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Sammanfattning 

Grunden till denna uppsats är fenomenet avtagande centrumhandel till fördel 

för köpcentrum.  För att demonstrera fenomenet har Trollhättans stad valts ut 

som undersökningsobjekt. I Trollhättans stad syns fenomenet tydligt. Medan 

Överby köpcentrum ständigt expanderar och lockar nya detaljister1 så väl som 

konsumenter har Trollhättans stad tappad vad som tidigare var ett levande 

centrum. 

Uppsatsen syfte är att utifrån dimensioner som utvärderas av konsumenter i en 

shoppingdestination genomföra en jämförelse av Trollhättans centrum och 

Överby köpcentrum. Denna jämförelse ska sedan syfta till att fasställa vad som 

bidrar till att Överby köpcentrum är mer attraktivt än Trollhättans centrum för 

att på så vis fastställa vad som bör åtgärdas för att återigen skapa ett levande 

centrum i Trollhättans stad.  

 En kvantitativ undersökning genomfördes för insamlandet av data. 

Undersökningen bestod av enkäter med förbestämda påståenden och 

svarsalternativ. Dess besvarades av 100 respondenter.  

Resultatet visade att de fördelar Trollhättans centrum har finns i 

dimensionerna detaljhandelsbutiker, icke detaljhandelsbutiker och atmosfär.  

Dock är Trollhättans centrum underlägset Överby köpcentrum som 

shoppingdestination på många sätt och bör därför vidta vissa åtgärder för att 

åter lyckas skapa en attraktiv stadshandel. Ytterligare ett resultat som framkom 

var att både kundtillfredsställelsen och kundlojaliteten var högre för Överby 

köpcentrum.  

 

  

                                                 
1
 Detaljist, kallas den som bedriver detaljhandel. Detaljhandel definieras som försäljning till 

konsumenter (Nationalencyklopedin 2010). 
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Disposition  

 

  

Inledning

• En introduktion av uppsatsen i form av problemformulering, 
frågeställningar samt vilket syfte uppsatsen ska fylla. 

Metod

• Här presenteras de metodval som gjorts, alltså val av ansats, 
undersökningsmetod, urval, undersökningens utformande- och 
genomförande samt analysmetod.

Teori

• Kapitlet börjar med en förklaring av kundtillfredsställelse och 
kundlojalitet samt deras betydelse för shopping destinationer. 
Sedan diskuteras de dimensioner som har en påverkan på 
kundtillfredsställelsen enligt Telllers (2008) modell. Modellen 
kompletteras även med bidrag från annan forskning inom 
området.

Empiri

• Resultatet från enkätundersökningen redovisas efter de 
dimensioner de tillhör. Varje dimension börjar med en 
beskrivning av läget på Trollhättans centrum respektivet Överby 
köpcentrum vilka sedan följs av resultatet från 
enkätundersökningen. 

Analys

• Analysen besvarar de frågeställningar som presenteras i 
inledningen. Detta sker genom en sammanslagning av empiri och 
teori.

Slutsats

• I slutsatsen diskuteras svaren till syftet fram. Detta följs av förslag 
till framtida forskning. Slutligen genomförs en  
trovärdighetsanalys.  
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1. Inledning 

 

1.1. Problemdiskussion  

Sedan shoppingcentrum i städernas ytterområden börjat växa fram har 

stadskärnorna tvingats till anpassning och förändring eftersom de flesta städer 

tappat tidigare lojala kunder till fördel för de köpcentrum som skapats. Köpcentrum 

etableras vanligtvis utanför städer och erbjuder vad som kallas en global tjänst. De 

erbjuder alltså tjänster/produkter för alla konsumenters behov samlade på ett och 

samma ställe. Expansionen av köpcentrum är en pågående trend vilken har haft en 

negativ effekt på många städers centrala handel (Teller 2008). Tanken med dessa 

shoppingdestinationer är att de ska komplettera varandra och egentligen inte 

konkurrera med varandra. Detta är dock inte fallet i verkligheten då många städer 

har fått ge rum för den växande populariteten för köpcentrum. Resultatet har alltså 

blivit att många städer förlorat vad som tidigare var ett levande centrum. På grund 

av detta fenomen behöver aktiva handlingar utföras för att åter lyckas bringa liv i 

centrumhandeln. Då tillfredsställda kunder ofta blir lojala kunder bör dessa 

handlingar dock börja med att identifiera de dimensioner som skapar 

kundtillfredsställelse (Teller 2008). 

I en artikel av Teller (2008) diskuteras detta problem i samband med de 

shoppingdestinationer som finns i Wien. Teller har med hjälp av tidigare forskning 

identifierat dimensioner som påverkar konsumenternas val av shoppingdestination. 

Dessa dimensioner har även bevisats ha en direkt påverkan på 

kundtillfredsställelsen. Dock är det subjektiva bedömningar som görs i dessa 

situationer vilket innebär att alla dimensioner inte är av samma betydelse för alla 

konsumenter. Med hjälp av dessa dimensioner har Teller (2008) utvecklat en modell 

som ska bidra till att belysa skillnaderna på hur dimensionerna upplevs på de olika 

shoppingdestinationerna. De dimensioner som undersöks i modellen är 

detaljhandelsbutiker, icke detaljhandelsbutiker (dessa består exempelvis av den 

underhållning samt de restauranger och caféer som finns på platsen), 

handelsvarornas värde, tillgänglighet, parkering, orientering, personal, 

infrastrukturell service och atmosfär.      

Uppsatsens inledande kapitel börjar med en problemdiskussion som 

presenterar de problemställningar som uppsatsen riktar in sig mot. Sedan 

presenteras det syfte som uppsatsen ska fylla.  
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Jag har valt att tillämpa Tellers (2008) modell på en stad där fenomenet avtagande 

centrumhandel till fördel för köpcentrum har visat sig tydligt. Den utvalda staden är 

Trollhättan som i takt med att Överby köpcentrum byggts upp strax utanför den 

centrala staden har tappat attraktivitet i centrumhandeln. Överby köpcentrum 

expanderar ständigt ut i nybyggnationer och attraherar etablerade butikskedjor 

likaväl som nyetablerare. Detta medan centrumhandeln påverkats åt mottsatt 

riktning. De företag som etablerar sig i centrum blir ofta kortvariga och många 

butikslokaler står mestadels tomma. 

I Trollhättan behöver aktiva åtgärder vidtas om staden återigen ska få tillbaka sitt 

levande centrum med en välfungerande detaljisthandel. Denna process börjar som 

tidigare beskrivet i att identifiera de dimensioner som skapar kundtillfredsställelse. 

Då Teller (2008) i sin modell redan identifierat dessa dimensioner kommer dessa att 

användas för att visa vilka dimensioner som bäst uppfyller konsumenternas 

förväntningar på respektive destination. Detta kommer sedan att påvisa i vilka 

dimensioner Trollhättans centrum är underlägset i jämförelse med Överby 

köpcentrum. Slutligen kommer dessa skillnader användas för att ge konkreta förslag 

till vad som bör förbättras i Trollhättans centrum för att åter lyckas bringa liv i 

centrumhandeln.    

 

1.2. Frågeställningar 

 I vilka dimensioner har Trollhättans centrum en fördel gentemot Överby 

köpcentrum? 

 I vilka dimensioner är Trollhättans centrum underlägset Överby 

köpcentrum?  

 

1.3. Syfte 

Att utifrån dimensioner som utvärderas av konsumenter i en shoppingdestination 

genomföra en jämförelse av Trollhättans centrum och Överby köpcentrum. Denna 

jämförelse ska sedan syfta till att fasställa vad som bidrar till att Överby köpcentrum 

är mer attraktivt än Trollhättans centrum för att på så vis fastställa vad som bör 

åtgärdas för att återigen skapa ett levande centrum i Trollhättans stad.  
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2. Metod 

 

Insamling av data kan ses som ett verktyg för att skapa sig en bild av verkligheten. 

Det finns två övergripande undersökningsansatser för datainsamling vilka utgår från 

en kvalitativ- eller kvantitativ ansats. Beroende på vilken av dessa som väljs visas 

olika infallsvinklar av verkligheten (Jacobsen 2002; Christensen et al. 2001; 

Halvorsen 1992). Metod har valts efter ansatsernas olika möjligheter att uppfylla 

uppsatsens syfte. Det som ska undersökas är alltså konsumenternas inställning till de 

olika shoppingdestinationerna. Detta görs genom en undersökning av dimensioner 

som skapar kundtillfredsställelse (Teller 2008). Ambitionen med undersökningen är 

att den ska vara generaliserbar för hela populationen (Jacobsen 2002; Christensen et 

al. 2001; Halvorsen 1992) och därför passar en kvantitativ ansats bäst. Med en 

kvantitativ ansats skapas en helhetsbild av konsumenternas attityd gentemot de olika 

shoppingdestinationerna samtidigt som ansatsen tillåter att en stor mängd 

respondenter deltar i undersökningen. En ytterligare fördel med den kvantitativa 

ansatsen är dess förmåga att minska informationsmängden. På så sätt behandlas 

endast den information som är av intresse medan övrig information filtreras bort 

(Halvorsen 1992). Uppsatsen bygger på en tidigare forskningsmodell som är 

uppdelad efter ett antal dimensioner. Det är dessa dimensioner som är av intresse 

och därför bör information begränsas därefter, och med en kvantitativ ansats blir 

detta möjligt.  

 

2.1. Val av undersökningsmetod 

För att uppnå uppsatsen syfte har en praktisk undersökning med respondenter som 

besökt både Överby köpcentrum och Trollhättans centrum genomförts. 

Undersökningen bestod av enkäter med förbestämda svarsalternativ som 

respondenterna själva läste igenom och besvarade.  

Förbestämda frågor genererar vissa fördelar som bidrar till att målen med 

uppsatsens syfte nås. Dessa består i att de olika respondenternas svar enkelt går att 

jämföras (Halvorsen 1992). Detta är fördelaktigt då syftet ska belysa de dimensioner 

som påverkar kunders tillfredsställelse och där av lojalitet. Fokus ligger på 

Under detta kapitel redovisas de metodmässiga val som gjorts. Dessa är val av 

undersökningsansats, val av undersökningsmetod, urval, undersökningens 

utformning, undersökningens genomförande och analysmetod.   
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dimensioner för kundtillfredsställelse eftersom de genom tidigare forskning visat sig 

viktiga. En annan fördel med denna typ av enkät är att förbestämda svarsalternativ 

hjälper respondenterna att minnas situationer av samma typ som undersökningen 

behandlar (Halvorsen 1992). Enkäten ska alltså bringa fram tidigare minnen av vad 

som varit bra respektive dåligt på de olika shoppingdestinationerna. Andra faktorer 

som påverkat val av undersökningsmetod är bortfall av intervjuareffekten då 

respondenterna får vara anonyma, den snabba insamlingstiden samt möjligheten av 

att fler frågor kan ställas i jämförelse med övriga tekniker (Christensen et al. 2001; 

Halvorsen 1992) 

    

2.2. Urval 

Målpopulationen för undersökningen är de människor som besökt Trollhättans 

centrum och Överby köpcentrum.  Då det inte går att ta med alla dessa i 

undersökningen behöver ett urval göras. Utifrån detta urval dras sedan en slutsats 

om hela populationen. Urvalet kan ske på två alternativa sätt, sannolikhetsurval eller 

icke-sannolikhetsurval (Christensen 2001; Halvorsen 1992). Urvalet till denna 

undersökning bestod av ett icke-sannolikhetsurval vilket innebär att de människor 

som tillhör målgruppen inte hade en känd chans att bli utvalda. Vad som anses vara 

fördelaktigt med denna metod är att de respondenter som valts ut har förståelse och 

kunskap om det som ska undersökas (Christensen 2001; Halvorsen 1992). För 

denna undersökning innebär det att de som tillfrågats att delta i undersökningen har 

förståelse och kunskap eftersom de tillfrågats i samband med en 

shoppingdestination. Trots att ett icke-sannolikhetsurval tillämpats är detta 

slumpmässigt genomfört vid de olika destinationerna vilket i slutändan gör det 

möjligt att dra slutsatser av generell karaktär, detta bör dock göras med viss 

försiktighet. Vid fastställandet av urvalets storlek följs Jacobsens (2002) tumregel för 

urvalsstorlek. Vid ett kvantitativt urval bör antalet respondenter som medverkar vara 

minst 100 stycken vilket beror på att en tillräckligt stor mängd av information 

behövs för att analysen ska bli relevant. Undersökningen kommer därför att 

besvaras av 100 respondenter. 

