersökt och gruppskillnader. De tester och 

analyser vi gjorde var bland annat beskrivande analyser, så som medelvärden. Vi utförde 

även frekvensanalyser, oberoende t-test samt envägs variansanalyser med Post Hoc-test. 

Det fanns en rad olika Post Hoc-test där vi använde oss av Sheffés test. Testet innebär 

att grupper testas parvis tills alla tänkbara kombinationer ställts mot varandra (Djurfeldt, 

2013, s. 247). Genomgående i alla tester vi har utfört i SPSS valde vi att använda oss av 

ett 95% konfidentsintervall vilket innebar att p-värden mindre än .05 var signifikanta. 

  

I enkäten valde vi att ha en öppen fråga gällande ålder. När vi sammanställde enkäten i 

SPSS märkte vi att det var mer fördelaktigt att göra om dessa till åldersgrupper. Detta 

för att enklare kunna ställa dem gentemot andra variabler och även för att forskare inom 

ämnet åldersgrupperat på liknande sätt vilket således går i linje med studiens teoretiska 

referensram. För att kunna analysera spridningen måste det enligt Djurfeldt et al. (2013, 

s. 243) göras inom eller mellan grupper. Eftersom vi ämnar undersöka om det 

exempelvis finns någon skillnad mellan ålder och besöksfrekvens bör det göras genom 

en envägs variansanalys, varför vi valde att gruppera åldern. Det visade sig dock att 

dessa grupper inte blev jämlika antalsmässigt vilket inneburit att empirin inte varit helt 

rättvisande. Vi har dock varit medvetna och överseende med det och diskuterat 

relevansen senare i arbetet. 

 

5.2.1 Bortfall 

En osäkerhet som kvantitativa studier medför är bortfall, vilket inkluderar både enskilda 

frågor som respondenter inte har svarat på och hela enkäter (Djurfeldt et al., 2013, s. 

108). De menar vidare att enkäter som faller bort ofta är sammankopplat med att 

enkäterna skickas ut till respondenterna. Eftersom vi delade ut enkäterna på plats i 

Bergvik har detta inte varit fallet för oss, men som tidigare nämnt under 5.2.4 
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distribution av enkäter, möttes vi av bristande engagemang. Detta medförde att vi hade 

hoppats på ett större respondentantal men ansåg ändå att 123 stycken var godtagbart 

utifrån de resurser vi hade.  
 

Djurfeldt et al. (2013, s. 108) menar att det inte finns något bra sätt att hantera bortfall 

men eftersom de leder till en okontrollerbar felkälla bör de minimeras så långt det går. 

Ett sätt vi har använt för att minimera bortfallen är att utesluta och inte analysera de 

frågor med stort bortfall. Vi märkte snabbt att fråga nummer 23, där respondenterna 

skulle rangordna vad som var viktigast i valet, lätt misstolkades eftersom flertalet 

respondenter ifrågasatte tillvägagångssättet. Vi försökte då att instruera huruvida de 

skulle gå tillväga men märkte trots det att bortfallet blev stort. Vi valde därför att 

utesluta denna fråga då vi genom en enkel huvudräkning insåg att endast ett tjugotal 

hade besvarat frågan rätt. Eftersom frågan endast förstärkte tidigare frågor ansåg vi ändå 

ha fått svar på det vi ville och med tanke på missuppfattningarna ansåg vi att frågans 

validitet inte var tillräckligt stark för att ta med. 

  

Gällande frågan om hur långt respondenten hade från hemmet till centrum och till 

Bergvik, där vi valde att fråga både avståndet i kilometer och i tid var även det en fråga 

som visade sig vara svårtolkad. Detta kan bero på att konsumenter dels använde olika 

färdmedel generellt, dels använde olika färdmedel till studiens inköpsställen. Detta är 

något som går i linje med Marjanens studie (1997, s. 152) där Marjanen poängterar att 

det kan vara invecklat att mäta avståndet i tid eftersom konsumenter använder sig av 

olika färdmedel när de besöker olika handelsplatser. Eftersom det visade sig att 

respondenterna hade tolkat frågan olika ansåg vi att utfallet inte skulle ge en rättvisande 

bild, varför vi valde att ta bort frågan vid sammanställningen. 

 

5.3 Forskningsetik 
Etik och etiska riktlinjer är något som blivit allt viktigare inom forskningen vilket går 

att läsa sig till i en rad olika metodböcker (ex. Bryman & Bell, 2007). En viktig del 

inom forskningsetik rör hur respondenter ska behandlas, men det handlar även om 

forskarens ansvar gentemot forskningen - nämligen hur forskaren bland annat agerar vid 

publiceringen (Gustafsson et al., 2011, s. 16). De forskningsetiska principerna inom 

humanistisk och samhällsvetenskaplig forsknings används inte längre aktivt av 

Vetenskapsrådet, utan de hänvisar istället till skriften god forskningssed (Codex, 2013). 

Eftersom Vetenskapsrådet är en myndighet som arbetar för att utveckla svensk 

forskning av högsta vetenskapliga kvalitet har vi valt att följa dessa riktlinjer. 

  

Vetenskapsrådet skriver i denna skrift att forskning handlar om att väga olika intressen 

mot varandra, exempelvis intresset av forskare att få fram ny kunskap kontra intresset 

för respondenter och andra berörda att få skydd för sin integritet (Gustafsson et al., 

2011, s. 66). Inom denna debatt gällande respondenter och hur deras information ska 

hanteras innefattas fyra begrepp: tystnadsplikt, sekretess, anonymitet och 

konfidentialitet. Tystnadsplikt är något som krävs inom vissa yrkeskategorier, 

exempelvis läkare och präster och sekretess rör uppgifter som faller under offentlighets- 

och sekretesslagen (Gustafsson et al., 2011, s. 67). Eftersom en uppsats som skrivs på 

ett universitet är en offentlig handling, faller den in under denna lag. Ingenting i 

uppsatsen kommer således sekretessbeläggas men personer och företag som medverkar i 

studien kan anonymiseras. Med detta i åtanke kommer nedan att redogöra för begreppen 

anonymitet och konfidentialtitet. 
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 Anonymitet - innebär att kopplingen mellan respondenten och dess svar på en 

enkät elimineras så att varken forskarna eller obehöriga kan återställa det. Ett 

sätt att genomföra detta är genom att insamlingen av informationen utförs utan 

att respondentens namn nedtecknas (Gustafsson et al., 2011, s. 67). 

  

 Konfidentialitet - innebär att obehöriga inte kan ta del av uppgifterna kring 

forskningen men att forskargruppen kan koda svaren så att de går att 

sammankopplas med en respondent, något som vanligen är nödvändigt för att 

kontrollera att forskningen är korrekt (Gustafsson et al., 2011, s. 67). 

  

För att uppfylla dessa två krav valde vi att ha en anonym enkät. Vi sammanställde 

vidare resultaten från enkäterna och redovisade enbart det sammanställda resultatet och 

inte specifikt vad varje enskild respondent svarade. 

  

Eftersom vi skriver på uppdrag mot Visit Umeå har vi även etiska riktlinjer att följa 

gentemot dem. Gustafsson et al. (2011, s. 74) skriver att det är viktigt att ha en öppen 

dialog med uppdragsgivare och att hålla dem uppdaterade om projektets utveckling. Vi 

har under arbetets gång haft kontinuerligt kontakt med våra uppdragsgivare. Vidare 

poängterar Vetenskapsrådet att det är viktigt att nämna uppdragsgivaren, vilket är något 

vi gjort. 
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Figur 8. Kön vs. Bilanvändning. 

6. Empiri 

 

I detta kapitel kommer vi att presentera resultaten från studiens enkätundersökning. 
 

6.1 Bakomliggande faktorer 
Totalt erhöll vi 123 svar med fördelningen 62 (50,4%) män och 59 kvinnor (48%). Vi 

hade således ett bortfall på två respondenter (1,6%) som valde att inte fylla i frågan. 

Den yngsta respondenten var 18 år och den äldsta 78 år där majoriteten (38%) var 

mellan 25-44 år. I övrigt var fördelningen 15,7% i gruppen 18-24 år, 27,3% i gruppen 

45-59 år och 19% i gruppen 60-78 år. Medelvärdet innan åldersgrupperingen låg på 43,2 

år. Gällande övriga bakomliggande faktorer visade majoriteten gällande (I) högsta 

avslutade utbildning att 49,6% av respondenterna hade gymnasium som högsta 

avslutade utbildning, (II) hushållets nettoinkomst att 33,1% hade en inkomst på mellan 

25 001-40 000 kronor per månad och (III) civilstånd att 33,3% var gifta. Vi kunde även 

se att det fanns en korrelation mellan inkomst och högst avslutade utbildning (r = .413, 

p = .000), vilket innebar att personer med högre inkomst hade högre avslutad 

utbildning. Vi kunde genom en beskrivande analys se att 45-59 år var den åldersgrupp 

som hade högst inkomst medan åldersgrupperna 18-24 år samt 60 år och äldre var de 

som hade lägst inkomst.  
 

Av de 123 tillfrågade respondenterna 

svarade 106 att de hade tillgång till bil där 

två stycken inte svarade i vilken 

utsträckning de använde bilen. Genom ett 

oberoende t-test, där kön ställdes som 

oberoende variabel, undersökte vi om det 

förelåg någon skillnad mellan män och 

kvinnor och deras innehav eller tillgång 

till bil. Så var dock inte fallet (t = -.369, p 

= .713). Det oberoende t-testet, där kön 

ställdes som oberoende variabel mot 

bilanvändning som beroende, visade 

däremot att det fanns en signifikant 

skillnad (t = 7.332, p = .000) mellan hur 

män och kvinnor använde bilen. 

Resultaten visade tydligt att frekvensen 

gällande bilanvändandet skiljde sig åt 

mellan män och kvinnor, där 77,7% av männen använde bilen varje dag och endast 20% 

av kvinnorna använde bilen varje dag. Vidare gjordes en envägs variansanalys, där såväl 

tillgång till bil som bilanvändandet ställdes som beroende variabel, för att se om 

åldersgrupperna och tillgång till bil samt bilanvändandet skiljde sig åt. Gällande tillgång 

till bil fanns det ingen signifikant skillnad (F(3) = 1.334, p = .267) men när det kom till 

bilanvändandet fanns det skillnader men dessa var inte signifikanta (F(3) = .917, p = 

.436). Mer specifikt svarade 49% av de respondenter som hade tillgång till bil att de 

använde bilen varje dag, där 24% var inom åldersgruppen 25-44 år. 