  

2.3. Undersökningens utformande  

Då uppsatsen bygger på Tellers (2008) modell så kommer även undersökningen att 

utgå ifrån denna. Teller (2008) utförde en undersökning i Wien som hade till syfte 

att jämföra olika shoppingdestinationers attraktivitet. Undersökningen bestod av en 

enkät som enligt Teller (2008) är allmänt gilltig för stadskärnor och köpcentrum. Då 
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det var en enkät som delades ut till respondenterna var frågorna och även 

svarsalternativen formulerade på förhand, så kallade fasta svarsalternativ. De 

frågeställningar som respondenterna besvarade bygger på de dimensioner som 

Teller (2008) framför och som bevisats påverka kundtillfredsställelsen. Dessa 

dimensioner är som tidigare nämnts detaljhandelsbutiker, icke detaljhandelsbutiker, 

tillgänglighet, parkering, orientering, handelsvarornas värde, personal, 

infrastrukturell service och atmosfär.  

Undersökningen som genomförs i samband med denna uppsats har sin grund i 

Tellers (2008) framarbetade modell och den typ av enkät som användes för 

undersökningen i Wien. Frågorna är fördelade efter de dimensioner som Teller 

diskuterar men har till viss del omformulerats för att öka respondenternas förståelse. 

Vissa frågor har även lagts till som komplement från annan forskning inom området 

medan andra frågor sållats bort. Anledningen till att vissa frågor tagits bort beror på 

att Teller (2008) med hjälp av olika formuleringar frågar om ungefär samma sak i 

flera olika frågor.  

Ytterligare en fördel med enkät som undersökningsmetod är att frågorna formuleras 

på ett sådant sätt att informationsmängden kan reduceras till de variabler som är av 

intresse (Halvorsen 1992), i detta fall till att endast undersöka de dimensioner som 

är av intresse för kundtillfredsställelsen. Den andra fördelen är att frågorna kan 

ställas till ett stort antal personer och därmed bidra till att skapa en förståelse över 

helheten (Halvorsen 1992).  

 Eftersom undersökningen kommer bestå av enkäter som delas ut till 

respondenterna innebär detta att respondenterna själva läser igenom och besvarar 

frågorna, enkäten är alltså självadministrerad (Christensen 2001). När enkäter 

används som undersökningsmetod är frågorna formulerade på förhand. I denna 

enkät är även svarsalternativen förbestämda vilket är fördelaktigt då de bidrar till att 

hjälpa respondenterna att känna igen något (Halvorsen 1992). Frågeställningarna i 

enkäten är vad som kallas för rangordnade frågor (Jacobsen 2002). Olika påståenden 

har alltså skapats med utgångspunkt i de fördefinierade dimensioner som Teller 

(2008) behandlar, sedan är det upp till respondenterna att ta ställning till hur väl 

påståendet stämmer enligt dem. Svarsalternativen har därför utformats på följande 

sätt: 1 – Stämmer inte alls, 2 – Stämmer ganska dåligt, 3 – Varken eller, 4 – Stämmer 

ganska bra, 5 – Stämmer helt och hållet. Vid sidan av dessa svarsalternativ kan 

respondenterna välja att lämna blankt där de inte har någon synpunkt. Detta kan 

gälla frågor om exempelvis bilparkering, där en del kanske inte har eller inte 

använder bil.  

 



9 (60) 

 

 

2.4. Undersökningens genomförande 

Inom icke-sannolikhetsurval finns en mängd kategorier vilket till denna 

undersökning har valts att använda påstana urval. Ett påstant urval innebär att de 

som tillfrågas är förbipasserande och att intervjuaren står på en plats där det rör sig 

mycket människor (Christensen 2001). Vid genomförandet av undersökningen stod 

intervjuaren utanför byggnaderna på Överby köpcentrum samt på huvudgatan i 

Trollhättans centrum, detta för att nå de respondenter som är av intresse. 

Christensen (2001) menar att det vid denna form av urval är lätt hänt att en viss 

kategori av människor tillfrågas, det var därför förutbestämt att var fjärde person 

som passerade tillfrågades. Fördelarna med påstana urval kan vara hög svarsfrekvens 

(Christensen 2001) men kan även ses i form av att det som undersöks finns färskt i 

respondenternas minne. På så vis bör chansen vara större att inget glöms bort och 

att de kan relatera påståendena i enkäten till shoppingturen de precis genomfört.   

 

2.5. Analysmetod 

Då kvantitativa data samlats in är nästa steg i processen att genomföra en analys 

med hjälp av dessa. För att möjliggöra en analys måste de svarsalternativ som 

skrivits i ord göras om till siffror. Detta kallas för kodning (Jacobsen 2002). 

Svarsalternativen på enkäten var formulerade enligt följande: 1 – Stämmer inte alls, 2 

– Stämmer ganska dåligt, 3 – Varken eller, 4 – Stämmer ganska bra, 5 – Stämmer 

helt och hållet. Vid rangordnade svarsalternativ är det vanligaste förekommande att 

svaren rangordnas med siffror där det mest positiva svar ger högst siffervärde 

medan det mest negativa svaret ger det lägsta siffervärdet (Jacobsen 2002).  

Eftersom kodningen redan var gjord blev det första steget i bearbetning att 

sammanställa samtliga data i Excel. Där fördelades de inkomna svaren efter de 

enskilda frågorna som rekommenderat av Jacobsen (2002). Detta gjordes i tabeller 

och dessa tabeller är redovisade i empirin. Istället för absoluta tal har relativa tal 

använts där det i procent visas hur många respondenter som svarat på varje fråga. 

Förutom dessa tabeller visas även i analysen två stapeldiagram. Dessa behandlar 

påståenden som bör belysas ytterligare då de behandlar den övergripande 

kundtillfredsställelsen och kundlojaliteten på destinationerna. Stapeldiagram används 

för att läsare lättare och snabbare ska kunna uppfatta resultatet (Jacobsen 2002).  

Det som är centralt är att med hjälp av empirin lyfta fram vilka fördelar respektive 

nackdelar Trollhättans centrum har i jämförelse med Överby köpcentrum. Därför 

har påståendena som enkäterna bygger på analyserats utifrån vilket som är det 

typiska svaret för varje enskilt påstående. Det som ska undersökas är alltså vad de 
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flesta respondenter anser i frågan (Jacobsen 2002). De vanligaste svarsalternativen 

för varje påstående har lyfts fram för att sedan betona om det ligger till fördel eller 

till nackdel för Trollhättans centrum. För att ytterligare klargöra vad respondenterna 

ansåg i varje påstående har medelvärde och standardavvikelser beräknats. Slutligen 

har även signifikansen beräknats med hjälp av statistikprogrammet SPSS. 

Signifikansen syftar på om skillnaden i svaren som uppkommit mellan Trollhättans 

centrum och Överby köpcentrum är tillräckligt stor för att inte kunna bero på 

slumpen.  
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3. Teori 

 

För att en kund ska attraheras till en viss produkt/tjänst, varumärke eller butik 

behöver dennes individuella krav och behov uppfyllas. Genom att uppfylla dessa 

åstadkoms kundtillfredsställelse vilket leder till lojala kunder. Vidare leder 

kundlojalitet till vinst och tillväxt för de företag som lyckas skapa detta önskvärda 

läge (Heskett et al. 2008; Helgesen 2006; Söderlund 2001).  

Att nöjda kunder blir lojala kunder är alltså ett allmänt känt antagande som används 

inom teorin. Vad som skapar kundtillfredsställelse och där av även kundlojalitet blir 

därför av intresse för att kunna utvärdera vilka dimensioner som bedöms av 

konsumenter i samband med en köpsituation (Kotler et al. 1993; Warnaby & Davies 

1997).  

Kundtillfredsställelse ska ses som ett hos kunden mentalt tillstånd. Kunden känner 

sig tillfredsställd då dennes mål med konsumtionen har uppnåtts. Eftersom olika 

kunder har olika mål blir det en subjektiv bedömning som kunden gör utifrån sin 

egen upplevelse. Detta innebär att olika kunder inte nödvändigtvis behöver känna 

samma nivå av tillfredsställelse trots att de exponerats för samma erbjudande 

(Martenson 2007; Söderlund 2001;).  

Först när konsumenten känner att denne fått sina behov tillgodosedda och 

kundtillfredsställelse har uppnåtts kan konsumenten börja utveckla kundlojalitet. Då 

lojalitet kan studeras ur ett antal olika synvinklar har Söderlund (2001) definierat tre 

gemensamma nämnare för begreppet.  Först måste det finnas en aktör som handlar 

efter egen vilja och som betraktar sig själv som ansvarig för valet. Sedan behöver 

viljan ett objekt att rikta sig mot. Slutligen ska det gälla ett förhållande som håller 

under en längre tid. Ett exempel på kundlojalitet skulle därför kunna vara att en 

konsument gör ett aktivt val av en leverantör och att konsumenten sedan nyttjar den 

valda leverantören under en längre tid.  

I detta kapitel presenteras de teorier som är viktiga för att uppfylla uppsatsens 

syfte. Kundtillfredsställelse och kundlojalitet behandlas i relation till 

shoppingsituationer och följs sedan av en modell framtagen av Teller (2008). 

Modellen behandlar de dimensioner som är avgörande för 

kundtillfredsställelsen och kompletteras även med annan forskning inom 

området.   
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Det som sker när konsumenten gör sin bedömning är att den upplevda kvaliteten 

jämförs med den förväntade kvaliteten. Antingen motsvaras eller överträffas 

förväntningarna eller så uppnås inte förväntningarna. Detta ligger till grund för den 

tillfredsställelse som upplevs. När kundtillfredsställelse sätts i relation till 

shoppingdestinationer sker konsumenternas bedömning på samma sätt som 

beskrivet ovan, kunden gör alltså en bedömning av destinationen som sedan 

resulterar i vilken grad av tillfredsställelse som upplevs (Leo & Philippe 2001). De 

dimensioner som ligger till grund för kundtillfredsställelsen definieras enligt Teller 

(2008) som ”detaljhandelsbutiker”, ”icke detaljhandelsbutiker”, handelvarornas 

värde, tillgänglighet, orientering, parkering, personal, infrastrukturell service och 

atmosfär. Dessa dimensioner är avgörande för vilken grad av tillfredsställelse 

konsumenten känner. Särskilt viktigt är det för stadskärnor som tappat attraktivitet 

att vara medvetna om dessa. Detta för att kunna konkurrera med de köpcentrum 

som idag byggts upp och som erbjuder en global tjänst. Köpcentrum tillhandahåller 

som regel samtliga produkttyper/tjänster som konsumenter efterfrågar i en 

köpsituation och detta leder till att alla dimensioner finns med automatiskt eftersom 

de tagits hänsyn till när centrat byggts upp (Leo & Philippe 2001).  

De dimensioner som framförs av Teller (2008) påverkar konsumenternas 

uppfattning om handelsplatsernas attraktivitet. Genom att öka nivån på dessa bidrar 

det till att den övergripande attraktiviteten för handelsplatsen stärks. Bland 

dimensionerna har det bevisats att vissa har starkare kraft på attraktiviteten än vad 

andra har. Detaljhandelsbutiker, icke detaljhandelsbutiker och atmosfären är de som 

anses ha starkast kraft på shoppingdestinationers attraktivitet (Teller 2008). Dock är 

det viktigt att minnas att subjektiva bedömningar görs hos varje individuell 

konsument vilket innebär att det kan förekomma avvikelser från vad Teller (2008) 

påvisar.  

Teller (2008) genomförde en studie vars avsikt var att undersöka de dimensioner 

som påverkar konsumenter vid en köpsituation. Detta för att sedan använda dessa 

faktorer för att undersöka skillnader mellan köpcentrum och stadshandel. I samband 

med studien genomfördes två undersökningar. Den första undersökningen bestod 

av tre stycken gruppintervjuer där syftet var att identifiera de dimensioner som 

bedöms i en köpsituation samt vikten av dessa. Undersökningen följdes sedan upp 

med enkäter som skickades ut till 1000 respondenter via e-post, av dessa besvarades 

950 stycken. Avsikten med enkäterna var att undersöka skillnaderna mellan de 

shoppingdestinationer som finns i Wien. Frågorna till enkäten var därför 

formulerade efter de dimensioner som identifierats med hjälp av tidigare forskning 

samt genom de kvalitativa gruppintervjuer som genomfördes.  Teller (2008) nådde 

följande resultat: 
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 De identifierade dimensionerna bedöms på likartat sätt för alla 

shoppingdestinationer. Det vill säga att det som bedöms inom varje 

dimension utvärderas på samma sätt för både städers centrum och för 

köpcentrum.  

 Den viktigaste dimensionen för kundtillfredsställelsen var 

detaljhandelsbutikerna. Det viktigaste för konsumenterna var alltså 

destinationens förmåga att tillfredsställa så många köpbehov som möjligt på 

en och samma plats.  

 Efter detaljhandelsbutiker följde atmosfär och icke detaljhandelsbutiker som 

viktiga dimensioner. Konsumenterna vill mer än att bara samla in varor och 

tjänster på sina shoppingturer.  

 Personalen påverkar tillfredsställelsen, dock inte i samma grad som 

förutnämnda dimensioner.  

 Tillgänglighet, parkering, orientering och infrastrukturell service har inte 

potential att ensamma förändra shoppingdestinationers attraktivitet. Dock 

kan de ses som ett sätt att tillsammans öka destinationens attraktivitet. 

Tidigare forskning visar att dessa kan påverka.  

 De faktorer som identifierats som mindre viktiga kan kompenseras med bra 

utbud av detaljhandelsbutiker och genom en bra atmosfär. Dock kan inte de 

mindre viktiga faktorerna kompensera för avsaknad av bra 

detaljhandelsbutiker eller en behaglig atmosfär.  

De dimensioner som anses utvärderas av konsumenten är alltså 

detaljhandelsbutiker, icke detaljhandelsbutiker, handelsvarornas värde, tillgänglighet, 

orientering, parkering, personal, infrastrukturell service och atmosfär. Nedan följer 

utförliga beskrivningar över dessa dimensioner samt förklaringar till skillnaderna i 

förutsättningar för köpcentrum respektive stadskärnor att påverka dessa.  Förutom 

Tellers (2008) dimensioner inkluderar uppsatsen ett tillägg med dimensionen, att ha 

med sig barn på destinationen.  

 

3.1. Detaljhandelsbutiker  

De detaljister som finns på platsen är avgörande för att konsumenterna ska kunna 

uppnå sitt syfte med shoppingen. När handelsvaror utvärderas är det faktorer som 

urval, kvalitet och pris som behandlas (Teller 2008; Frasquet et al 2001; Wong et al. 
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2001). Mer precist innebär detta att det ska finnas ett varierande urval som 

tillfredsställer de flesta av konsumenternas behov. Variation i produktslag, kvalitet 

och pris är önskvärt för att attrahera så många olika konsumentgrupper som möjligt 

(Leo & Philippe 2002). Handelsvarorna är en viktig dimension då de symboliserar 

själva kärnprodukten som destinationen erbjuder. De detaljister som finns på 

platsen samt utbudet av handelsvaror bidrar starkt till den image som skapas hos 

konsumenten (Wakefield & Baker 1998). Förutom dessa element menar Leo & 

Philippe (2002) att ytterligare faktorer finns att ta hänsyn till, dock verkar dessa mer 

som en bonus för konsumenterna och är inte av samma grundläggande karaktär 

som redan beskrivna faktorer. Exempelvis framträder lokala butiker som inte går att 

hitta någon annanstans på ett sådant sätt.  

Vad som i litteraturen kallas ”detaljhandelsbutiker” har olika förutsättningar på 

respektive shoppingdestination. Skillnaden ligger i vilka detaljister som får etablera 

sig. För köpcentrum gäller att mixen av detaljister som bör finnas på platsen 

definieras redan vid etableringen. Köpcentrumet byggs sedan upp och anpassas efter 

dessa förbestämda krav (Teller 2008). För en stadskärna råder däremot andra 

förhållanden. Här finns det inga förbestämda krav som bestämmer vilka detaljister 

som bör finnas på platsen utan det är istället upp till de hyresvärdar som finns i 

centrum att hyra ut sina lokaler till de detaljister som anses passande. I vissa fall kan 

därför detaljister tillåtas etablera sig som kanske inte är helt lämpliga och som inte 

stämmer överens med den image som staden vill förmedla. Detta kan på så sätt 

skada stadskärnans image och få negativ effekt på attraktiviteten (Teller 2008).  

Köpcentrum är dessutom den destination där flest nationella och internationella 

butikskedjor är belägna (Teller 2008). Dessa kallas ofta för ”anchor stores2” och 

lockar till sig ett avsevärt större antal konsumenter än vad mindre detaljister gör 

(Levy & Weitz 2006 refererad i Teller 2008). Som exempel på ”anchor stores” kan 

H&M, Zara, Peek och Mediamarkt nämnas (Teller & Reutterer 2008). Bland dessa 

butikskedjor finns även så kallade stormarknader (Teller 2008).  Stormarknader har 

ett brett utbud av livsmedel samt vanliga handelsvaror. För konsumenterna innebär 

detta att de inköp som sker kontinuerligt och på rutin kan göras i en och samma 

butik.  

 

3.2. Icke detaljhandelsbutiker 

 

                                                 
2
 ”Anchor store” kallas den en butik som är belägen i ett shopping distrikt och som lockar ett stort antal 

konsumenter. Detta ska vidare leda till att kringliggande butiker gynnas då konsumenterna samtidigt gör 
ett besök hos dessa.  Detta är vanligtvis en detaljistkedja eller ett varuhus (Answers Corporation 2010).  
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3.2.1. Mat & dryck 

Förutom att kunna erbjuda en variation av handelsvaror bör det även i samband 

med shopping områden finnas tillgång till restauranger och caféer (Teller 2008). 

Dessa bör finnas i varierande slag för att passa de flesta kundsegment. 

Destinationen bör erbjuda allt från vanliga caféer till restauranger med full service. 

Viktigt är även att restaurangerna är av varierande slag, alltså att de erbjuder mat 

från olika kök (Warnaby & Davies 1997).  Dessa ska fungera som komplement till 

de vanliga butikerna samtidigt som de betonar det sociala i aktiviteten (Teller 2008; 

Teller & Reutterer 2008). Shoppingturer ska ses som en social aktivitet, en mötes 

plats där man kan träffa familj och vänner för att umgås (De Nisco & Napolitano 

2006).   

Tidigare studier visar att även inom detta område erbjuder köpcentrum ett större 

värde. Detta baseras på det större urval och den större variation som förväntas 

finnas på ett köpcentrum i jämförelse med vad som finns i städers centrum (Sit et al. 

2003; Wakefield & Baker 1998).  Vidare menar Wakefield & Baker (1998) att 

restauranger och dylikt är av grundläggande betydelse då avsaknaden av dessa kan 

leda till att konsumenten inte fullföljer sina inköp på platsen utan avbryter tidigare 

än planerat. Risken finns då att konsumenten senare väljer att införskaffa det som 

återstår på en alternativ shoppingdestination.  

 

3.2.2. Underhållning 

Teller (2008) menar att underhållning är nära relaterat till shopping och att detta är 

en faktor som bidrar till att uppfylla konsumenternas syfte med besöket. Relationen 

mellan de båda bygger på att konsumenter strävar efter att uppfylla flera olika behov 

på sin shopping tur. Det handlar alltså inte endast om att införskaffa varor 

(Wakefield & Baker 1998). Destinationen ska därför vara en plats där konsumenten 

kan spendera tid samtidigt som denne underhålls (Teller 2008). Underhållning på en 

shoppingdestination ska verka till att påverka atmosfären på ett sådant sätt att 

konsumenten finner besöket mer trevligt och spännande (Sit et al. 2003). 

Underhållning kan delas i två kategorier. Dessa är underhållning av permanent 

karaktär och underhållning av tillfällig karaktär. Exempel på permanent 

underhållning är bowlinganläggningar och exempel på tillfällig underhållning är 

artistframträdanden (Sit et al. 2003).   

Underhållning i kombination med köpsituationer leder till en mängd fördelar. Dessa 

består i att locka konsumenter till platsen vilket leder till ökat antal besökare (Sit et 

al. 2003). Vidare bidrar underhållning till att konsumenterna stannar längre på 
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platsen (Wakefield & Baker 1998), vilket resulterar i ökad vinst för butikerna tack 

vare att konsumenterna då gör impulsköp. Ytterligare fördelar visar sig i att 

konsumenterna i större grad utvecklar kundtillfredsställelse och därmed kundlojalitet 

till destinationen, alltså en starkare vilja av att besöka platsen igen. Samtidigt stärks 

en positiv image av destinationen (De Nisco & Napolitano 2006;Sit et al. 2003).  

Med de olika shoppingalternativ som idag finns att tillgå för konsumenterna ökar de 

olika destinationernas behov av differentiering. Sit et al. (2003) menar att 

underhållning kan vara ett potentiellt verktyg för att skapa detta. Differentiering 

uppnås genom åtgärder som konkurrenterna har svårt att imitera. Underhållning 

skulle kunna vara en sådan åtgärd som skapar en svårimiterad, fördelaktig och unik 

image för den som använder det på rätt sätt. (Sit et al. 2003; De Nisco & Napolitano 

2006)  

Gemensamt för de två dimensioner som styr den så kallade ”icke 

detaljhandelsbutiker” är att de anses vara drivande krafter för konsumenternas val 

av handelsdestination (Teller 2008; Teller & Reutterer 2008). De bidrar på ett 

positivt sätt till att höja stämningen på destinationen, erbjuda konsumenterna en 

paus i shoppingen samtidigt som de ökar konsumenternas tid som spenderas på 

platsen (Wakefield & Baker 1998).  