 

När data togs fram för att se om civilstånd påverkade bilanvändandet kunde vi se att de 

som var gifta och sambo använde bilen mer sällan än de som var singel, särbo eller hade 

pojkvän/flickvän. Genom en envägs variansanalys, med bilanvändandet som beroende 
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variabel, fann vi vidare att grupperna inte signifikant skiljde sig åt (F(4) = 1.534, p = 

.198). Vi ville även undersöka om det förelåg någon skillnad i inkomstnivå och tillgång 

till bil samt bilanvändandet varvid vi utförde en envägs variansanalys där såväl 

tillgången till bil som bilanvändandet ställdes som beroende variabler. Resultaten visade 

att tillgång till bil signifikant skiljde sig åt mellan inkomstgrupperna (F(6) = 11.495, p 

= .000) men däremot inte bilanvändandet (F(6) = 1.845, p = .097). Gällande 

inkomstgrupperna och tillgången till bil kunde vi via Sheffés Post Hoc-test se att det 

fanns en signifikant skillnad mellan den lägsta inkomstgruppen lägre än 10 000 och 

inkomstgrupperna 10 001-25 000 (p = .000), 25 001-40 000 (p = .000) och 40 001-55 

000 (p = .000), där de högre inkomstgrupperna i högre utsträckning hade tillgång till 

bil. 

 

Av undersökningens 123 respondenter svarade 121 stycken på frågorna gällande hur 

ofta de besökte Bergvik och hur ofta de besökte centrum. Resultaten av det oberoende t-

testet, där kön ställdes som beroende variabel, visade att män i större utsträckning 

besökte både Bergvik och centrum än kvinnor där skillnaderna mellan de två grupperna 

i relation till besöksfrekvens var signifikanta (t = 3.608, p = .000; t = 2.189, p = .031). 

Mer specifikt visade undersökningen, av totalt antal svarande, att 35,5% besökte 

Bergvik varje vecka varav 26,5% var män och 9% var kvinnor. Undersökningen visade 

även att 41,3% besökte centrum varje vecka varav 24,8% var män och 16,5% var 

kvinnor. 
 

Resultaten från en envägs 

variansanalys, där besöksfrekvens 

ställdes som beroende variabel, visade 

att det även fanns en signifikant skillnad 

mellan åldersgrupperna gällande 

besöksfrekvens både på Bergvik och i 

centrum (F(3) = 4.911, p = .003; F(3) = 

5.598, p = .001). 25-44 år visade sig 

vara den åldersgrupp som besökte 

centrum mest frekvent där 19% av 

totala antalet och 50% av åldersgruppen 

besökte centrum varje vecka. Den 

åldersgrupp som visade sig besöka 

centrum minst frekvent var i fallet den 

äldsta åldersgruppen 60 år och äldre. 

Där visade det sig att endast 4,4% av 

totala antalet och 17% av denna 

åldersgrupp besökte centrum varje 

vecka i jämförelse med 9% av totala 

antalet och 47,8% av åldersgruppen som 

svarade att de besökte centrum ‘mer 

sällan’. Samma framställning av 

sammanställt data gjordes gällande 

besöksfrekvens på Bergvik. Utfallet av 

data visade sig vara liknande som i 

centrum där 25-44 år var den 

åldersgrupp som besökte ´varje vecka´ 

mest frekvent med 15,8% av totala 

Figur 9. Ålder vs. Besöksfrekvens. 
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antalet och 42,2% av åldersgruppen. Dock stod gruppen 45-59 år för 48,5% av 

åldersgruppen, men endast 13,3% av totalen. Anledningen till det var att antalet i varje 

åldersgrupp skiljde sig åt (se 5.3 Analys av data). 
 

Vidare gjordes en univariat variansanalys mellan inkomst och civilstånd där 

besöksfrekvens ställdes som beroende variabel för både Bergvik och centrum. I 

variansanalysen för Bergvik kunde vi se att varken inkomst (F(6) = .790, p = .580) eller 

civilstånd (F(4) = .327, p = .859) hade någon huvudeffekt gentemot besöksfrekvensen. 

Vi kunde däremot se att det fanns en signifikant interaktionseffekt (F(12) = 2.113, p = 

.023) mellan inkomst och civilstånd i huruvida frekvent Bergvik besöks. När samma 

analys gjordes gällande besöksfrekvensen i centrum visade det sig att det inte fanns 

någon interaktionseffekt (F(12) = .978, p = .475) mellan inkomst och civilstånd men till 

skillnad från Bergvik visade resultaten att civilstånd hade en signifikant huvudeffekt 

(F(4) = .325, p = .018) gällande hur frekvent centrum besöktes. 

 

En envägs variansanalys utfördes för att undersöka om det fanns skillnader mellan 

inkomstgrupperna och besöksfrekvensen. Besöksfrekvensen ställdes som beroende 

variabel och resultatet visade en signifikant skillnad mellan inkomstgrupperna och hur 

frekvent dessa besökte Bergvik (F(6) = 2.693, p = .018), där inkomsttagare mellan 25 

001-55 000 besökte Bergvik mer frekvent än de respondenter med lägre inkomst. 

Däremot visade resultaten att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan 

inkomstgrupperna och hur frekvent centrum besöktes (F(6) = 1.922, p = .083). För att 

undersöka om det fanns någon skillnad mellan ålder och inkomst i hur ofta studiens 

inköpsställen besöktes gjordes även i detta fall en univariat variansanalys där 

besöksfrekvens ställdes som beroende variabel. I Bergviks fall fanns det ingen 

signifikant huvudeffekt för varken inkomst (F(6) = 1.174, p = .326) eller ålder (F(3) = 

1.220, p = .307). Det fanns inte heller någon interaktionseffekt dem emellan (F(8) = 

1.271, p = .267). Vi kunde däremot se att det fanns en signifikant huvudeffekt för ålder 

(F(3) = 3.818, p = .012) och besöksfrekvensen i centrum. Dock fanns det ingen 

signifikant huvudeffekt på inkomst (F(6) = 1.590, p = .158) och det fanns inte heller 

någon signifikant interaktionseffekten mellan inkomst och ålder (F(8) = .222, p = .986). 

 

Vidare gjorde vi en envägs variansanalys där besöksfrekvensen ställdes som beroende 

variabel och högst avslutade utbildning som faktor för att se om det fanns några 

skillnader. Resultaten från detta test visade att det fanns en signifikant skillnad mellan 

utbildningsnivåerna och besöksfrekvensen på Bergvik (F(3) = 3.011, p = .033), där 

personer med högskole- eller universitetsutbildning och annan utbildning besökte 

Bergvik mer frekvent än de med lägre utbildning. Resultaten från envägs 

variansanalysen mot centrum visade inte någon signifikant skillnad (F(3) = 1.756, p = 

.159) mellan utbildningsgrupperna.  

 

6.2 Konsumenternas val- och beslutskriterier 
För att kunna se varför konsumenter åkte till studiens två inköpsställen valde vi att ha en 

öppen fråga där respondenterna fick skriva de tre vanligaste anledningarna till att de 

åkte till Bergvik kontra 

till centrum. Genom en 

sammanställning av 

resultaten såg vi att de 

fem vanligaste 

anledningarna till att 

Tabell 3. Vanligaste anledningarna till besök. 
För alla anledningar se Appendix 4. 
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respondenterna åkte till Bergvik var; shoppa, handla mat, bekvämt/allt samlat, äta mat 

och Ikea. Samma resultat för de vanligaste anledningarna i centrum var; shoppa, träffa 

vänner, äta mat, fika och jobba. Eftersom vi i enkäten bortsåg från ‘att du åker till 

arbetet’ men respondenterna ändå svarade det, valde vi att ta med en sjätte anledning på 

centrum. Eftersom varje respondent hade möjlighet att ange upptill tre svar presenteras 

både antal respondenter och procentsatsen av totala antalet svaranden, vilket var 121 

stycken. 

 

6.2.1 Geografisk struktur 

När vi bad respondenterna gradera två olika lokaliseringsfaktorer och fyra olika 

tillgänglighetsfaktorer blev resultatet följande; 

 

 
Tabell 4. Medelvärden för Lokalisering och Tillgänglighet. 

Resultaten motsvarar medelvärdena på den femgradiga skalan där 1 = Ingen påverkan 

och 5 = Maximal påverkan. Den ljusblåa kolumnen visar de enskilda faktorernas 

medelvärden medan den mörkblåa kolumnen visar attributens medelvärden, som under 

geografisk struktur är lokalisering, tillgänglighet parkering och tillgänglighet 

kollektivtrafik. 

 

Utifrån tabellen som sammanställts ovan kan vi se att medelvärdet gällande 

lokaliseringens påverkan låg på 3,21. I relation till detta visade resultaten att 62,6% av 

respondenterna var bosatta i Karlstad kommun, medan resterande 37,4% hade färdats 

från kringliggande kommuner, där Kristinehamn var överrepresenterad med 23,9%. 

Undersökningen visade även att det genomsnittliga avståndet som respondenterna 

färdades till Bergvik var 25,7 kilometer där den mest långväga respondenten hade 

färdats 120 kilometer. I relation till det hade den genomsnittliga respondenten 22,7 

kilometer till centrum där den mest långväga respondenten hade färdats 115 kilometer.  
 

För att se om det fanns några skillnader mellan könen och lokalisering gjordes ett 

oberoende t-test där kön ställdes som oberoende variabel. Det visade sig dock inte 

finnas någon signifikant skillnad mellan könen och inköpsställets läge eller avstånd från 

hemmet (t = .436, p = .665; t = 1.597, p = .113). Genom att undersöka om det fanns 

några skillnader mellan åldersgrupperna och lokalisering gjordes en envägs 

variansanalys, där faktorerna inköpsställets läge och avstånd från hemmet ställdes som 

beroende variabler. Det visade sig att det fanns en signifikant skillnad mellan 

inköpsställets läge och ålder (F(3) = 4.680, p = .004) men att det inte fanns någon 

signifikant skillnad för avstånd från hemmet (F(3) = .507, p = .679). Sheffés Post Hoc-

test visade att skillnaden låg mellan åldersgrupperna 45-59 år och 25-44 år (p = .013) 

samt mellan 45-59 år och 60 år och äldre (p = .028) där vi genom att räkna ut 

medelvärdet per åldersgrupp kopplat till avstånd från hemmet kunde se att 

åldersgruppen 45-59 år hade ett högre medelvärde än de övriga åldersgrupperna (se 

Appendix 3).  
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Vi ville undersöka om det fanns något samband mellan avstånd och hur viktigt 

respondenterna ansåg att avståndet var. Genom en bivariat korrelationsanalys fann vi att 

det fanns en signifikant korrelation (r = -.384, p = .000) mellan avstånd i kilometer till 

Bergvik och huruvida respondenterna tyckte att köpcentrumets avstånd från hemmet var 

viktigt. Även korrelationen mellan avstånd i kilometer till centrum kontra hur viktigt 

respondenten ansåg att avstånd från hemmet var, var signifikant (r = - .376, p = .000).  

Mer specifikt innebar detta att ju längre avståndet till inköpsstället var desto mindre 

betydande var avståndet vid övervägandet. Vidare ville vi även undersöka om det fanns 

något samband mellan hur långt respondenten hade till inköpsstället och 

besöksfrekvensen på inköpsstället. Resultaten från den bivariata korrelationsanalysen 

visade att det fanns ett signifikant samband mellan avstånd i kilometer till centrum och 

besöksfrekvensen i centrum (r = .604, p = .000) och mellan avstånd i kilometer till 

Bergvik och besöksfrekvensen på Bergvik (r = .595, p = .000). Detta innebar således att 

ju närmare en konsument hade till ett inköpsställe, desto oftare besöktes det.  