Köpcentrum och stadskärnor har möjligheten att skapa liknande aktiviteter i 

underhållningssyfte samt erbjuda liknande restauranger och caféer. 

Förutsättningarna mellan de olika destinationerna skiljer sig därför främst ur ett 

ledningsperspektiv.  Köpcentrum styrs av en gemensam ledning kallad ”centre 

management” medan stadskärnor styrs genom så kallad ”street management”. 

Innebörden av detta är att samarbetet mellan detaljister på köpcentrum är 

kontraktbaserat medan den är frivillig för detaljister i stadshandeln (Teller 2008). För 

att styra underhållningen åt önskvärd riktning är det viktigt med ett samarbete 

mellan alla detaljister på platsen vilket vid ett köpcentrum sker automatiskt om 

ledningen tar ett beslut angående detta. Samarbetet mellan detaljisterna berör främst 

möjligheten att dela information om kunder och identifiera specifika målgrupper för 

att på så vis arbeta tillsammans för att skapa en särpräglad upplevelse för sina 

besökare (De Nisco & Napolitano 2006).  

 

3.3. Handelsvarornas värde 

Gemensamt för köpcentrum och stadskärnor är det faktum att båda formaten 

konkurrerar om samma kunder. Detta som resultat av att det erbjuds omfattande 

och varierande handelsvaror av samma slag på båda handelsdestinationer (Teller 
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2008). Handelsvarornas värde representeras av huruvida det går att hitta varor till 

låga priser och om konsumenten anser sig kunna fynda på destinationen. Dessutom 

bedöms vilken kvalitet handelsvarornas håller samt relationen mellan upplevd 

kvalitet och pris, alltså om konsumenten anser att det går att hitta produkter/tjänster 

av god kvalitet till ett bra pris (Teller 2008; Teller & Reutterer 2008).  Även Leo & 

Philippe (2002) behandlar prisernas effekt på kundtillfredsställelsen och visar att rea 

är av stor betydelse för konsumenterna medan specialerbjudanden som bara gäller 

vissa varor inte är lika viktigt. Detta beror på att konsumenterna högre värderar de 

detaljister som är aktiva och som alltid erbjuder bra produkter till bästa pris (Leo & 

Philippe 2002).  

 

3.4. Tillgänglighet, parkering och orientering 

Teller (2008) behandlar i sin modell dimensionerna tillgänglighet, parkering samt 

orientering på destinationen som separata dimensioner. Då dessa är nära relaterade 

till varandra och att annan forskning (till exempel Sit et al. 2003) behandlar dessa 

ihop är även denna uppsats baserad på att dessa behandlas tillsammans.  

 Tillgängligheten är en av de dimensioner som bedöms av den individuella 

konsumenten vid val av shoppingdestination och bedömningen sker då ur ett 

bekvämlighets perspektiv (Teller 2008; Teller & Reutterer 2008; Sit et al. 2003; 

Frasquet et al. 2001). Vidare menar Leo & Philippe (2002) att tillgängligheten ofta är 

av avgörande betydelse för valet av destination. En destinations tillgänglighet kan 

ses ur två synvinklar varav den ena behandlar konsumentens förmåga att ta sig till 

den tänkta shoppingdestinationen från sitt hem eller arbete. Transportmedel som 

bil, buss, cykel eller att gå till destinationen räknas då in. Den andra synvinkeln 

behandlar utbudet och tillgängligheten av parkeringsplatser i anslutning till den valda 

destinationen samt hur enkelt det är att navigera sig runt (Teller 2008; Sit et al. 2003; 

Frasquet et al. 2001). Konsumenternas förmåga att navigera sig runt på 

destinationen kan förbättras genom att arrangera butikerna på ett logiskt och tydligt 

sätt (Teller & Reutterer 2008). Eftersträvansvärt är att skapa en shoppingdestination 

som främjar lättillgänglighet på alla ovan nämnda sätt för att på så sätt lyckas öka 

kundkretsen (Teller 2008; Sit et al. 2003).  

Det finns framförallt två faktorer som ger köpcentrum ett mer fördelaktigt läge i 

jämförelse med städers centrum. På ett köpcentrum erbjuds avgiftsfria 

parkeringsplatser medans parkeringsplatser i centrum ofta är avgiftsbelagda. 

Ytterligare en nackdel för konsumenten som använder bil som transportmedel är 

stadstrafiken. Denna är inte lika enkel att ta sig fram i som i de områden där 
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shoppingcentrum ofta är belägna, i städernas ytterområden (Teller 2008; Leo & 

Philippe 2002) . Vad som är av fördel för stadshandeln är det faktum att 

konsumenter utan bil har enklare att ta sig dit.  

 

3.5. Personal 

En annan viktig dimension är den service som erbjuds. Här är det personalens 

insatser som bedöms. Det är viktigt att personalen som arbetar i butikerna är 

hjälpsamma, kunniga och vänliga (Teller 2008; Sit et al. 2003; Leo & Philippe 2002). 

Hur personalen upplevs är av vikt för båda format av shoppingdestinationer då 

attraktiviteten påverkas som en följd av personalens service (Teller 2008).  

Även för denna dimension skiljer sig förutsättningar för de båda destinationerna ur 

ett ledningsperspektiv. Samarbetet mellan detaljisterna på köpcentrum är 

kontraktsbaserat medan det mellan detaljisterna i stadskärnor är av frivillig karaktär 

(Teller 2008). Det blir därför enklare för detaljister på köpcentrum att samordna hur 

de vill att personalen ska agera och på så sätt styra den image de vill att de ska 

representera. Dock menar Teller (2008) ändå att stadskärnor ofta lyckas skapa större 

attraktivitet i denna dimension än vad köpcentrum gör. Detta beror på att personlig 

försäljning ofta tillämpas i högre utsträckning i de butiker som befinner sig i städers 

centrum i jämförelse med köpcentrum. På köpcentrum finns oftast de butiker som 

erbjuder självservice viket leder till att konsumenten får mindre kontakt med 

personalen eller ingen kontakt alls.  Viktigt är att denna dimension främst är ett 

medel för att påverka differentieringen då detaljisterna genom personlig försäljning 

kan öka attraktiviteten. Dock dras inte attraktiviteten ner för att butikerna använder 

självservice utan personlig försäljning verkar främst som ett plus (Teller 2008).  

 

3.6. Infrastrukturell service 

Infrastrukturella tjänster inkluderar de övriga tjänster som bidrar till att 

konsumenten kan genomföra syftet med besöket (Teller 2008). Tjänsterna förstärker 

destinationens image ytterligare och tillför ett extra värde för konsumenterna 

samtidigt som de verkar till att öka konsumenternas bekvämlighet (Teller 2008; Sit 

et al. 2003; Leo & Philippe 2002). De tjänster som räknas in är tillgång till hiss, 

rulltrappa, toaletter, bankomater, butikernas öppettider samt orienteringstavlor som 

gör det enkelt att hitta (Teller 2008; Sit et al. 2003; Leo & Philippe 2002; Lee et al. 

1999).  
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Skyltade ”vägbeskrivningar” visar hur butiker och övriga tjänster är belägna på 

området. Dessa förekommer framförallt på köpcentrum och är inte vanliga i 

stadskärnor (Teller 2008). Syftet är att öka tillgängligheten och på så vis minska den 

tid det tar för konsumenterna att hitta vad de söker, vilket vidare resulterar i att 

minska konsumenternas stress och frustration (Sit et al. 2003).  

De öppettider som styr butikerna är av grundläggande karaktär då de har ett starkt 

samband med kundtillfredsställelsen. Konsumenterna vill ha öppettider som passar 

deras behov. Det är därför viktigt att ständigt undersöka hur konsumenterna nyttjar 

sin tid för att på så sätt kunna erbjuda de bekvämligaste öppettiderna (Leo & 

Philippe 2002).  Trots att öppettider inom teorin behandlas som infrastrukturella 

tjänster skulle dessa även kunna ses som en faktor som påverkar tillgängligheten. 

Öppettider styr vilka tider som butikerna är tillgängliga för konsumenterna och om 

dessa tider inte stämmer överens med konsumenternas behov kan tillgängligheten 

ses som försämrad.  

På köpcentrum planeras de infrastrukturella tjänsterna av ledningen för centret på 

samma sätt som det fastställs vilka typer av butiker som bör finnas. Detaljisterna på 

dessa destinationer delar därefter på de infrastrukturella tjänster som finns 

tillgängliga (Teller 2008; Teller & Reutterer 2008). I stadskärnor är det däremot 

kommunen som står för planeringen av infrastrukturella tjänster och bankomater 

tillhandahålls främst i anslutning till banker (Teller 2008). Detaljisterna har därför 

inte själva någon direkt påverkan på dessa tjänster.  

Även i fråga om öppettider har destinationerna olika förutsättningar (Teller 2008). 

De butiker som är belägna i köpcentrum följer samma öppettider med undantag för 

de matbutiker som finns på platsen då dessa har öppet ytterligare några timmar efter 

att de vanliga butikerna stängt. För de butiker som ligger i stadskärnan är 

öppettiderna ofta varierande för de olika butikerna. (Teller 2008). Det vanligaste är 

att butiker belägna i centrum stänger cirka en timma tidigare på kvällarna än vad 

köpcentrum gör.  Köpcentrum håller dessutom öppet på söndagar då de flesta 

butiker i centrum är stängda. Då öppettider är en viktig dimension för 

kundtillfredsställelse är långa och flexibla tider att föredra. Detta ses framförallt i 

köpcentrum då dessa oftast har längre öppettider. (Leo & Philippe 2002). 

 

3.7. Atmosfär 

Atmosfären på en destination är den dimension som beskriver det generella intryck 

som skapas på platsen (Answer 2010). Denna formas genom att använda viss typ av 

musik, dofter, dekorationer och genom att styra temperaturen (Teller 2008; Sit et al. 
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2003). Resultatet av detta blir skapandet av en särskild stämning eller känsla. Lyckas 

man skapa en atmosfär som konsumenterna bedömer som behaglig leder detta 

vidare till att konsumenten upplever kundtillfredsställelse och därför spenderar 

längre tid på platsen (Teller 2008). Atmosfären har alltså en påverkan på hur 

konsumenten upplever sitt besök på platsen (Wakefield & Baker 1998). Den är av 

stor vikt då konsumenterna kopplar samman den kvaliteten som visas i atmosfären 

med kvaliteten för vad som i övrigt tillhandahålls på platsen (Smith & Burns 1996). 

Teller (2008) nämner i sin studie att köpcentrum och stadskärnor har olika 

förutsättningar vad gäller påverkan av atmosfären. Ett köpcentrum kan enkelt styra 

vilken atmosfär de vill förmedla till sina kunder. För detaljister som är belägna på 

shoppinggator i de centrala städerna är det desto svårare att styra de faktorer som 

påverkar atmosfären. Här utvecklas atmosfären automatiskt beroende på läge och 

omkringliggande detaljister.  

Trots den begränsade möjligheten för detaljister belägna i stadskärnor att påverka 

atmosfären har de en naturlig fördel som skapar differentiering. Detta i form av att 

de kan erbjuda konsumenterna faktorer av utomhuskaraktär och historiska platser i 

samband till sina lokaler (Teller 2008). Städer har en viss personlighet som speciellt 

framhävs av dess centrum. En stadskärna representerar i de flesta fall ett symboliskt 

värde för dess invånare och besökare och i jämförelse med detta framstår 

köpcentrum som aningen sterila med avsaknad av personlighet (Teller 2008; 

Warnaby & Davies 1997). Stadskärnor anses därför vara trevligare att befinna sig i 

(Teller 2008). Trots detta är det, som beskrivet under ”detaljhandelsbutiker”, viktigt 

att tänka på vilka detaljister som tillåts etablera sig i centrum. För att framhäva 

stadens personlighet på bästa möjliga sätt bör detaljisterna väljas med omsorg så att 

det inte påminner allt för mycket om de kedjor som finns representerade i 

köpcentrum och på så vis tar bort en del av stadens unika karaktär (Warnaby & 

Davies 1997).  

 

3.8. Barn  

Hur enkelt det är att ha med sig barn på destinationen kan antas vara av betydelse 

för vissa konsumenter. Detta är något som inte behandlas i Tellers modell men som 

berörs kortfattat av Frasquet et al. (2001) vilka menar att detta är något som 

utvärderas av konsumenterna i samband med tillgänglighet. I övrigt förefaller denna 

dimension vara relativt outforskad. Trots detta görs i denna uppsats antagandet att 

dimensionen är av betydelse för vissa konsumenter, exempelvis småbarns föräldrar 

som behöver ha barnen med sig i vissa inköpssituationer. Eventuellt utvärderas 
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detta utifrån fler dimensioner än bara tillgänglighet och en dimension som bör 

beaktas är säkerhet. Tillgänglighet kan utvärderas i fråga om hur enkelt det är att ha 

med barnen mellan butikerna. Är det exempelvis långa avstånd mellan butikerna så 

det blir för långt för barnen att gå. Ur säkerhetssynpunkt kan utvärdering ske 

gällande hur den omgivande trafiken ser ut samt hur enkelt det är att ha barnen 

under uppsikt på destinationen.  

 

3.9. Sammanfattning av Tellers (2008) modell 

Teller (2008) diskuterar alltså en mängd dimensioner som påverkar tillfredsställelsen 

på en shoppingdestination. Dessa är detaljhandelsbutiker, icke detaljhandelsbutiker, 

handelvarornas värde, tillgänglighet, parkering, orientering, personal, infrastrukturell 

service och atmosfär. Slutligen har jag själv valt att komplettera med dimensionen 

”barn” då jag antar att även detta kan vara av betydelse för vissa konsumenter. 

Dimensionernas relation till kundtillfredsställelse illustreras vidare i modellen nedan.  

 

Tillfredsställelse

Detaljhandels-

butiker

Icke  

detaljhandels-

butiker

Handelsvarornas 
värde

Tillgänglighet, 
parkering & 
orientering 

Personal

Infrastrukturell 
service

Atmosfär

Barn
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Figur 1: Dimensioner som påverkar kundtillfredsställelse 

Ovan ses de dimensioner som påverkar kundtillfredsställelsen i samband med 

shoppingdestinationer (Teller 2008). I följande kapitel presenteras det resultat som 

framkommit genom empirin. Som tidigare nämnt utfördes en enkätundersökning 

varav påståendena i denna i huvudsak är baserade på de olika dimensioner som 

Teller (2008) behandlar.  
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4. Empiri 

 

En jämförelse av Trollhättans centrum och Överby köpcentrum har skett med hjälp 

av en modell framtagen av Teller (2008). Jämförelsen hanterar olika dimensioner 

som påverkar shoppingdestinationers attraktivitet och där av även 

kundtillfredsställelsen.  Modellen används i syfte att kunna appliceras till svensk 

handel, mer specifikt till Trollhättans Stad, för att undersöka vad som påverkat 

fenomenet med minskad stadshandel till fördel för köpcentrum. Undersökningen 

ska som resultat visa vilka faktorer som når högre tillfredsställelse på Överby 

köpcentrum för att på så sätt skapa en bild av vad som behöver förbättras i 

Trollhättans centrum.  

Trollhättan är en stad med cirka 55 000 invånare. Trollhättans centrum består 

framförallt av två gågator där de flesta detaljister är belägna. Odenhuset och 

Dianahuset ligger även i centrum vilka är två affärshus som rymmer ett antal 

detaljister. Förutom dessa gågator och affärshus finns det även en del mindre gator 

där vissa detaljister har sin verksamhet. Trollhättans centrum ligger i närhet till både 

bostadsområden, kanalen som går igenom staden och till sluss- och fallområden. 

Överby köpcentrum ligger däremot en bit utanför stadens centrala delar. 

Köpcentrumet består av tre huvudbyggnader där de flesta butiker är samlade. Dessa 

är Etagehuset, Sibahuset och slutligen den byggnad där ICA Maxi Stormarknad och 

Coop Forum ligger. För övrigt finns ytterligare butiker på området som ligger på ett 

gångavstånd på fem till tio minuter.      

För presentationen av empirin kommer Tellers (2008) dimensioner ligga som grund 

då det är dessa som utgåtts ifrån för anskaffandet av data. För att klargöra läget på 

de båda destinationerna kommer i samband till varje dimension att beskrivas hur det 

ser ut på de båda shoppingområdena. Detta kommer att presenteras före svaren på 

enkätundersökningen. För att kunna utläsa medelvärdet och standardavvikelsen är 

det viktigt att minnas att kodningen skedde på följande sätt i samtliga påståenden: 1 

– Stämmer inte alls, 2 – Stämmer ganska dåligt, 3 – Varken eller, 4 – Stämmer 

ganska bra, 5 – Stämmer helt och hållet. I empirin presenteras kodningen med en 

siffra framför varje svarsalternativ.   

I detta kapitel presenteras den data som samlats in via enkätundersökningen. I 

samband till dessa data presenteras även hur verkligheten ser ut på de båda 

destinationerna. Datan har även kompletterats med beräkningar av 

medelvärden, standardavvikelser och signifikanser.  
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4.1. Detaljhandelsbutiker 

Detaljhandel definieras som försäljning till konsumenter vilket innebär att både de 

produkter och tjänster som tillhandahålls konsumenter behandlas som 

detaljhandelsbutiker. För att göra utbudet av detaljister mer överskådligt har de 

delats in i följande kategorier: mode & accessoarer, frisörer, resebyråer, smycken & 

bijouterier, sport, böcker, zoo, matbutiker, hem & inredning, hobby & teknik samt 

skönhet & hälsa. Nedan följer en presentation över vad Trollhättans centrum och 

Överby köpcentrum har att erbjuda i form av detaljhandelsbutiker. Detta följs av en 

redovisning av respondenternas svar. 

 

Trollhättans centrum 

Trollhättans centrum rymmer 122 butiker och samtliga kategorier ovan finns 

representerade på destinationen. På destinationen finns även ”anchor stores” 

blandade med mindre detaljister som endast har sina butiker i Trollhättans centrum 

och inte tillhör någon butikskedja. Urvalet av produkter är av varierande slag. På 

destinationen går att hitta second hand, antikviteter, begagnat samt varumärken av 

mer välkänd karaktär. Förutom de butiker som går att återfinna i kategorierna finns 

även två livsmedelsbutiker i centrum. Värt att nämna är även att stadens enda 

systembolag ligger beläget i Trollhättans centrum.  

 

Överby köpcentrum 

På Överby köpcentrum är det totala antalet butiker 93 stycken. Även här finns 

samtliga ovannämnda kategorier representerade. Destinationen består nästan enbart 

av butikskedjor och få unika butiker av lokal karaktär går att hitta. Urvalet på 

destinationen är inte lika varierande som i centrum då det inte går att hitta 

exempelvis begagnade produkter eller antikviteter. I området säljs alltså endast nya 

produkter och största delen av dessa tillhör kända varumärken. Två mataffärer av 

betydande storlek finns på destinationen. Dessa är ICA Maxi Stormarknad och 

Coop Forum vilka bör ses som ”anchor stores”.  

Nedan följer respondenternas åsikter över vad kategorin detaljhandelbutiker har att 

erbjuda.  
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Det finns ett attraktivt sortiment av butiker 

Största delen av respondenterna tyckte i denna fråga att påståendet varken stämde 

bra eller dåligt in på Trollhättans centrum. För Överby köpcentrum var däremot det 

vanligaste svarsalternativet ”stämmer ganska bra”.  

Tabell 1 

Svarsalternativ  centrum i % Överby i % 

5. Stämmer helt och hållet 7 26 

4. Stämmer ganska bra 27 52 

3. Varken eller 32 17 

2.Stämmer ganska dåligt 28 2 

1. Stämmer inte alls 5 3 

Ingen synpunkt 1 0 

 

  Medelvärde Standardavvikelse Signifikansen 

Centrum 3.0303 1.01955 

1.11881E-30 
Överby 3.9600 .88671 

 

 

Det finns unika butiker som inte går att hitta någon annanstans 

Att det finns unika butiker som inte går att hitta någon annanstans ansågs av de de 

flesta respondenter ”stämma ganska bra” och ”varken eller” för Trollhättans 

centrum. För Överby köpcentrum ansågs påståendet varken stämma bra eller dåligt 

av största gruppen svarande respondenter.  

  Tabell 2  

Svarsalternativ  centrum i % Överby i % 

5. Stämmer helt och hållet 15 6 

4. Stämmer ganska bra 25 18 

3. Varken eller 25 30 

2. Stämmer ganska dåligt 21 26 

1. Stämmer inte alls 9 9 

Ingen synpunkt 5 11 

 

  Medelvärde Standardavvikelse Signifikansen 

Centrum 3.1684 1.21736 

1.48198E-06 
Överby 2.8427 1.04065 

 

Det finns butiker från kända butikskedjor 
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Påståendet stämmer för fallet Trollhättans centrum ”ganska bra” för största delen 

respondenter medan det på Överby köpcentrum ”stämmer helt och hållet” anser en 

majoritet. 

Tabell 3  

Svarsalternativ  centrum i % Överby i % 

5. Stämmer helt och hållet 23 55 

4. Stämmer ganska bra 36 34 

3. Varken eller 30 5 

2. Stämmer ganska dåligt 9 1 

1. Stämmer inte alls 1 0 

Ingen synpunkt 1 5 
 

  
 

  Medelvärde Standardavvikelse Signifikansen 

Centrum 3.7172 .95874 

9.745E-27 
Överby 4.5053 .63686 

 

4.2. Icke detaljhandelsbutiker 

Icke detaljhandelsbutiker kan, som tidigare nämnts, delas i två underkategorier. 

Dessa är mat och underhållning. Till mat räknas alla typer av matställen och caféer. 

Exempel på matställen är gatukök, övrig snabbmat och restauranger. Till 

underhållning räknas både den underhållning som är av permanent karaktär samt 

den underhållning som endast är tillfällig (Sit et al. 2003).  

 

4.2.1. Mat 

Trollhättans centrum 

I Trollhättans centrum finns en mängd matställen. Dessa är av varierande kök och 

maträtter från många delar av världen finns att hitta på destinationen. En total 

summa av 33 matställen och 12 caféer är belägna i Trollhättans centrum. Däribland 

går att hitta thailändsk, kinesisk, indisk, pakistansk, libanesisk, italiensk, grekisk och 

japansk mat. Förutom dessa restauranger med utländska kök finns även Svenska 

restauranger som serverar mer klassiska rätter och husmanskost. Vidare finns en 

mängd pizzerior, gatukök och andra snabbmatställen. Kända kedjor som Max och 

Subway finns då som exempel på några av dessa. 
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Överby köpcentrum  

På Överby köpcentrum är största delen matställen snabbmatrestauranger. Max och 

Mc Donalds är två av de restauranger som finns på destinationen. Förutom dessa 

snabbmatsrestauranger finns mer klassiska restauranger att hitta där det främst 

serveras husmanskost. För övrigt finns ett gatukök och två caféer på destinationen.  