 

När vi genom ett 

oberoende t-test, där 

kön ställdes som 

beroende variabel, 

undersökte om det 

fanns någon 

skillnad mellan kön 

och hur respondenterna bedömde goda parkeringsmöjligheter, avgiftsfria 

parkeringsmöjligheter, turtät kollektivtrafik samt prisvärd kollektivtrafik visade det sig 

att det inte fanns några signifikanta skillnader. Genom en envägs variansanalys, där 

tillgänglighetsfaktorerna ställdes som beroende variabler, fann vi även här att det inte 

fanns några signifikanta skillnader. Genom att jämföra faktorernas medelvärden kunde 

vi däremot se att tillgängligheten kopplat till parkeringsplatser ansågs viktigare i valet 

av inköpsställe än tillgängligheten till kollektivtrafik. Av de 120 som svarade på frågan 

vilket färdsätt som vanligtvis användes när respondenten åkte till Bergvik och centrum 

kunde vi se att i Bergviks fall var bilen det vanligaste färdsättet (85,2%), följt av buss 

(12,3%). Cykel användes endast av 0,8% av respondenterna. Även till centrum färdades 

majoriteten av respondenterna med bil (70%) där 6,7% av respondenterna färdades med 

buss och 14,2% av respondenterna cyklade. På den öppna frågan gällande vad som 

skulle ha fått respondenterna att åka till centrum istället för Bergvik var det totalt 74 

stycken som svarade, varav 33% var relaterade till parkering där 27% svarade att de 

hade åkt till centrum om de erbjöd bättre parkering och 6,7% svarade att de hade åkt dit 

om de hade varit avgiftsfria. Vidare kunde vi se det efterfrågades ett bättre utbud och 

fler butiker i centrum då 18,9% svarade det samt att 16,2% enbart åkte till centrum då 

de hade andra ärenden, exempelvis frisörbesök.  

 

6.2.2 Butiksutbud 

Resultaten av undersökningen visade att butiksutbud var det attribut som hade det 

högsta medelvärdet, både sammanlagt och för de enskilda faktorerna.  
 

Genom ett oberoende t-test, där kön ställdes som 

oberoende variabel, undersökte vi om det fanns någon 

skillnad mellan kön och hur respondenterna bedömde 

butiksutbud. Här visade det sig att attributet var det enda 

av studiens fem undersökta som signifikant skiljde sig åt (t 

Tabell 5. Kön vs. Tillgänglighet & Ålder vs. Tillgänglighet. 

Tabell 6. Medelvärden för Butiksutbud. 
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= 8.891, p = .000), där kvinnor i högre utsträckning än män ansåg att utbudet påverkade 

valet. När vi genom en envägs variansanalys ställde faktorerna som beroende variabler 

och undersökte om det fanns skillnader mellan åldersgrupperna visade det sig att 

faktorn allt samlat på samma ställe inte var signifikant (F(3) = 1.630, p = .186) vilket 

faktorn brett butiksutbud var (F(3) = 4.229, p = .007). Genom ett Sheffés Post Hoc-test 

fann vi att skillnaden låg mellan grupperna 45-59 år och 60 år och uppåt (p = .012), där 

de i åldersgruppen 45-59 år i högre utsträckning ansåg att det var viktigt med brett 

butiksutbud. 
 

På den öppna frågan gällande de tre vanligaste anledningarna, var bekvämt/allt samlat 

den tredje vanligaste anledningen (27,3%) till att respondenterna åkte till Bergvik. Ställs 

den i relation till frågan om varför Bergvik besöktes idag, där respondenterna hade 

möjlighet att fylla i upp till tre svar, såg vi att av 121 respondenter svarade 64% att en 

orsak var bekvämlighet (allt samlat). På den öppna frågan om vad som hade fått 

respondenterna att åka till centrum istället erhöll vi 95 svar av 78 svaranden. 12,8% 

svarade att de hade åkt till centrum istället om det var bekvämare/om allt var mer samlat 

och 24,3% svarade att de hade åkt dit om det hade varit bättre utbud. 

 

6.2.3 Service 

Av de undersökta servicefaktorerna 

visade det sig att den som påverkade 

respondenterna mest var öppettider 

med ett medelvärde på 3,92, vilket 

var högre än attributets totala 

medelvärde på 3,49. 

 

Vi valde att ställa de enskilda 

faktorerna under serviceattributet 

mot både ålder och kön för att se om 

det fanns någon skillnad i hur dessa 

grupper svarat. Genom ett oberoende 

t-test, där kön ställdes som 

oberoende variabel, visade det sig 

inte finnas några signifikanta skillnader mellan män och kvinnor (t = .413, p = .681; t = 

-.234, p = .816; t = .956, p = .341; t = .847, p = .379). När servicefaktorerna ställdes 

som beroende mot åldersgrupper i en envägs variansanalys visade det sig att det fanns 

en signifikant skillnad mellan grupperna och attributen öppettider och tillgängliga 

toaletter. För att se hur fördelningen såg ut tog vi ut medelvärdet mellan 

åldersgrupperna och de två faktorerna. Sheffés Post Hoc-test visade att skillnaderna 

mellan åldersgrupperna och tillgängliga toaletter låg mellan 25-44 år och 45-59 år (p = 

.040), där den äldre åldersgruppen tyckte att tillgängliga toaletter var viktigare med ett 

medelvärde på 3,72. Vi kunde även se att åldersgruppen 18-24 år hade ett medelvärde 

på 4,21 på öppettider vilket i jämförelse med de andra grupperna var det högsta (se 

Appendix 3). 

 

Tabell 7. Medelvärden för Service. 

Tabell 8. Ålder vs. Service. 
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6.2.4 Övriga aktiviteter 

 
Tabell 9. Påverkar övriga aktiviteter samt medelvärden. 

Av de tillfrågade respondenterna svarade 60,7% att övriga aktiviteter påverkade deras 

val av inköpsställe och genom ett oberoende t-test, där kön ställdes som oberoende 

variabel, visade att skillnaden mellan män och kvinnor inte var signifikant (t = - .773, p 

= .441). Av de respondenter som svarade att övriga aktiviteterna påverkade valet kunde 

vi se att både restauranger och kaféer hade ett medelvärde närmare fyra, där biografer 

och evenemang hade ett medelvärde närmare två. Gällande ålder gjordes en envägs 

variansanalys, där faktorerna ställdes som beroende variabler, för att se om det fanns 

någon signifikant skillnad mellan åldersgrupperna och faktorerna under attributet. Det 

visade sig att restauranger (F(3) = 3.573, p = .018) och biografer (F(3) = 5.617, p = 

.002) signifikant skiljde sig åt mellan åldersgrupperna. Mer konkret kunde vi genom ett 

Sheffés Post Hoc-test se att skillnaden för restauranger låg mellan åldersgrupperna 25-

44 år och 60 år (p = .026) och äldre där en frekvensanalys visade att den yngre 

åldersgruppen ansåg att restauranger var viktigare än den äldre. Samma analyser gjordes 

för biografer där Sheffés Post Hoc-test visade att skillnaden låg mellan åldersgruppen 

18-24 år och 60 år och äldre (p = .002), där den yngre åldersgruppen i högre 

utsträckning tyckte att biografer påverkade deras val.  

 

6.3 Ikeas påverkan 
Eftersom vi i vår studie ämnar ta reda på vad 

som påverkar konsumenter vid valet mellan 

ett externt inköpsställe med tillhörande Ikea-

varuhus och handel i centrum hade vi i vår 

enkät frågor kopplade till Ikea. På frågan där 

respondenterna på en femgradig skala fick 

ange hur viktigt de ansåg att det var med 

Ikea kunde vi se att majoriteten var positivt 

inställda eftersom medelvärdet låg på 3,8. Vi 

ville se om det fanns några skillnader mellan 

hur viktigt män och kvinnor ansåg att det var 

med Ikea varvid vi genomförde ett 

oberoende t-test där kön ställdes som 

oberoende variabel. Resultatet visade att det 

inte fanns någon signifikant skillnad mellan män och kvinnor (t= .280, p = .780). Mer 

specifikt hade männen ett medelvärde på 3,7 och kvinnorna på 3,8. Vi kunde även, 

genom en envägs variansanalys där hur viktigt respondenten ansåg att Ikea var ställdes 

som beroende variabel, konstatera att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan 

åldersgrupperna (F(3) = 1.410, p = .243). Dock svarade 62,8% av respondenterna att 

Ikea inte påverkade deras val av att åka till Bergvik och enbart 5% menade att de enbart 

åkte till Bergvik till följd av Ikea. Här kunde vi även via en envägs variansanalys, där 

Ikeas påverkan på beslutet att åka till Bergvik ställdes som beroende variabel, se att det 

fanns en signifikant skillnad mellan åldersgrupperna och Ikeas påverkan (F(3) = 3.310, 

p = .023). Via ett Sheffés Post Hoc-test kunde vi se att skillnaden låg mellan 

Figur 10. Ikeas påverkan. 
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åldersgrupperna 18-24 år och 60 år och äldre (p = .024) där åldersgruppen 60 år och 

äldre år i mindre utsträckning ansåg att Ikea påverkade deras val. 
 

Av de 121 respondenterna som svarade på frågan om de skulle eller hade besökt Ikea i 

samband med detta besök på Bergvik svarade 57,9% att de inte hade eller tänkte besöka 

Ikea, 33,9% att de hade eller tänkte besöka Ikea och 8,3% visste inte om de skulle 

besöka Ikea. Genom ett oberoende t-test, där kön ställdes som oberoende variabel, 

kunde vi även se att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan könen (t= - .804, p 

= .423). Genom en envägs variansanalys, där intentionen att besöka Ikea i samband 

med besöket på Bergvik ställdes som beroende variabel, kunde vi se att det inte fanns 

någon signifikant skillnad mellan åldersgrupperna (F(3) = 1.637, p = .185). När vi 

vidare undersökte de vanligaste orsakerna, där respondenterna hade möjlighet att fylla i 

upp till tre anledningar till att besöka Bergvik, svarade 19% av respondenterna att Ikea 

var en av de vanligaste anledningarna.  
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7. Analys 

 

I detta kapitel kommer vi att analysera de resultat som redovisats i empirin kopplat till 

studiens teoretiska referensram för att besvara såväl problemformuleringen som syftet. 
  

Syftet med studien har varit att undersöka om attributen: lokalisering, tillgänglighet, 

butiksutbud, service och övriga aktiviteter samt vilka bakomliggande faktorer: kön, 

ålder, inkomst, utbildning, civilstånd och bilinnehav som påverkar en konsument i valet 

mellan externhandeln med tillhörande Ikea-varuhus och centrumhandeln. Vi har genom 

att fråga konsumenter på Bergvik köpcentrum i Karlstad fått fram information som ska 

hjälpa oss att besvara vår problemformulering: 

  

 

─ Vilka attribut och bakomliggande faktorer påverkar en konsuments val av 

inköpsställe? 