Det totala antalet matställen och caféer på Överby köpcentrum är 9 stycken.   

 

4.2.2. Underhållning 

Trollhättans centrum 

Till den permanenta underhållning som finns i Trollhättans centrum hör 

Älvhögsborg. Byggnaden ligger centralt och erbjuder en mängd aktiviteter som spa, 

gym, gruppaktiviteter, bad och bowling. Förutom detta går att hitta två biografer, 

ytterligare en spaanläggning och ytterligare en bowlinganläggning. Dessutom finns 

en bingolokal, ett internet/spel café samt en biljardanläggning. Trollhättans bibliotek 

ligger även utmed en av gågatorna. Under vintern finns även en isbana placerad på 

Trollhättans torg, vilken är till för allmän åkning.  

Förutom den underhållning som är av permanent karaktär anordnas också 

evenemang i Trollhättans centrum. Ett av dessa är den marknad som hålls på 

stadens gågata första onsdagen varje månad. Speciellt för månaden december är 

även den adventskalender butikerna följer vilken går ut på att varje dag öppnas en 

lucka av en butik med ett speciellt erbjudande som endast gäller under dagen. Under 

sommaren anornas ett större evenemang, vilket kallas Fallens dagar. Evenemanget 

lockar många kända artister och en del aktiviteter hålls i centrum. Förutom dessa 

evenemang anordnas i Odenhuset några aktiviteter i månaden. Som exempel kan 

nämnas matmässor, modevisningar och olika aktiviteter för barnen. 

 

Överby köpcentrum 

På Överby köpcentrum finns ingen underhållning av permanent karaktär utan den 

underhållning som anordnas är uteslutande i form av olika evenemang. I både 

Sibahuset och Etagehuset anordnas evenemang och aktiviteter varje månad. Dessa 

evenemang består främst av artistframträdanden, boksigneringar och framträdanden 

av olika idrottsföreningar. Vad gäller de artistframträdanden och boksigneringar 

som anordnas är det främst kända Svenska artister som gästar köpcentrumet.  
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Nedan följer respondenternas åsikter över de icke detaljhandelsbutiker som finns på 

destinationerna.   

 

Det finns ett brett utbud av kaféer och matställen 

För centrum anser största delen av respondenterna att påståendet ”stämmer ganska 

bra”. Överby köpcentrum hamnar däremot på en mindre positiv inställning då flest 

antal respondenter svarat att det varken stämmer bra eller dåligt.    

   
Tabell 4 

Svarsalternativ  centrum i % Överby i % 

5. Stämmer helt och hållet 38 12 

4. Stämmer ganska bra 49 30 

3. Varken eller 10 34 

2. Stämmer ganska dåligt 3 21 

1. Stämmer inte alls 0 2 

Ingen synpunkt 0 1 

 

  Medelvärde Standardavvikelse Signifikansen 

Centrum 4.2200 .74644 

5.91605E-32 
Överby 3.2929 .99750 

 

Det anordnas ofta olika evenemang som till exempel modevisningar och 

artistframträdanden 

Angående de evenemang som anordnas blir svaret att det varken stämmer bra eller 

dåligt in på Trollhättans centrum. För Överby köpcentrum var det vanligaste 

svarade alternativet ”stämmer ganska bra”. Värt att notera är även att en stor mängd 

konsumenter inte hade någon synpunkt i denna fråga.  

Tabell 5 

Svarsalternativ  centrum i % Överby i % 

5. Stämmer helt och hållet 6 23 

4. Stämmer ganska bra 19 31 

3. Varken eller 32 23 

2. Stämmer ganska dåligt 24 7 

1. Stämmer inte alls 2 1 

Ingen synpunkt 17 15 
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  Medelvärde Standardavvikelse Signifikansen 

Centrum 3.0361 .94423 

4.70317E-25 
Överby 3.8000 .97346 

 

Det är ett bra ställe att umgås med familj och vänner på 

En stor andel respondenter håller med om att Trollhättans centrum är ett bra ställe 

att umgås med familj och vänner på då det vanligaste svarsalternativet var ”stämmer 

ganska bra”. Överby köpcentrum var inte fullt lika populärt i frågan då 

destinationen fick flest antal svar i alternativet ”varken eller”.  

 Tabell 6 

Svarsalternativ  centrum i % Överby i % 

5. Stämmer helt och hållet 20 7 

4. Stämmer ganska bra 44 20 

3. Varken eller 25 40 

2. Stämmer ganska dåligt 5 17 

1. Stämmer inte alls 6 12 

Ingen synpunkt 0 4 
 

  
 

  Medelvärde Standardavvikelse Signifikansen 

Centrum 3.6700 1.04500 

3.59549E-24 
Överby 2.9271 1.06595 

 

4.3. Handelsvarornas värde 

Empirin undersöker här destinationernas förmåga att erbjuda fynd. Nedan följer 

därför en beskrivning av de outletbutiker som finns på vardera shoppingdestination. 

Det är dock viktigt att minnas att det inte endast är dessa butiker som går att fynda i. 

Dock är det endast dessa som presenteras för denna dimension då de är lättare att 

redovisa än de fynd som kan finnas i övriga butiker.  

 

Trollhättans centrum 

I Trollhättans centrum finns inga outlet butiker. Dock finns butiker som säljer 

second hand kläder, antikviteter och begagnade inredningsartiklar samt porslin.   
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Överby köpcentrum 

I motsats till Trollhättans centrum finns inga second hand butiker eller butiker med 

antikviteter eller begagnade föremål. Här finns dock istället outletbutiker. Dessa är 

inom katgorin mode & accessoarer samt inom kategorin hem & inredning. Två av 

outletbutikerna är inredningsbutiker och ytterligare en butik har försäljning av 

märkeskläder.  

Nedan presenteras resultatet av hur enkelt konsumenterna anser att det är att göra 

fynd på de båda destinationerna.      

 

Det är lätt att göra fynd 

Det vanligaste svarsalternativet för både Trollhättans centrum och Överby 

köpcentrum är att det varken är lätt eller svårt att göra fynd på destinationen.  

Tabell 7 

Svarsalternativ  centrum i % Överby i % 

5. Stämmer helt och hållet 5 9 

4. Stämmer ganska bra 21 34 

3. Varken eller 48 39 

2. Stämmer ganska dåligt 17 10 

1. Stämmer inte alls 2 1 

Ingen synpunkt 7 7 

 

  Medelvärde Standardavvikelse Signifikansen 

Centrum 3.1075 .84006 

2.37014E-09 
Överby 3.4301 .85208 

 

4.4. Tillgänglighet, parkering och orientering 

Trollhättans centrum 

För de som åker bil till Trollhättans centrum finns ganska god tillgång på 

parkeringsplatser. Dessa finns främst spridda längst med de olika gatorna men i 

samband med Odenhuset och Dianahuset finns en större mängd parkeringsplatser. 

Dessa parkeringsplatser är avgiftsfria lördagar och söndagar dock tas avgift ut under 

butikernas öppettider övriga dagar. Avgiften ligger då på 6 kr/timman. Även de 

övriga parkeringsplatser som finns är avgiftsbelagda och även här kostar det 6 

kr/timma. På vissa gator finns det även avgiftsfria parkeringsplaster att hitta, dock 
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gäller dessa bara under en kort tid. För de som inte kör bil finns det bussar som går 

från de olika bostadsområdena direkt till centrum och busskostnaden är 25 kronor 

för en vuxen. Vad gäller orienteringen i centrum finns utanför Odenhuset listat vilka 

butiker som finns där. I övrigt finns inga hjälpmedel för att hitta de butiker som 

finns på destinationen.  

 

Överby köpcentrum 

Överby köpcentrum ligger beläget två kilometer utanför den centrala staden. 

Destinationen är därför enklast för de flesta att nå via bil eller buss. Det finns dock 

cykelleder och promenadvägar till Överby köpcentrum så det alternativet är också 

en möjlighet. På området finns ett tusental parkeringsplatser vilka är avgiftsfria. 

Utanför varje byggnad finns skyltat om vilka butiker som är belägna där och inne i 

Etagehuset och Sibahuset finns vidare beskrivningar över vart butikerna ligger i 

form av listor och kartor. De flesta butiker är belägna i närhet till varandra dock 

finns det även butiker som ligger en bit bort. Till dessa är det ett gångavstånd på 

cirka fem till tio minuter.  

Resultatet av hur respondenterna upplever destinationernas tillgänglighet, 

parkeringsmöjligheter och orientering presenteras nedan.  

 

Det är lätt att ta sig dit 

En majoritet av respondenterna anser att det ”stämmer helt och hållet” att det är lätt 

att ta sig till Trollhättans centrum. Även för Överby köpcentrum är detta det 

vanligaste svarsalternativet, dock är det inte en lika klar majoritet som instämmer.  

Tabell 8 

Svarsalternativ  centrum i % Överby i % 

5. Stämmer helt och hållet 57 46 

4. Stämmer ganska bra 25 39 

3. Varken eller 14 12 

2. Stämmer ganska dåligt 2 3 

1. Stämmer inte alls 2 0 

Ingen synpunkt 0 0 

 

 

  Medelvärde Standardavvikelse Signifikansen 
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Centrum 4.3636 .86986 

0.032393703 
Överby 4.2800 .79239 

 

Transportkostnaderna (bussbiljett/bensin) är acceptabla 

Största delen respondenter ansåg att transportkostnaderna varken var acceptabla 

eller icke acceptabla till Trollhättans centrum.  Det samma gäller för Överby 

köpcentrum.  

Tabell 9 

Svarsalternativ  centrum i % Överby i % 

5. Stämmer helt och hållet 23 15 

4. Stämmer ganska bra 13 16 

3. Varken eller 27 30 

2. Stämmer ganska dåligt 19 15 

1. Stämmer inte alls 12 13 

Ingen synpunkt 6 11 

 

  Medelvärde Standardavvikelse Signifikansen 

Centrum 3.1702 1.34914 

0.034426686 
Överby 3.0562 1.23880 

 

Parkeringsavgifterna är acceptabla 

Att parkeringsavgifterna i centrum skulle vara acceptabla ansågs av de flesta 

respondenter stämma ganska dåligt. För Överby svarade en klar majoritet att det 

”stämmer helt och hållet”.   

Tabell 10 

Svarsalternativ  centrum i % Överby i % 

5. Stämmer helt och hållet 10 80 

4. Stämmer ganska bra 24 5 

3. Varken eller 24 6 

2. Stämmer ganska dåligt 28 0 

1. Stämmer inte alls 9 1 

Ingen synpunkt 5 8 

 

 

  Medelvärde Standardavvikelse Signifikansen 
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Centrum 2.9789 1.16673 

4.06741E-31 
Överby 4.7692 .65358 

 

Det är lätt att hitta en parkeringsplats 

För detta påstående förekom stor variation i svaren och för Trollhättans centrum 

fick tre svarsalternativ likvärdigt många röster. Dessa var ”stämmer ganska dåligt” 

med flest antal svar följt av ”stämmer ganska bra” och ”varken eller”. För Överby 

köpcentrum var respondenterna mer överens då en majoritet ansåg att påståendet 

”stämmer helt och hållet”.  