 

 

Som utgångspunkt för studien har Falk och Julanders måluppfyllelsemodell (se figur 3), 

som presenterats i kapitel 3 – Teoretisk referensram, använts för att kartlägga 

konsumenters val- och beslutskriterier. Denna modell kommer även att ligga till grund 

för studiens analys. 

  

En av studiens centrala utgångspunkter har varit konsumentbeteende, detta för att förstå 

vad som påverkar konsumenter vid val av inköpsställe. ’Theory of reasoned action’, 

som härstammar från forskning av Ajzen och Fishbein (1975; 1980; 2010), används för 

att förstå konsumentbeteende och hur konsumenter agerar. I deras senare forskning 

(2010, s. 20) poängterar de att det är väsentligt att förstå konsumenters bakomliggande 

faktorer så som ålder och kön för att kunna kartlägga det slutgiltiga agerandet. I enlighet 

med det menar Falk och Julander (1983), Marjanen (1997) och McGoldrick och 

Thompson (1992) att det är väsentligt att förstå hur konsumenter agerar för att kunna 

kartlägga hur de gör sina val. Detta är något vi sett spelar en viktig roll vid val av 

inköpsställe, varvid vi i vår studie valt att undersöka detta och ställa det mot tidigare 

forskning inom området, vilket vi nedan kommer att analysera. 

 

7.1 Bakomliggande faktorer 
Falk och Julander (1983, s. 33) poängterar att bilinnehavet skiljer sig åt mellan män och 

kvinnor där val av inköpsställe står i relation till avståndet mellan hemmet och 

inköpsstället. Resultaten från vår undersökning visade att tillgången till bil inte skiljde 

sig åt mellan män och kvinnor men däremot att frekvensen av bilanvändandet 

signifikant skiljde sig åt, där männen i högre utsträckning använde bilen varje dag. Falk 

och Julanders konstaterande ger möjligtvis inte en realistisk bild då vi anser att tillgång 

till bil inte speglar hur ofta den används. Vi menar således att det är mer relevant att se 

till bilanvändandet då det ger en tydligare bild på hur fördelningen ser ut. Om vi väljer 

att tolka Falk och Julanders resultat att bilinnehavet är lika med användningen har våra 

studier däremot genererat likvärdiga resultat.  
  

Resultaten från studien visade vidare att det inte fanns några signifikanta skillnader 

mellan ålder och tillgång till bil eller mellan ålder och bilanvändandet. Detta står i 

motsats till Usterud Hanssen och Fosli (1998, s. 25) som menar att ålder är direkt 

korrelerat med tillgång till bil, där personer i åldern 25-44 besökte externa köpcentrum 
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mer frekvent. Vi fann däremot i vår studie att samma åldersgrupp besökte såväl Bergvik 

som centrum mer frekvent än de andra åldersgrupperna, där skillnaden mellan 

åldersgrupperna även var signifikanta. I vår studie var denna åldersgrupp den största till 

antalet och eftersom datainsamlingen gjordes på ett externt köpcentrum anser vi att det 

går i linje med Usterud Hanssen och Foslis (1998) studie. Detta även fast resultaten 

visade att åldersgruppen 45-59 år besökte Bergvik frekvent så tydliggjorde den 

majoritet som åldersgruppen 25-44 år utgjorde att denna åldersgrupp besöker externa 

köpcentrum mest frekvent. 

  

Usterud Hanssen och Fosli (1998, s. 26-27) fann vidare att kvinnor besöker köpcentrum 

såväl i centrum som externt mer frekvent än män. I vår studie fann vi däremot att 

männen besökte både Bergvik och centrum oftare än kvinnorna, vilket står i motsats till 

Usterud Hanssen och Foslis studie. Eftersom studier visar att kvinnor uppskattar 

shopping mer än män kan detta möjligtvis vara i enlighet med Kuruvilla et al. (2009, s. 

721-722) som menar att män spenderar mer tid än kvinnor men att detta kan bero på att 

män upplever att de spenderar mer tid. Även fast vi inte studerat spenderad tid på 

inköpsstället, anser vi att besöksfrekvensen förmedlar detsamma. Studier har vidare 

funnit att konsumenter från hushåll med högre inkomst besöker externa köpcentrum mer 

frekvent (McGoldrick & Thompson, 1992; Usterud Hanssen & Fosli, 1998). I vår studie 

fanns det en signifikant skillnad mellan inkomstgrupperna och besöksfrekvensen på 

Bergvik, men det fanns ingen signifikant skillnad mellan några specifika 

inkomstgrupper. Vi kunde däremot se att de med en inkomst mellan 25 001-55 000 

besökte Bergvik mer frekvent än grupperna med lägre inkomst. Vidare kunde vi se att 

de med en inkomst mellan 10 000-55 000 i större utsträckning hade tillgång till bil 

vilket är i linje med McGoldrick och Thompson (1992, s. 52) som menar att inkomst är 

ofrånkomligt associerat med bilägande. Utifrån vår studie kan vi anta att män såväl som 

personer med högre inkomst och bilägande besöker externa köpcentrum mer frekvent 

vilket kan bero på att män kör mer bil, generellt har högre inkomst och därmed 

använder bilen mer frekvent än både kvinnor och personer med lägre inkomster. Är 

detta fallet, kan det vara anledningen till att Bergvik mer frekvent besöks av dessa 

grupper. 

  

Resultaten från vår studie visade att det fanns en interaktionseffekt mellan civilstånd 

och inkomst i huruvida frekvent Bergvik besöks. När vi studerade inkomst separat så 

fann vi att det inte fanns någon huvudeffekt i huruvida Bergvik besöks, däremot fanns 

det som nämnt ovan en signifikant skillnad mellan inkomstgrupperna i hur frekvent 

Bergvik besöks. Vi kunde även se att det fanns en signifikant skillnad mellan hur 

respondenterna med olika utbildningsbakgrund besökte Bergvik och att det fanns en 

positiv korrelation mellan inkomst och utbildning. Detta är i enlighet med tidigare 

forskning som visar att social klass, inkomst och utbildning är mer framträdande hos 

konsumenter i externa köpcentrum än i köpcentrum i centrum (McGoldrick & 

Thompson, 1992; Usterud Hanssen & Fosli, 1998). Vi kan utifrån det tolka det som att 

personer med högre inkomst och högre utbildning i större utsträckning besöker externa 

köpcentrum, vilket kan bero på att de är mer pålästa och har större möjligheter att färdas 

till följd av att de använder bilen mer frekvent. Det kan även bero på att dessa personer 

har liknande rutiner och inköpsmönster till följd likartade arbeten och arbetstider. Ett 

exempel på det kan vara att de vill åka till inköpsställen där de kan utföra olika ärenden 

samtidigt för att effektivisera inköpen. 
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7.2 Konsumenternas val- och beslutskriterier 
Våra resultat visade tydligt att den vanligaste anledningen att åka till såväl Bergvik som 

till centrum var för att shoppa, men sedan skiljde sig anledningarna åt. Till Bergvik åkte 

respondenterna, förutom för att shoppa, för att handla mat och för att det var bekvämt då 

allt fanns samlat på samma ställe. Till centrum däremot visade resultaten att 

respondenterna åkte dit för att träffa vänner och äta mat. Detta tyder på att Bergvik 

besöktes för inköp medan centrum snarare besöktes av sociala anledningar. Var 

konsumenter väljer att åka kan således bero på intentionen med besöket. Vidare 

besöktes centrum i samband med andra ärenden, vilket går i linje med Marjanens (1997, 

s. 153) studie. Detta tyder på att övriga ärenden, såsom exempelvis frisörsalonger, är 

väsentligt för att locka till sig konsumenter. Nedan kommer vi att analysera de olika 

attributen och bakomliggande faktorerna i enlighet med studiens syfte. 

 

7.2.1 Geografisk struktur 

Falk och Julander (1983, s 32) anser att de faktorer som påverkar tillgängligheten är 

vägnätets sträckning, kollektivtrafiken till och från inköpsstället samt förekomsten av 

parkeringsplatser. Vi kunde i vår studie finna att kollektivtrafiken var den faktor som 

upplevdes som den minst viktiga. Parkeringsplatser ansågs däremot, förutom den 

enskilda faktorn öppettider, som den näst viktigaste. Att parkeringsplatser påverkade 

valet är i enlighet med andra forskare som exempelvis Bearden (1977, s. 19) och De 

Juan (2004, s. 19). Även Marjanen (1997, s. 115) undersökte i sin studie huruvida 

parkeringsmöjligheter inverkar på konsumenter. Marjanen fann att det var den mest 

uppenbara skillnaden mellan centrumhandeln och externhandeln. Även fast 

parkeringsplatser inte visade sig vara det viktigaste attributet så var det flertalet 

respondenter som svarade att de skulle ha åkt till centrum om det fanns bättre och 

billigare parkeringsmöjligheter, vilket är i linje med Marjanens konstaterande. Detta kan 

bero på att parkeringen i Karlstad centrum är någorlunda bristfällig, men även att det 

ofta är ett huvudsakligt problem i stadskärnor. Det är därför en viktig aspekt för att 

upprätthålla konkurrensen i centrum, framförallt i samband med nyetableringar som 

erbjuder storskaliga parkeringsmöjligheter. Att parkeringsmöjligheterna ansågs viktiga 

medan kollektivtrafiken inte gjorde det kan även ha att göra med att bilen var det 

vanligaste färdsättet till såväl Bergvik som till Centrum.  
  

Det geografiska området och de närliggande butikerna i och omkring Bergvik ansågs 

som en av de drivande faktorerna i valet av referensstad. Det visade sig dock att Bergvik 

bestod av två större dagligvarubutiker där stor del av de tillfrågade åkte dit för att 

handla dagligvaror. Falk och Julander (1983, s. 32) och Marjanen (1997, s. 153) 

poängterar att tillgänglighet påverkas av det kringliggande geografiska området och 

vilka övriga handelsalternativ som finns att tillgå. Det genomsnittliga avståndet 

respondenterna färdas till Bergvik var 25,7 kilometer där genomsnittet för centrum var 

22,7 kilometer vilket vi anser är relativt långt. Detta tyder på att konsumenter är villiga 

att färdas längre sträckor för att besöka ett inköpsställe och att avståndet inte är av 

prioritet. Resultaten från vår studie visade vidare att det fanns en negativ 

korrelationseffekt mellan hur viktigt respondenterna ansåg att avståndet var och det 

faktiska avståndet, vilket innebar att ju längre en konsument hade från ett inköpsställe, 

desto mindre viktigt ansåg denne att avståndet var. Även detta förtydligar det faktum att 

avstånd inte är av prioritet. Resultaten visade vidare att det fanns en positiv 

korrelationseffekt mellan besöksfrekvensen och avståndet till inköpsstället vilket 

innebar att besöksfrekvensen ökade ju närmare konsumenten hade. Detta är i enlighet 

med “närmast centrum”-hypotesen som innebär att konsumenter väljer att besöka det 
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närmaste inköpsstället som erbjuder de varor och tjänster som konsumenten efterfrågar 

(Marjanen, 1997, s. 23).  Genom att studera svaren från våra enkäter ytterligare kunde vi 

se att det var andra faktorer är enbart avståndet som påverkade vilket innebär att vi kan 

anta, liksom andra forskare, att lokalisering inte påverkar konsumenter i lika hög 

utsträckning i dagens samhälle. 
  

Vi kunde inte finna några signifikanta skillnader mellan hur viktigt män och kvinnor 

ansåg att faktorerna under lokalisering var. Vi fann däremot att det fanns en signifikant 

skillnad mellan åldersgrupperna och inköpsställets läge där åldersgruppen 45-59 år hade 

ett högre medelvärde än de andra åldersgrupperna, vilket tyder på att denna åldersgrupp 

ansåg att inköpsstället läge var viktigare. En anledning till detta skulle kunna vara att 

åldersgruppen är så kallade ‘social shoppers’, det vill säga att de gärna kombinerar sin 

shopping med annat och därmed anser att läget är väsentligt utifrån andra alternativ. 

Eftersom de signifikant tyckte att läget var viktigare än avståndet från hemmet, styrker 

det antagandet att de gärna kombinerar shoppingen med andra aktiviteter. 
 

7.2.2 Butiksutbud 

När konsumenter i Marjanens studie (1997, s. 155) fick ta ställning till vilka attribut 

som var viktigast vid valet av inköpsställe visade det sig att butiksutbud var viktigare än 

avstånd. Detta visade sig även vara fallet i vår studie och resultaten tillsammans med att 

det genomsnittliga avståndet respondenterna hade till inköpsställena var över två mil 

tyder på att konsumenter är mer villiga att åka långt om det finns ett brett butiksutbud. 

Butiksutbud var vidare det attribut som respondenterna ansåg vara det som påverkade 

mest. Bekvämt och allt samlat var dessutom den tredje vanligaste anledningen till att de 

åkte till Bergvik, där samma anledning i centrum kom på en fjortonde plats. Det visade 

sig även att majoriteten av respondenterna svarade att anledningen till att de åkte till 

Bergvik just idag var för att det var bekvämt och att allt var samlat. Detta tyder på att 

Bergvik har ett utbud som våra respondenter ansåg var bekvämare än centrum. Detta går 

i linje med Ghosh et al. (2010, s. 84) som menar att konsumenter väljer inköpsställe 

utifrån faktorer som berör bekvämlighet. 

  

Butiksutbud var det enda attributet som signifikant skiljde sig åt mellan män och 

kvinnor, där kvinnor tyckte att det var viktigare med bättre butiksutbud. Enligt 

Kuruvilla (2009, s. 716) uppskattar kvinnor shopping mer än män. Som nämnt tidigare 

besökte män både Bergvik och centrum mer frekvent än kvinnor, vilket står i kontrast 

till Kuruvillas studie. Kuruvilla poängterade vidare att det möjligtvis kan vara så att 

män anser att de spenderar mer tid än vad de egentligen gör. En tolkning kan utifrån det 

vara att kvinnor shoppar mer, eftersom de i högre utsträckning uppskattar shopping och 

större butiksutbud, men att männen följer med kvinnorna och dessutom betalar för 

inköpen. Det kan således vara en anledning till att männen svarade att de besökte både 

Bergvik och centrum mer frekvent än kvinnorna. Vidare fann vi att faktorn brett 

butiksutbud signifikant skiljde sig åt mellan åldersgrupperna, där de mellan 45-59 år i 

högre utsträckning än de andra åldersgrupperna ansåg att de var viktigt. 45-59 år var 

även den åldersgruppen med högst inkomst. Eftersom åldersgruppen har generellt högre 

inkomst kan det vara en av anledningarna till att de efterfrågar ett högre butiksutbud, då 

de har möjlighet att spendera mer pengar. 
  

Oppewal (1997, s. 1083) visar i sin studie att konsumenter föredrar att kombinera 

shopping med att handla dagligvaror. Detta visade sig även vara fallet i Bergvik där 

flertalet respondenter svarade att det var en av de vanligaste anledningarna att de åkte 
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dit. Det var även flertalet som svarade att de skulle ha åkt till centrum om det fanns 

bättre dagligvarubutiker. Detta tyder på att dagligvaruhandeln påverkar valet, precis 

som vi anade. Vaughn och Hansotia (1977, s. 286) poängterar att produktutbud är en 

viktig faktor för att förstå hur en konsument gör sina val. Detta är något som 

överensstämmer med vår studie, då respondenterna svarade att butiksutbud var det 

viktigaste attributet vid valet mellan Bergvik och centrum. Detta tyder på att 

konsumenter kommer att besöka det inköpsställe som har det bredaste utbudet. Även De 

Juan (2004, s. 90) menar att bekvämligheten att kunna göra alla inköp på samma ställe 

är något som konsumenter uppskattar, vilket går i linje med både Vaughn och Hansotias 

och vår studie. Eftersom dagens konsumenter är allt mer mobila innebär det att dessa 

kräver betydligt mer än tidigare, däribland ett brett utbud. Det är således viktigt att 

ständigt utveckla och utöka detta för att kunna stå sig gentemot konkurrensen. 
 

7.2.3 Service 

Som nämnt ovan menar Ghosh et al. (2010 s. 84) att bekvämlighet påverkar valet av 

inköpsställe, men att faktorer gällande service inte bör förbises. Forskning har kommit 

fram till att trevlig och serviceinriktad personal påverkar en konsuments val av 

inköpsställe (ex. Bearden, 1977; Dalwadi, 2010; Kaul, 2005; Lindquist, 1974-75; 

Rajagopal 2011), där De Juan (2004, s. 90) konstaterar att detta inte påverkar välviljan 

att besöka ett köpcentrum. I vår studie fick denna faktor ett relativt högt medelvärde 

men utifrån ytterligare analyser såg vi att det inte påverkade valet av inköpsställe, vilket 

är i enlighet med De Juan. Faktorn öppettider visade sig däremot vara något som 

påverkade konsumenterna, då det visade sig ha det enskilt högsta medelvärdet. Det är 

även något som både De Jaun (2004, s. 90) och Vaughn och Hansotia (1977, s. 286) 

menar påverkar valet av inköpsställe. Anledningen kan vara att undersökningen gjordes 

på ett externt köpcentrum som i högre utsträckning erbjuder mer omfattande öppettider. 

Det kan även, likt butiksutbudet, bero på att konsumenter är mer mobila och vill kunna 

handla var, när och hur de vill och förväntar sig således att fysiska inköpsställen ska 

erbjuda liknande öppettider som e-handeln.  
 

Vi undersökte vidare om toaletter påverkade valet av inköpsställe, där varken 

tillgängliga eller avgiftsfria toaletter påverkade i speciellt hög grad. När vi ställde de 

enskilda faktorerna mot ålder kunde vi se att det fanns en signifikant skillnad gällande 

tillgängliga toaletter och öppettider, där åldersgruppen 45-59 år ansåg att tillgängliga 

toaletter var viktigare än åldersgruppen 25-44 år. Detta kan bero på att äldre personer är 

med medvetna om helheten kring inköpsställena medan yngre snarare är mer inställda 

på det specifika syftet med besöket. Gällande öppettider var det den yngsta 

åldersgruppen 18-24 år som ansåg att det påverkade mest. En anledning till det kan vara 

att yngre har andra rutiner än äldre men det kan även bero på att den yngre generationen 

i större utsträckning använder sig av e-handeln och således förväntar sig mer omfattande 

öppettider. 
 

7.2.4 Övriga aktiviteter 

Konsumenter kombinerar ofta shopping med andra aktiviteter (Marjanen, 1997, s. 64), 

där Rajagopal (2011, s. 97-100) menar att konsumenter alltmer efterfrågar 

handelsalternativ som erbjuder flera kanaler och att detta påverkar det slutgiltiga valet. I 

vår studie fann vi att majoriteten av respondenterna ansåg att övriga aktiviteter 

påverkade deras val av inköpsställe, vilket går i linje med både Marjanens och 

Rajagopals forskning. I vår studie visade det sig att av de som ansåg att övriga 

aktiviteter påverkade valet, så var kaféer och restauranger de faktorer som påverkade 
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mest vilket går i linje med Howard (2007, s. 668) som menar att detta finns för att locka 

till sig konsumenter. Flertalet respondenter svarade även att äta mat var en av de 

vanligaste anledningarna till att de åkte till Bergvik och det var även flertalet 

respondenter som svarade att äta mat och fika var två av de vanligaste anledningarna till 

att de åkte till centrum. En anledning till det kan vara att centrum erbjuder mer 

tilltalande restaurang- och kafémöjligheter. Detta tyder även på att dessa kanaler är 

viktiga vid valet av inköpsställe. I enlighet med det menar både Howard (1993, 

refererad i Howard, 2007, s. 668) och Rajagopal (2011, s. 97-100) att om inköpsställena 

erbjuder goda restaurang- och kafémöjligheter så kommer det indirekt leda till att 

konsumenter både spenderar mer tid och pengar. En möjlig orsak till detta kan vara, 

precis som nämnt ovan, att konsumenter kombinerar shopping med andra aktiviteter. 

Det kan även bero på att dagens konsumenter i större utsträckning ser shoppingen och 

de övriga aktiviteterna i anknytning till den som en social aktivitet. Detta skulle i så fall 

stå i relation till Howards (2007) och Rajagopals (2011) forskning där de menar att de 

övriga aktiviteterna är avsedda att göra shoppingen mer tillfredsställande. Våra resultat 

visade att restauranger och biografer signifikant skiljde sig åt mellan de olika 

åldersgrupperna, där 25-44 år ansåg att restauranger var viktigare än åldersgruppen 60 

år och äldre. Detta kan bero på att åldersgruppen äter ute oftare, men det kan även bero 

på att denna åldersgrupp har små barn och uppskattar tillgängliga restauranger i 

samband med inköp. Vidare ansåg åldersgruppen 18-24 år att biografer i högre 

utsträckning var viktigare än de som var 60 år och äldre. Anledningen till det anser vi 

kan bero på att yngre uppskattar och besöker biografer i högre utsträckning än äldre. 