Tabell 11 

Svarsalternativ  centrum i % Överby i % 

5. Stämmer helt och hållet 8 67 

4. Stämmer ganska bra 28 29 

3. Varken eller 25 0 

2. Stämmer ganska dåligt 29 2 

1. Stämmer inte alls 10 0 

Ingen synpunkt 0 2 

 

  Medelvärde Standardavvikelse Signifikansen 

Centrum 2.9500 1.14040 

2.28919E-36 
Överby 4.6429 .59033 

 

Det är lätt och bekvämt att ta sig mellan de olika butikerna 

Respondenterna ansåg att det i centrum ”stämmer ganska bra” att det är lätt och 

bekvämt att ta sig mellan de olika butikerna. För Överby köpcentrum står de flesta 

svar för att det ”stämmer helt och hållet”.   

Tabell 12 

Svarsalternativ  centrum i % Överby i % 

5. Stämmer helt och hållet 31 49 

4. Stämmer ganska bra 44 41 

3. Varken eller 17 8 

2. Stämmer ganska dåligt 8 2 

1. Stämmer inte alls 0 0 

Ingen synpunkt 0 0 
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  Medelvärde Standardavvikelse Signifikansen 

Centrum 3.9800 .89871 

2.98423E-12 
Överby 4.3700 .71992 

 

Det är lätt att hitta de olika butikerna  

Störst andel respondenter har svarat att det ” stämmer ganska bra” att det är lätt att 

hitta de olika butikerna i Trollhättans centrum. På Överby köpcentrum har samma 

alternativ fått flest antal svar.  

Tabell 13 

Svarsalternativ  centrum i % Överby i % 

5. Stämmer helt och hållet 26 29 

4. Stämmer ganska bra 38 55 

3. Varken eller 27 10 

2. Stämmer ganska dåligt 8 3 

1. Stämmer inte alls 1 1 

Ingen synpunkt 0 2 

 

  Medelvärde Standardavvikelse Signifikansen 

Centrum 3.8000 .95346 

2.33458E-08 
Överby 4.1020 .77185 

 

4.5. Personal 

Personalen är trevlig och hjälpsam 

Båda shoppingdestinationerna har ”stämmer ganska bra” som det vanligaste 

svarsalternativet.  

Tabell 14 

Svarsalternativ  centrum i % Överby i % 

5. Stämmer helt och hållet 26 15 

4. Stämmer ganska bra 39 43 

3. Varken eller 28 35 

2. Stämmer ganska dåligt 2 2 

1. Stämmer inte alls 0 1 

Ingen synpunkt 5 4 
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  Medelvärde Standardavvikelse Signifikansen 

Centrum 3.9368 .80538 

5.14168E-06 
Överby 3.7188 .79078 

 

Personalen är kunnig 

Flest antal svar har för centrum getts till alternativet ”stämmer ganska bra”. För 

Överby köpcentrum var istället ”varken eller” det vanligaste svarsalternativet.  

Tabell 15 

Svarsalternativ  centrum i % Överby i % 

5. Stämmer helt och hållet 20 15 

4. Stämmer ganska bra 39 32 

3. Varken eller 34 38 

2. Stämmer ganska dåligt 2 7 

1. Stämmer inte alls 0 0 

Ingen synpunkt 5 8 

 

  Medelvärde Standardavvikelse Signifikansen 

Centrum 3.8105 .78949 

6.18205E-06 
Överby 3.5978 .83869 

 

4.6. Infrastrukturell service 

Vad som kallas för infrastrukturell service är som tidigare beskrivet de tjänster som 

kompletterar shoppingturen och som ska öka konsumenternas bekvämlighet (Teller 

2008).   

 

Centrum 

En av dessa infrastrukturella tjänster som bör tillhandahållas är toaletter. I 

Trollhättans centrum finns toaletter i Odenhuset och intill biblioteket. I övrigt är de 

toaletter som tillhandahålls inne på matställen och caféer endast till för kunder. En 

annan infrastrukturell service är tillhandahållandet av uttagsautomater. I centrum 

sker detta främst i samband till de banker som är belägna där. I centrum finns 8 

stycken uttagsautomater. Slutligen behandlas de öppettider som butikerna följer. På 

vardagar hålls butikerna i Odenhuset öppna mellan 10.00 – 19.00 och på lördagar 
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mellan 10.00–16.00. På söndagar är butikerna i Odenhuset stängda med undantag 

för den livsmedelbutik, en kiosk, ett café samt Åhléns som ligger där. För övriga 

butiker i centrum är öppettiderna på vardagar 10.00 – 18.00 och på lördagar 10.00 – 

15.00. På söndagar är dessa butiker stängda.  

 

Överby 

På Överby köpcentrum finns toaletter belägna i Sibahuset, Etagehuset och i 

samband till Ica maxi stormarknad samt Coop forum. För övrigt gäller samma som i 

centrum då caféer och restauranger erbjuder lån av toalett till sina kunder. 

Uttagsautomater finns det i både Sibahuset och Etagehuset samt utanför Coop 

forum. På området finns totalt 4 stycken uttagsautomater. Öppettiderna för Överby 

köpcentrum är för de flesta butiker på vardagar 10.00 – 19.00, på lördagar gäller 

tiderna 10.00 – 17.00 och för söndagar 11.00 – 17.00. De butiker som följer andra 

öppettider är ICA maxi stormarknad och Coop forum som håller öppet ytterligare 

några timmar.      

Nedan följer respondenternas åsikter i frågan. 

 

Det finns tillräckligt med toaletter 

Största delen respondenter ansåg att påståendet ”stämmer ganska dåligt” för 

Trollhättans centrum. För Överby köpcentrum var det vanligaste svarsalternativet 

”varken eller”. 

Tabell 16 

Svarsalternativ  centrum i % Överby i % 

5. Stämmer helt och hållet 3 10 

4. Stämmer ganska bra 14 28 

3. Varken eller 24 36 

2. Stämmer ganska dåligt 32 19 

1. Stämmer inte alls 23 3 

Ingen synpunkt 4 4 

 

  Medelvärde Standardavvikelse Signifikansen 

Centrum 2.3958 1.10004 

1.52422E-37 
Överby 3.2396 .99202 
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Det finns tillräckligt med uttagsautomater 

Att det fanns tillräckligt med uttagsautomater ansågs av flest respondenter som 

”stämmer ganska bra”. För Överby köpcentrum ansågs det som ”stämmer ganska 

bra och ”varken eller” vilka fick lika många röster.  

Tabell 17 

Svarsalternativ  centrum i % Överby i % 

5. Stämmer helt och hållet 23 17 

4. Stämmer ganska bra 48 31 

3. Varken eller 19 31 

2. Stämmer ganska dåligt 10 15 

1. Stämmer inte alls 0 6 

Ingen synpunkt 0 0 

 

  Medelvärde Standardavvikelse Signifikansen 

Centrum 3.8400 .89578 

6.61038E-15 
Överby 3.3800 1.11718 

 

Öppettiderna är bra och passar mina behov 

För Trollhättans centrum ansågs påståendet av flest respondenter som ”stämmer 

helt och hållet”. Även Överby köpcentrum hade flest svarande på det alternativet, 

dock med en större mängd än för Trollhättans centrum.  

Tabell 18 

Svarsalternativ  centrum i % Överby i % 

5. Stämmer helt och hållet 32 52 

4. Stämmer ganska bra 28 38 

3. Varken eller 25 7 

2. Stämmer ganska dåligt 11 0 

1. Stämmer inte alls 4 2 

Ingen synpunkt 0 1 

 

  Medelvärde Standardavvikelse Signifikansen 

Centrum 3.7300 1.14464 

7.29442E-18 
Överby 4.3939 .78904 
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4.7. Atmosfär 

När respondenterna frågades om shoppingdestinationernas atmosfär blev svaren 

enligt nedan. 

 

Det är en behaglig atmosfär i området 

För Trollhättans centrum stämde påståendet ganska bra medan det för Överby 

köpcentrum varken stämde bra eller dåligt.  

Tabell 19 

Svarsalternativ  centrum i % Överby i % 

5. Stämmer helt och hållet 25 14 

4. Stämmer ganska bra 43 21 

3. Varken eller 24 46 

2. Stämmer ganska dåligt 7 13 

1. Stämmer inte alls 1 4 

Ingen synpunkt 0 2 

 

  Medelvärde Standardavvikelse Signifikansen 

Centrum 3.8400 .91806 

5.85583E-18 
Överby 3.2857 .99494 

 

4.8. Barn 

Dimensionen var den där flest respondenter angav att de inte hade någon synpunkt. 

Detta beror troligen på att alla respondenter inte har barn. Nedan redovisas de svar 

som respondenterna angav för dimensionen.  

 

Det känns tryggt att ha med barn på området 

En lika stor andel respondenter har för påståendet svarat att det i centrum ”stämmer 

ganska bra” och ”varken eller”. På Överby köpcentrum anses det däremot av största 

delen respondenter som ”stämmer ganska bra”. En stor andel respondenter har 

dessutom valt att lämna frågan obesvarad.   
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Tabell 20  

Svarsalternativ  centrum i % Överby i % 

5. Stämmer helt och hållet 19 20 

4. Stämmer ganska bra 28 31 

3. Varken eller 28 25 

2. Stämmer ganska dåligt 6 4 

1. Stämmer inte alls 1 0 

Ingen synpunkt 18 20 

 

  Medelvärde Standardavvikelse Signifikansen 

Centrum 3.7073 .94918 

0.018020247 
Överby 3.8280 .85477 

 

Det är lätt och smidigt att ha med barn på området 

Trollhättans centrum fick flest svar på alternativet ”varken eller” medan Överby 

köpcentrum fick flest svar på ”stämmer ganska bra”. En stor andel respondenter har 

även här valt att inte svara på frågan. Även här har påståendet även lämnats 

obesvarat av många respondenter i jämförelse till övriga påståenden. 

Tabell 21 

Svarsalternativ  centrum i % Överby i % 

5. Stämmer helt och hållet 12 17 

4. Stämmer ganska bra 26 32 

3. Varken eller 32 21 

2. Stämmer ganska dåligt 10 5 

1. Stämmer inte alls 1 1 

Ingen synpunkt 19 24 

 

  Medelvärde Standardavvikelse Signifikansen 

Centrum 3.4691 .93657 

2.72295E-05 
Överby 3.7763 .88880 

 

4.9. Övergripande frågor 

Slutligen var två övergripande frågor med i enkätundersökningen. Dessa skulle bidra 

till att visa respondenternas tillfredsställelse och lojalitet gentemot de olika 

shoppingdestinationerna.  
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Området är helt idealt för mina behov 

Påståendet för centrum ansågs av flest respondenter som ”varken eller”. För 

Överby köpcentrum ansåg flest att ”stämmer ganska bra” stämde bäst in på 

påståendet.  

Tabell 22 

Svarsalternativ  centrum i % Överby i % 

5. Stämmer helt och hållet 11 11 

4. Stämmer ganska bra 26 46 

3. Varken eller 43 32 

2. Stämmer ganska dåligt 15 4 

1. Stämmer inte alls 4 4 

Ingen synpunkt 1 3 

 

  Medelvärde Standardavvikelse Signifikansen 

Centrum 3.2525 .98295 

3.6082E-08 
Överby 3.5773 .89025 

 

Här gör jag de flesta av mina inköp 

På sista enkätfrågan ansåg flest respondenter att svarsalternativet ”stämmer ganska 

dåligt” passade bäst in på centrum. För Överby köpcentrum var däremot det 

vanligaste alternativet ”stämmer ganska bra”. En stor skillnad kan därför ses mellan 

vart respondenterna föredrar att utföra sina inköp. 