 

7.3 Ikeas påverkan 
Vi kunde i vår studie se att majoriteten av respondenterna ansåg att det var viktigt med 

Ikea samtidigt som majoriteten inte ansåg att Ikea påverkade deras val av att åka till 

Bergvik. Detta tyder på att Bergvik i stor utsträckning besöks av andra anledningar och 

att Ikea således besöks vid andra tillfällen. Gällande de tre vanligaste anledningarna att 

åka till Bergvik kom Ikea på en femte plats men vi kunde även se att endast en tredjedel 

av respondenterna hade eller skulle åka till Ikea i samband med besöket på Bergvik, 

vilket ytterligare stärker analyserna ovan. Vi kunde även se att åldersgruppen 60 år och 

äldre var den åldersgrupp som i minst utsträckning ansåg att Ikea påverkade deras val 

vilket vi anser går i linje med McGoldrick och Thompson (1992, s. 52) som poängterar 

att äldre personer är mer lojala mot redan existerande butiker och köpcentrum. Detta 

kan bero på att Bergvik etablerades tidigare än Ikea vilket innebär att konsumenter har 

besökt Bergvik innan. Detta styrks även av Dalwadi et al. (2010, s. 32) som poängterar 

att yngre är mer benägna än äldre att besöka nyetableringar. Vi kan utifrån det förutse att 

Entré Syd kommer att locka till sig yngre besökare medan den äldre generationen 

kommer att vara mer lojala till den redan etablerade handeln i Umeå. Vidare anser vi att 

den låga påverkan Ikea har gällande besök på Bergvik, utöver att det etablerades 

tidigare än Ikea, kan bero på att Bergvik består av två större dagligvarubutiker samt att 

Ikea inte ligger i direkt anslutning. Detta är något vi anser kommer se annorlunda ut i 

Umeå vilket i sådana fall innebär att Ikea kommer ha större påverkan. Det faktum att 

Ikea med tillhörande köpcentrum på Entré Syd kommer att öppnas samtidigt kommer 

mest troligt innebära att det är Ikea i sig, snarare än det intilliggande köpcentrumet, som 

kommer locka till sig konsumenter, vilket inte varit fallet på Bergvik. Detta styrker 

ytterligare vårt resonemang att Ikeas påverkan kommer vara större i Umeå. 
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8. Slutsats 

 

I följande kapitel kommer studiens syfte uppfyllas och studiens problemformulering 

”vilka attribut och bakomliggande faktorer påverkar en konsuments val av 

inköpsställe?” besvaras. Genom detta kommer även studiens teoretiska såväl som 

praktiska bidrag påvisas. Vidare kommer vi att ge rekommendationer till studiens 

uppdragsgivare och kapitlet kommer slutligen avrundas med förslag till fortsatta 

studier inom området. 

 

Som utgångspunkt för studien har vi valt att använda Falk och Julanders (1983) 

måluppfyllelsemodell för val av inköpsställe. Efter genomförd undersökning visar våra 

resultat att modellen måste modifieras för att vara applicerbar på konsumenters val 

mellan externhandeln med tillhörande Ikea-varuhus och centrumhandeln. I enlighet med 

genomförd undersökning kan vi se att alla attributen påverkar men att de enskilda 

faktorerna skiljer sig åt. Vi kan se att ju närmare en konsument har till ett inköpsställe 

desto högre är besöksfrekvensen varvid vi drar slutsatsen att lokalisering påverkar valet 

av inköpsställe. Eftersom vi kan se att avståndets betydelse minskar i och med att 

avståndet ökar kan vi dra slutsatsen att inköpsställets lokalisering, till skillnad från 

historisk forskning, inte påverkar i lika hög grad som de andra undersökta attributen. 

Detta anser vi dels beror på att konsumenter idag är mer mobila, dels för att ett 

inköpsställe med tillhörande Ikea-varuhus lockar till sig konsumenter från ett stort 

omland. Det är istället butiksutbudet som är det konsumenter anser påverkar valet mest 

följt av tillgänglighet parkering. Faktorerna inom varje attribut skiljer sig även åt i så 

pass hög grad att vi, för att kunna svara på vilka attribut som påverkar en konsument vid 

valet, valt att omklassificera dessa. Lokalisering och butiksutbud förblir desamma 

medan tillgänglighet enbart kommer att bestå av tillgänglighet parkering och service 

kommer enbart att bestå av öppettider. Slutligen kommer övriga aktiviteter bestå av 

restauranger och kaféer. Dessa nyframtagna attribut kommer vi att kalla för 

kärnattribut.  
 

De bakomliggande faktorerna av betydelse som identifierats är kön, ålder, inkomst, 

utbildning och bilanvändande. Dessa faktorer inverkar på konsumenters val att besöka 

externhandeln med tillhörande Ikea-varhus eller centrumhandeln. Bilanvändandet skiljer 

sig tydligt åt mellan män och kvinnor där män använder bilen mer frekvent. 

Inkomstförhållandena är signifikant högre för konsumenter som väljer att göra sina 

inköp externt. Även utbildningsnivå påverkar valet att åka till en extern handelsplats, 

där de med högre inkomst föredrar att handla externt. Vi kan även se att dessa två 

bakomliggande faktorer är relaterade till varandra. Vad gäller kön ser vi vissa skillnader 

dem emellan. Det enda kärnattribut som signifikant skiljer sig åt är butiksutbud, där 

kvinnor anser att det är viktigare att det finns ett brett utbud av butiker. Samtidigt 

besöker män både externa handelsplatser och centrum mer frekvent än kvinnor. Vi anser 

att det beror på att män använder bilen mer frekvent och således åker till externa 

köpcentrum oftare. Vi kan vidare se att ålder är en bakomliggande faktor som påverkar 

valet där åldersgruppen 25-44 år besöker både externhandeln och centrumhandeln mer 

frekvent. En slutsats vi drar utifrån det är att personer inom detta åldersspann handlar 

mer. Åldersgruppen 45-59 år är de som tycker att faktorn brett butiksutbud påverkar 

mest vid val av inköpsställe. Åldersgruppen visar sig även vara den som erhåller den 

genomsnittligt högsta inkomsten. Eftersom de har mer pengar att disponera drar vi 

slutsatsen att de i större utsträckning efterfrågar ett bredare utbud. Vi kan då även dra 
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slutsatsen att kvinnor mellan 45-59 år i störst utsträckning efterfrågar ett brett 

butiksutbud. 

 

Tillgängliga parkeringar är det näst viktigaste kärnattributet vid en konsuments val av 

inköpsställe. Eftersom det inte finns några skillnader mellan varken kön eller ålder 

tillsammans med att bilen är det vanligaste färdmedlet, gör att vi drar slutsatsen att 

parkeringar påverkar oavsett om du är man, kvinna, gammal eller ung. Utifrån våra 

resultat tillsammans med tidigare forskning som visar att konsumenter ofta kombinerar 

shopping med andra aktiviteter drar vi slutsatsen att övriga aktiviteter påverkar valet av 

inköpsställe. Vi kan tydligt se att det framförallt är restaurang- och kaféutbudet som är 

viktigt och att konsumenter ofta äter eller fikar i samband med shopping. Utifrån det 

drar vi slutsatsen att dessa kärnattribut påverkar valet av inköpsställe. Vi kan även se att 

det framförallt är konsumenter i åldern 25-44 år som anser att restauranger påverkar och 

en slutsats är således att beroende av konsumentens ålder, kommer dessa kärnattribut 

påverka i olika grad. Tillsammans med att yngre personer anser att öppettider är 

viktigare än äldre och att åldersgruppen 25-44 år handlar mer drar vi slutsatsen att ålder 

är en bakomliggande faktor som påverkar en konsument vid valet av inköpsställe. 

 

Våra resultat visar att Ikea inte direkt påverkar valet att åka till ett externt inköpsställe 

men att ett sådant inköpsställe lockar till sig konsumenter från ett stort omland. Den 

enda slutsatsen vi kan dra utifrån Ikeas påverkan är således att det inte påverkar 

konsumenters val av inköpsställe. Eftersom yngre personer i större utsträckning är 

positivt inställda till nyetableringar drar vi dock slutsatsen att Entré Syd till en början 

kommer att locka yngre konsumenter. Detta styrks ytterligare av att yngre personer 

anser att öppettider påverkar valet, eftersom externhandeln i regel erbjuder mer 

omfattande öppettider än centrumhandeln. Utifrån jämförelsestädernas olikheter vill vi 

därmed belysa det faktum att det möjligtvis kommer se annorlunda ut i Umeå. Slutligen 

kan vi konstatera att dagligvaruhandeln ofrånkomligt påverkar valet av inköpsställe. 

Ovanstående resonemang har lett fram till vår modifierade modell val av inköpsställe 

där vi presenterar vilka attribut och bakomliggande faktorer som påverkar en 

konsuments val av inköpsställe. 

 

 
Figur 11. Vår modell för val av inköpsställe. 

 

8.1 Teoretiskt bidrag 

Vi har utifrån litteraturgenomgången och den empiriska undersökningen modifierat Falk 

och Julanders (1983) modell för att kunna applicera den på vad som påverkar 

konsumenter när de står inför valet mellan centrumhandeln och externhandeln med 

tillhörande Ikea-varuhus, eftersom ingen tidigare forskning har studerat detta. Studiens 



 
56 

 

teoretiska bidrag grundar sig således i den modifierade modellen (figur 11), vilken 

ämnar ge ett tillskott till forskningen inom området rörande konsumentbeteende, val av 

inköpsställe och specifikt vilka attribut och bakomliggande faktorer som påverkar en 

konsument. 

8.2 Praktiskt bidrag och rekommendationer 

Butiksutbud, parkeringsmöjligheter, öppettider, restauranger och kaféer är viktiga 

attribut när konsumenter väljer inköpsställe. Detta är möjligtvis attribut som 

centrumkoordinatorer och lokala beslutsfattare redan är medvetna om. Vi kommer 

således ge mer specifika rekommendationer kopplade till dessa kärnattribut, 

rekommendationer på aktiviteter som de bör fortsätta arbeta med, kopplade till de fem 

kärnattributen, för att konsumenterna ska välja centrumhandeln framför kommande 

Entré Syd. 

 

Vi kan se att dagligvarubutiker är en stark bidragande faktor till att konsumenter åker 

externt. Fler konsumenter skulle vidare åka till centrum om det fanns bättre 

dagligvarubutiker. Vi förstår att det är ekonomiskt ohållbart att ha en stor 

dagligvarubutik i centrum till följd av de höga hyresnivåerna. Det blir således svårt att 

helt bortse från att konsumenter även i fortsättningen kommer åka externt för att handla 

dagligvaror. Vi vill utifrån det rekommendera att istället lägga större fokus på de andra 

aspekterna som vi har funnit relevanta. Butiksutbudet är det kärnattribut som påverkar 

valet mellan externhandeln och centrumhandeln mest vilket även förstärks av tidigare 

studier. Vi vill således rekommendera att kontinuerligt uppmuntra nyetableringar för att 

på så vis hålla intresset för centrum vid liv. Vi anser dock att Umeå redan ligger i 

framkant i och med existerande satsningar i centrum, men för att fortsätta locka till sig 

konsumenter, framförallt de yngre, måste detta kontinuerligt upprätthållas. Ett brett 

butiksutbud är även det som kvinnor i ålder 45-59 år anser är viktigt och eftersom äldre 

är mer lojala till redan etablerad handel gäller det, förutom att se till att förnya 

butiksutbudet, att även utveckla den redan befintliga handeln.  
 

Bilen är det vanligaste färdmedlet att ta sig såväl externt som till centrum och vi kan 

konstatera att tillgängligheten kopplat till parkeringsplatser är en betydande faktor. 

Parkeringsplatser, eller snarare bristen på dessa i Umeå centrum, har under såväl 2013 

som 2014 varit ett hett diskussionsämne. Detta tillsammans med våra resultat gör att vår 

rekommendation blir att se över detta och hitta en långsiktig lösning på problemet. 

Eftersom studien dessutom visar att bilburna konsumenter med högre inkomst besöker 

externa inköpsställen mer frekvent, anser vi att det är av prioritet att upprätta fler 

parkeringsmöjligheter i centrum. Detta för att locka till sig dels konsumenter från detta 

segment, dels konsumenter generellt eftersom det är ett av de kärnattributen som 

påverkar mest. 

 

Eftersom resultaten visar att yngre i större utsträckning anser att öppettider påverkar 

deras val av inköpsställe och att detta även är den generation som ställer sig positiva till 

nyetableringar, anser vi att öppettider kan vara den mest kritiska rekommendationen för 

att bibehålla denna åldersgrupp i centrum. Vi anser även att det är den rekommendation 

som lättast kan implementeras men som ändå kommer visa sig ha en betydande 

inverkan. Kan centrum erbjuda liknande öppettider som kommande Entré Syd och 

dessutom implementera det innan Entré Syd slår upp sina portar, tror vi att detta 

kommer leda till att handeln i centrum i mindre utsträckning kommer att påverkas 

negativt. 
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Restauranger och kaféer är något som påverkar valet, något som även är en av 

anledningarna till att centrum i dagsläget besöks till följd av att de i högre utsträckning 

erbjuder tilltalande restaurang- och kafémöjligheter. Rekommendationerna är således att 

fortsätta upprätthålla detta och uppmuntra nyetablissemang eftersom det visat sig att 

detta leder till såväl mer spenderad tid som pengar. 

 

8.3 Framtida forskning 
Till följd av bristen av tidigare forskning inom vårt specifika ämnesområde anser vi att 

det finns behov av djupare studier. Till att börja med anser vi att det skulle vara 

intressant att undersöka valet av inköpsställen som helhet där vi menar att övrig handel, 

där både övrig extern handel och e-handel ingår, bör tas med i beräkningarna. Vidare 

anser vi att framtida forskning bör lägga fokus på att förstå hur och varför dessa 

kärnattribut påverkar och om det är någon skillnad med hänseende till produktkategori. 

Eftersom vi sett att dagligvaruhandeln påverkar vid valet men att detta var något som 

låg utanför studiens ämnesområde, anser vi att det skulle vara intressant att mer 

djupgående undersöka dess påverkan gällande studiens inköpsställen. 

 

Vi anser även att en kvalitativ studie bör genomföras för att ta reda på hur handeln i 

städer påverkas och har påverkats i och med en Ikea etablering där det även bör läggas 

fokus på varför det förändrades och vilka faktorer som var bidragande. Detta skulle 

kunna göras genom att intervjua centrumutvecklare och centrumkoordinatorer som varit 

med om sådana förändringar. 
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9. Sanningskriterier 

  

I följande kapitel kommer vi redogöra för studiens validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet och argumentera för hur studien har uppfyllt dessa kriterier. 

 

De sanningskriterier som används i ett vetenskapligt arbete för att bedöma 

måluppfyllelsen bör vara kopplade till den vetenskapliga ansatsen som arbetet utgör 

(Johansson Lindfors, 1993, s. 160). Syftet med vår studie är som tidigare nämnt, att 

beskriva och förklara vilka attribut som påverkar en konsument vid valet av 

inköpsställe, med andra ord att skapa en avbild av hur verkligheten ser ut. Johansson 

Lindfors (1993, s. 161) skriver att för att skapa en så god avbild som möjligt är det 

viktigt att forskarna mäter det som avses mäta och vidare att mätningarna görs på ett så 

bra sätt som möjligt. Sanningskriterierna som används i en studie som vår är validitet, 

reliabilitet och generaliserbarhet. 

  

Reliabilitet och validitet hänger ihop med övergången från teorin till empirin (Johansson 

Lindfors, 1993, s 107) medan generaliserbarhet handlar om huruvida resultatet går att 

överföra från urvalet till hela populationen (Johansson Lindfors, 1993, s. 91-92; 

Saunders et al., 2009, s. 158). Begreppsvaliditeten handlar om det som mäts verkligen 

är det som är avsett att mätas, det vill säga om de operationella begreppen och de 

teoretiska begreppen är desamma (Johansson Lindfors, 1993, s 108; Saunders et al., 

2009, s. 603), vilket mer konkret handlar om giltigheten i frågorna (Djurfeldt et al., 

2013, s. 104). Reliabiliteten hänför till hur undersökningen har konstruerats och 

frågornas tillförlitlighet (Djurfeldt et al., 2013, s. 104). Mer specifikt innebär det att 

samma resultat ska uppnås om undersökningen skulle genomföras en gång till 

(Djurfeldt et al., 2013, s. 104; Johansson Lindfors, 1993, s 110; Saunders et al., 2009, s 

156) och vidare menar Djurfeldt et al. (2013, s. 104) att även om frågorna som ställs är 

valida kan reliabiliteten vara dålig. Esterby-Smith et al. (2008, s. 109, refererad i 

Saunders et al., 2009, s. 156) menar att reliabilitet kan mätas genom att svara på tre 

frågor: 

  

1.      Kommer samma resultat att nås om mätningen görs vid olika tillfällen? 

2.      Kommer samma resultat nås om någon annan gör undersökningen? 

3.      Finns det insyn i hur slutsatserna har dragits utifrån den insamlade data? 

  

Tillsammans utgör begreppsvaliditeten och reliabiliteten den totala validiteten för 

undersökningen (Johansson Lindfors, 1993, s. 161). Genom att vi arbetat aktivt och 

noggrant med att koppla teorin till våra enkätfrågor, bland annat genom att göra en 

pilotstudie, anser vi att sanningskriterierna uppfylls och den totala validiteten är hög. 

Vidare kunde vi se att Cronbachs alpha från pilotstudien och den initiala studien i 

princip var desamma (se tabell 10), där övriga aktiviteter var det enda attributet som 

skiljde sig åt med mer än en enhet. Detta anser vi inte påverkar vår reliabilitet då övriga 

aktiviteter, precis som tidigare nämnt, inte ämnar mäta samma sak. Vidare anser vi att 

värdena på Cronbachs alpha för pilotstudien och för den initiala studien svarar på 

frågorna 1 och 2 ovan. Detta till följd av att pilotstudien och den initiala studien 

genomfördes vid olika tillfällen samt att resultaten blev likvärdiga. Den tredje frågan 

anser vi också uppfylldes genom studiens empiri, analys och slutsats. 
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Tabell 10. Cronbachs alpha för initial studie samt pilotstudie.  

Det sista sanningskriteriet för en avbildande studie är generaliserbarhet och handlar 

som tidigare nämnt om huruvida resultatet går att överföra från urvalet till hela 

populationen (Johansson Lindfors, 1993, s. 162). Johansson Lindfors menar att, för att 

vara så säker som möjligt på att resultaten går att generaliseras, bör undersökningen 

göras genom ett sannolikhetsurval. Eftersom vårt urval innehåller geografiska gränser 

menar Johansson Lindfors (1993, s. 162) att studiens resultat inte är statistiskt 

försvarbart för att kunna generaliseras. Johansson Lindfors poängterar dock att 

bedömningen av generaliserbarhet bör göras på förnuftsmässiga grunder, genom att 

ställa sig frågan om vilka likheter det finns mellan urvalet och den verkliga 

populationen som resultatet ska generaliseras till. Vi har i vår studie gjort ett 

bekvämlighetsurval, vilket inte är ett sannolikhetsurval, men vi vill ändå argumentera 

för att vårt resultat i stor utsträckning går att generalisera, med undantag för de delar 

som uppenbart skiljde sig åt mellan de två städerna, vilket främst är de delar som berör 

Ikea. Saunders et al. (2009, s. 213) poängterar att det går att göra generaliseringar på 

icke-sannolikhetsurval. Exempelvis menar de att svaren från en studie med en 

frågeställning som lyder ”vilka jobbattribut attraherar människor till jobb?”, går att 

generalisera. Vår problemformulering “vilka attribut och bakomliggande faktorer 

påverkar en konsuments val mellan externhandel och centrumhandel?” är likvärdig den 

Saunders et al. exemplifierar. Tillsammans med att vi anser att konsumenter agerar 

likvärdigt och påverkas av liknande faktorer, något som även stärks av tidigare 

forskning, argumenterar vi för att studiens resultat går att generalisera och därmed 

kommer uppfylla studiens sanningskriterier. Dock anser vi att det fanns faktorer i fallet 

Bergvik som inte direkt överensstämmer med faktorer i fallet Umeå, vilka då inte 

kommer kunna generaliseras och appliceras, vilket även var något vi förutsåg innan 

studien genomfördes. De resultat som framkom bör således inte appliceras rätt av på 

Umeå som stad, utan snarare agera som riktlinjer att arbeta utifrån. 
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Appendix 1 - Enkät 
 
Hej! 
 

Vi är två studenter vid Handelshögskolan i Umeå som skriver vårt 

examensarbete under vårterminen 2014. Vi har fått i uppdrag av Visit Umeå att 

undersöka hur den kommande etableringen av Ikea med tillhörande 

köpcentrum kommer att påverka cityhandeln i Umeå. 

 

Formuläret består av 25 frågor där några är öppna och du som respondent får 

svara utifrån Din uppfattning och Dina erfarenheter av att handla på ett externt 

köpcentrum eller i centrum. Det kommer ta Dig cirka 5-10 minuter och det är 

frivilligt att delta och du kan när som helst avbryta. Svaren kommer att 

behandlas anonymt och konfidentiellt och enbart användas för studiens syfte, 

däremot kommer det färdiga arbetet att vara en offentlig handling.  

 

Din medverkan är en förutsättning för vårt fortsätta arbete och en utgångspunkt 

för framtida forskning inom området. Vi hoppas därför att just Du tar dig tid att 

svara på denna enkätundersökning. 

 

Vi är tacksamma för din medverkan! 

Med vänlig hälsning 

Hannah Edenbrink Andersson och Linnea Schönström 

 

Vid frågor, kontakta oss på: 

Linnea, 073 081 52 90, linnea.schonstrom@hotmail.se 

Hannah, 072 222 60 62, hannah_ea@hotmail.com  



 

1. Är du?    

 

     

 

 

 

2. Ålder? 
____ år 

 

3. Civilstånd? 

▢ Gift     

▢ Sambo     

▢ Särbo         

▢ Pojkvän/Flickvän       

▢ Singel  

▢ Annat:________ 

 

4. Har du barn i ditt hushåll? 

▢ Ja  Om Ja, antal:_____ 

▢ Nej 

 

5. Hur stor är den sammanlagda inkomsten efter skatt (lön, studiemedel, 

pension, bidrag, m.m.) i ditt hushåll? (Markera det alternativ som stämmer bäst 

överens) 

▢ Mindre än 10.000 kr/månaden  ▢ 55.001 - 70.000 kr/månaden 

▢ 10.000 - 25.000 kr/månaden  ▢ 70.001 - 85.000 kr/månaden 

▢ 25.001 - 40.000 kr/månaden  ▢ Mer än 85.000 kr/månaden 

▢ 40-001 - 55.000 kr/månaden  ▢ Vill ej ange 

 

6. Vilken är Din högsta avslutade utbildning?  

▢ Grundskolenivå 

▢ Gymnasienivå 

▢ Högskole-/Universitetsnivå 

▢ Annan utbildning 

 

7. Är du bosatt i Karlstad kommun? 

▢ Ja 

▢ Nej - Var bor du i så fall?_____________ 

 

8. Hur långt har du från ditt hem till Karlstad centrum? _______kilometer 

     _______minuter 

 

9. Hur långt har du från ditt hem till Bergvik köpcentrum? _______kilometer 

     _______minuter 

 

10. Har du bil eller tillgång till bil? 

▢ Ja     

▢ Nej 

 

 



 

11. Om Ja, i vilken utsträckning använder du bil? 

▢ Varje dag 

▢ Flera gånger i veckan 

▢ Max en gång i veckan     

▢ Mer sällan - Hur ofta i så fall?________ 

 

12. Vilket färdsätt använder du vanligtvis när du åker till…? 

(Bortsett från att du åker till arbetet)     

Bergvik    Centrum 

▢ Bil        ▢ Bil     

▢ Buss        ▢ Buss    

▢ Annat, nämligen:_________  ▢ Annat, nämligen:_________ 

 

13. Hur ofta åker du till följande ställe?  

(Bortsett från att du åker till arbetet)     

a) Bergvik: 

▢ Varje vecka 

▢ 2-3 gånger per månad 

▢ Cirka 1 gång per månad     

▢ Mer sällan - Hur ofta i så fall?_________ 

         

b) Centrum:     

▢ Varje vecka 

▢ 2-3 gånger per månad     

▢ Cirka 1 gång per månad 

▢ Mer sällan - Hur ofta i så fall?_________ 

 

14. Vilka är de tre vanligaste anledningarna till att du åker till Bergvik? 
1.___________________________________________________________________

2.___________________________________________________________________

3.___________________________________________________________________ 

 

15. Vilka är de tre vanligaste anledningarna till att du åker till centrum? 
1.___________________________________________________________________

2.___________________________________________________________________

3.___________________________________________________________________ 

 

16. Varför valde du att idag åka till Bergvik istället för Karlstad centrum? 
(Markera de faktorer som du anser påverkade valet, maximalt 3 svarsalternativ) 

▢ Närmare avståndsmässigt 

▢ Bekvämlighet (allt samlat) 

▢ Lättillgänglig parkering 

▢ Bättre öppettider 

▢ IKEA 

▢ Tillgången på toaletter 

▢ Annat, nämligen:____________ 

 

 

 



 

17. Hur viktigt är det med IKEA i staden du bor?  
(Ringa in det svarsalternativ som överensstämmer bäst med din uppfattning) 

                                  Inte alls viktigt        Mycket viktigt 

1    2    3    4    5 

 

18. Skulle du åka till Bergvik om inte IKEA fanns här? 

▢ Ja, IKEA påverkar inte mitt val 

▢ Ja, fast inte lika ofta 

▢ Nej, åker enbart hit för att IKEA finns här 

▢ Vet ej 

 

19. Har du eller ska du besöka IKEA i samband med detta besök på Bergvik? 

▢ Ja 

▢ Nej 

▢ Vet ej 

 

Nedan följer 12 stycken påståenden om din bedömning gällande valet av 

att åka till Bergviks köpcentrum. Ringa in svaret på en skala mellan 1-5 

där 1 = ingen påverkan och 5 = maximal påverkan. 
 

20. När du är hemma och överväger valet mellan att åka och shoppa i centrum 

eller i Bergvik, vilken är din bedömning att följande faktorer påverkar valet? 
(Ringa in det svarsalternativ som överensstämmer bäst med din uppfattning) 

 

                                Ingen påverkan        Maximal påverkan 

Inköpsställets läge   1    2    3    4    5    

  

Avstånd från hemmet   1    2    3    4    5 

 

Goda parkeringsmöjligheter  1    2    3    4    5 

 

Avgiftsfria parkeringsplatser  1    2    3    4    5 

 

Turtät kollektiltivtrafik   1    2    3    4    5 

 

Prisvärd kollektivtrafik               1    2    3    4    5 

 

Allt samlat på samma ställe               1    2    3    4    5 

 

Brett butiksutbud   1    2    3    4    5 

 

Trevlig och serviceinriktad personal  1    2    3    4    5 

 

Öppettider    1    2    3    4    5 

 

Tillgängliga toaletter   1    2    3    4    5 

 

Avgiftsfria toaletter   1    2    3    4    5 

 

 



 

Nu följer frågor angående övriga aktiviteter i anknytning till shoppingen, 

aktiviteter som exempelvis restauranger, kaféer, biografer osv. 
 

21. Påverkar övriga aktiviteter ditt val av att åka till Bergvik eller till centrum? 

▢ Ja 

▢ Nej 

(vid nej, hoppa till fråga 22) 

 

22. I vilken grad påverkar de övriga aktiviteterna ditt val av att åka till Bergvik 

eller till centrum? 
(Ringa in det svarsalternativ som överensstämmer bäst med din uppfattning) 

 

                                Ingen påverkan        Maximal påverkan 

Restauranger    1    2    3    4    5 

 

Kaféer    1    2    3    4    5 

 

Biografer    1    2    3    4    5 

 

Evenemang    1    2    3    4    5 

 

23. Vad anser du är avgörande vid ditt val av att åka till Bergvik eller till 

centrum? (Vänligen rangordna nedanstående alternativ från 1-7) 

__Nära hemmet 

__Butiksutbud 

__Trevlig personal 

__Parkeringsplatser 

__Öppettider 

__Restaurang- och kaféutbud 

__Toaletter 

 

24. Vad skulle fått dig att åka till centrum istället för Bergvik? 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

25. Utöver frågeformulärets aspekter, är det något du anser är viktigt vid valet 

att åka till Bergvik eller till centrum? 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

  



 

Appendix 2 – Roterad faktoranalys från pilotstudie 
 

Faktoranalys 
Faktoranalys för attributen: Lokalisering, Tillgänglighet, Service och Butiksutbud 

Rotated Component Matrix
a
 

 

Component 

1 2 3 4 

Läge ,220 ,857 ,059 ,182 

Avstånd -,022 ,909 ,077 ,000 

Öppettider ,511 ,500 ,147 ,248 

GodaPark ,036 ,098 ,042 ,980 

AvgiftsfriPark -,141 ,092 ,055 ,949 

TurtätKollektiv ,918 ,041 ,071 ,025 

PrisvärdKollektiv ,854 ,030 ,028 -,172 

AlltpåSamma ,553 -,187 ,697 ,228 

BrettButiksutbud ,232 ,031 ,788 -,016 

Service ,589 ,479 ,109 -,103 

TillgängToalett -,085 ,258 ,896 ,018 

AvgiftsfriToalett -,387 ,572 ,594 ,120 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 7 iterations. 

 

  



 

Appendix 3 – Medelvärden 

 

Medelvärde per åldersgrupp 

Åldersgrupp Inköpsställets läge 

18-24 3,32 

25-44 3,13 

45-59 3,97 

60 och äldre 3,05 

 

Medelvärde per åldersgrupp 

Åldersgrupp Öppettider Tillgängliga toaletter 

18-24 4,21 3,16 

25-44 4,07 2,93 

45-59 3,85 3,72 

60 och äldre 3,48 3,34 

 
  



 

Appendix 4 – Anledningar 

Anledningar Bergvik 

 
Anledningar Bergvik 

Anledning Frequency Percent Valid Percent 

 

Shoppa 72 19,5 30,0 

Handla mat 42 11,4 17,5 

Äta 26 7,0 10,8 

Fika 1 ,3 ,4 

Socialisera 8 2,2 3,3 

I sällskap 9 2,4 3,8 

Ikea 23 6,2 9,6 

Bekvämt/allt samlat 33 8,9 13,8 

Större utbud 3 ,8 1,3 

Erbjudanden 3 ,8 1,3 

Titta/Inspiration 4 1,1 1,7 

Nära 1 ,3 ,4 

Jobba 2 ,5 ,8 

Andra ärenden 3 ,8 1,3 

Trevligare 1 ,3 ,4 

Omväxling 1 ,3 ,4 

Systembolaget 4 1,1 1,7 

Utbud 2 ,5 ,8 

Bio 1 ,3 ,4 

Motionera 1 ,3 ,4 

Total 240 65,0 100,0 

Missing System 129 35,0  
Total 369 100,0  

 

Anledningar Centrum 

 
Anledning Centrum 

Anledning Frequency Percent Valid Percent 

 

Shoppa 70 19,0 27,8 

Handla mat 4 1,1 1,6 

Äta 26 7,0 10,3 

Fika 22 6,0 8,7 

Socialisera 48 13,0 19,0 

I sällskap 7 1,9 2,8 

Bekvämt/Allt samlat 1 ,3 ,4 

Större utbud 1 ,3 ,4 

Titta/Inspiration 9 2,4 3,6 

Nära 12 3,3 4,8 

Jobba 18 4,9 7,1 

Andra ärenden 16 4,3 6,3 

 Trevligare 3 ,8 1,2 

Omväxling 1 ,3 ,4 

Utbud 8 2,2 3,2 

Bio 5 1,4 2,0 

Motionera 1 ,3 ,4 

Total 252 68,3 100,0 

Missing System 117 31,7  
Total 369 100,0  

 



 

Anledning Bergvik idag 

 
Varför åkte du till Bergvik idag? 

Anledning Frequency Percent Valid Percent 

 

Närmare avståndsmässigt 16 4,3 7,6 

Bekvämlighet (allt samlat) 78 21,1 37,1 

Lättillgänglig parkering 31 8,4 14,8 

Bättre öppettider 4 1,1 1,9 

Ikea 29 7,9 13,8 

Tillgången på toaletter 1 ,3 ,5 

Söka jobb 1 ,3 ,5 

Jobb 3 ,8 1,4 

Samåkte med någon 10 2,7 4,8 

Erbjudanden 14 3,8 6,7 

Mat 15 4,1 7,1 

Systembolaget 1 ,3 ,5 

Trevligt 1 ,3 ,5 

Träffa vänner 1 ,3 ,5 

Omväxling 1 ,3 ,5 

Äta 4 1,1 1,9 

Total 210 56,9 100,0 

Missing System 159 43,1  
Total 369 100,0  

 

Anledningar att åka till centrum istället 

 
Vad skulle fått dig att åka till centrum istället? 

Anledning Frequency Percent Valid Percent 

 

Om det låg närmare/ lättare att ta sig 10 2,0 10,5 

Bättre parkering 20 4,1 21,1 

 Gratis parkering 5 1,0 5,3 

Bättre köpcentrum 5 1,0 5,3 

Bättre utbud/ fler butiker 14 2,8 14,7 

Bättre priser/ erbjudande 6 1,2 6,3 

Behov av annat/ andra ärenden 12 2,4 12,6 

Bättre matbutiker 9 1,8 9,5 

Bättre/enhetligare öppettider 1 ,2 1,1 

Barnvänligare 4 ,8 4,2 

Ikea 2 ,4 2,1 

Åker oftast dit 4 ,8 4,2 

Trevligare 3 ,6 3,2 

Total 95 19,3 100,0 

Missing System 397 80,7  
Total 492 100,0  
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