Tabell 23 

Svarsalternativ  centrum i % Överby i % 

5. Stämmer helt och hållet 15 32 

4. Stämmer ganska bra 13 42 

3. Varken eller 25 12 

2. Stämmer ganska dåligt 32 5 

1. Stämmer inte alls 12 3 

Ingen synpunkt 3 6 

 

  Medelvärde Standardavvikelse Signifikansen 

Centrum 2.8660 1.25523 

1.76526E-25 
Överby 4.0106 .97355 
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5. Analys 

 

Som framgår i empirikapitlet har samtliga påståendens signifikanser beräknats. 

Signifikansen syftar alltså på om skillnaden i svaren mellan Trollhättans centrum och 

Överby köpcentrum är tillräckligt stor för att med viss sannolikhet säga att den inte 

beror på slumpen. I fallet för denna undersökning accepteras fel på 5 %. Resultatet 

av beräkningarna visar att samtliga påståenden visar tillräckligt stora skillnader för 

att säga att de inte beror på slumpen. Detta går att utläsa genom att den beräknade 

signifikansen i samtliga påståenden är mindre än 0,05. Nedan följer nu analysen av 

resultatet för påståendena och tack vare genomförda beräkningar vet vi att dessa 

inte beror på slumpen. 

 Som tidigare beskrivet är det önskvärt att uppnå kundtillfredsställelse för att på sikt 

uppnå kundlojalitet och lönsamhet. Då konsumenten gör sin bedömning av 

shoppingdestinationen jämförs alltså den förväntade kvaliteten med den upplevda 

kvaliteten och resulterar sedan i den grad av tillfredsställelse konsumenten känner 

för shoppingdestinationen (Leo & Philippe 2001). När respondenterna som deltog i 

enkätundersökningen svarade på den fråga som behandlade kundtillfredsställelse 

blev svaret enligt följande: 

Tabell 24: Området är helt idealt för mina behov 
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Här används den insamlade datan tillsammans med teorin för att analysera de 

frågeställningar som presenterades under det inledande kapitlet.  
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Resultatet visar tydligt hur Överby köpcentrum anses uppnå högre tillfredsställelse 

för de flesta respondenter. När kundlojaliteten sedan mättes för de båda 

destinationerna blev svaret enligt följande: 

Tabell 25: Här gör jag de flesta av mina inköp 

 

Även här visas den fördelaktiga syn respondenterna har för Överby Köpcentrum till 

jämförelse med Trollhättans centrum då största delen respondenter gör sina inköp 

där. Vidare kan även det samband ses som diskuterats i teorin, det vill säga att 

kundtillfredsställelse leder till kundlojalitet. Överby köpcentrum ses som den 

destination som bäst når upp till konsumenternas förväntningar vilket innebär att 

kundtillfredsställelsen är högre där än vid Trollhättans centrum. Vidare har 

destinationen även fler lojala kunder då flest respondenter gör sina inköp där.  

Dessa övergripande frågor ger en överblick över kundtillfredsställelsen och 

kundlojaliteten för de båda shoppingdestinationer som finns belägna i Trollhättan. 

Vidare visar resultatet för dessa hur relativt många respondenter anser att Överby 

köpcentrum är den mest fördelaktiga shoppingdestinationen. Dock är det viktigt att 

notera att alla respondenter inte visar en fördelaktig syn gentemot Överby 

köpcentrum och att en del respondenter även håller sig neutrala i frågan. Det är inte 

heller många respondenter som svarat att Överby köpcentrum stämmer mycket bra 

in på deras syn av det ideala shoppingområdet. Syftet med diagrammen ovan är 

därför att lyfta fram att både Överby köpcentrum och Trollhättans centrum är en bit 

ifrån den ideala shoppingdestinationen. Det skulle därför kunna konstateras att 

möjligheter finns för Trollhättans centrum att göra vissa förbättringar för att på så 

vis vinna över fler konsumenter.    

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

centrum i %

Överby i %



43 (60) 

 

 

För att klargöra vart dessa förändringar bör ske kommer återigen Tellers (2008) 

dimensioner ligga som grund för analysen.  Det är alltså dessa som är avgörande för 

den tillfredsställelse konsumenterna känner för destinationen (Teller 2008). 

 

I vilka dimensioner har Trollhättans centrum en fördel gentemot Överby 

köpcentrum? 

I den studie som Teller (2008) genomförde i Wien framkom att de dimensioner som 

hade största påverkan för konsumenters val av shoppingdestination och därmed 

även störst påverkan på kundtillfredsställelsen var utbudet av detaljhandelsbutiker, 

ickedetaljhandelsbutiker och atmosfären. Om utbudet av detaljhandelsbutiker och 

icke detaljhandelsbutiker av konsumenterna anses vara tillfredsställande och om 

atmosfären upplevs som behaglig kan dessa tre dimensioner kompensera för 

resterande dimensioner som inte upplevs som lika viktiga av konsumenterna (Teller 

2008).  

Detaljhandelbutiker upplevs som den allra viktigaste dimensionen för att uppnå 

kundtillfredsställelse (Teller 2008). Till dimensionen finns faktorer som är av 

grundläggande betydelse. En av dessa är att det urval av detaljister som finns på 

destinationen ska vara varierande i fråga om produkter, kvalitet och pris (Teller 

2008). Förutom dessa faktorer finns dock en faktor som upplevs som en bonus av 

konsumenterna. Denna är att destinationen kan erbjuda unika butiker som inte går 

att hitta någon annanstans (Leo & Philippe 2001). Från empirin går att utläsa att 

Trollhättans centrum har ett fördelaktigt läge i denna fråga. Respondenterna anser 

att det i större grad finns unika butiker i centrum än vad det finns på Överby 

köpcentrum. Respondenternas syn på detta stämmer bra överens med hur det ser ut 

i verkligheten då det på Överby köpcentrum nästan enbart finns kända butikskedjor 

medan det i Trollhättans centrum går att hitta en hel del butiker av lokal och unik 

karaktär.  

Även icke detaljhandelsbutiker var en av de dimensioner som ansågs viktigast av 

konsumenter i en köpsituation (Teller 2008). Med detta som grund undersöktes 

därför utbudet av de caféer och matställen som finns på de båda destinationerna. 

Resultatet visade som bekant att Trollhättans centrum har en fördel i frågan då flest 

respondenter hade en positiv inställning till utbudet av caféer och matställen där. 

Där av skiljer sig den insamlade empirin från den teori som tidigare redovisats. 

Teorin menar att köpcentrum har en fördel i denna dimension på grund av det 

större urval och den större variation som förväntas finnas på destinationen (Sit et al 

2003). De matställen som finns på destinationen ska vara av varierande slag vilket 
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innebär att de ska erbjuda mat från olika kök (Warnaby & Davies 1997). I empirin 

redovisades de caféer och matställen som finns på vardera shoppingdestination. Det 

går därifrån att utläsa att Trollhättans centrum både har ett större utbud och en 

större variation på den mat som serveras än på Överby köpcentrum. Då även 

respondenterna är av samma mening innebär det att Trollhättans centrum i fråga 

om icke detaljhandelsbutiker har skapat sig en fördel.  

Vad som även ingår i icke detaljhandelsbutiker är det underhållningsvärde som 

shoppingdestinationer erbjuder. Som en del av detta ska shoppingturer vara sociala 

aktiviteter. Shoppingdestinationer bör därför ses som en mötesplats där 

konsumenter kan träffas och umgås med familj och vänner (De Nisco & Napolitano 

2006). Även här visade sig en fördel för Trollhättans centrum då destinationen anses 

som ett bättre ställe att umgås på än Överby köpcentrum.  

Atmosfären på shoppingdestinationen beskriver det generella intryck som 

konsumenterna får av platsen (Answer 2010). Om atmosfären upplevs som behaglig 

leder detta till att konsumenterna upplever kundtillfredsställelse och därför vill 

spendera längre tid på platsen (Teller 2008). Trots att det visat sig svårare för 

detaljister belägna på shoppinggator att styra atmosfären än vad det är att styra 

atmosfären på köpcentrum upplevs Trollhättans centrum ha en mer behaglig 

atmosfär än Överby köpcentrum. Detta kan bero på den naturliga fördel 

stadskärnor har i form av att kunna erbjuda konsumenterna faktorer av 

utomhuskaraktär och historiska plaster i samband till sina lokaler (Teller 2008). 

Trollhättans centrum ligger till exempel i närhet till ett sluss och fallområde. De 

detaljister som finns på området har även de en stark påverkan på atmosfären. Vad 

som bör undvikas i stadskärnor är att låta allt för många butikskedjor etablera sig då 

atmosfären lätt kan likna den atmosfär som finns vid köpcentrum om det blir för 

många. För att framhäva stadens egen personlighet bör därför detaljisterna väljas 

med omsorg för att undvika att likna den atmosfär som finns på köpcentrum. 

Återfinns för många butikskedjor i stadskärnor så tar det bort stadens unika karaktär 

(Warnaby & Davies). Vad gäller Trollhättans centrum är de flesta butiker som ligger 

på området av lokal karaktär. Trots att det finns en del butikskedjor på plasten är 

dock en övervägande del unika butiker som inte går att hitta någon annanstans, 

vilket alltså kan vara bidragande till den positiva inställning respondenterna har till 

atmosfären i Trollhättans centrum.  

De dimensioner som beskrivits ovan är de som är av störst betydelse vid val av 

shoppingdestination och därmed också kundtillfredsställelsen. Nedan följer nu den 

sista dimension där Trollhättans centrum anses ha en fördel. Denna fördel hör till 

de infrastrukturella tjänsterna vilka inte ensamma har potentialen att förändra 
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attraktiviteten för en shoppingdestination. Dock kan den tillsammans med 

tillgänglighet, parkering och orientering ha en påverkan om samtliga av dessa 

upplevs som tillfredsställande för konsumenterna. Det är viktigt att minnas att dessa 

mindre viktiga faktorer inte kan kompensera för avsaknaden av bra 

detaljhandelsbutiker och icke detaljhandelsbutiker samt för en behaglig atmosfär 

(Teller 2008).  

Den infrastrukturella tjänst till vilken Trollhättans centrum ansågs ha en fördel var 

tillgången till uttagsautomater. Respondenterna ansåg att ett bättre antal 

tillhandahålls i centrum till jämförelse med Överby köpcentrum. Uttagsautomater 

räknas alltså till infrastrukturella tjänster vilka ska tillföra konsumenterna ett extra 

värde samtidigt som de bidrar till att konsumenterna kan genomföra syftet med 

besöket (Teller 2008). Respondenternas bild av antalet uttagsautomater stämmer bra 

överens med verkligheten då det i centrum finns ett större antal än på Överby 

köpcentrum.  

Sammanfattningsvis kan sägas att de fördelar Trollhättans centrum har består av: 

 Unika butiker 

 Ett bra utbud av caféer och matställen  

 En mötesplats där konsumenterna kan umgås med familj och vänner 

 Antalet uttagsautomater 

 En behaglig atmosfär  

 

I vilka dimensioner är Trollhättans centrum underlägset Överby 

köpcentrum?  

Det som kommer behandlas under denna frågeställning är de dimensioner där 

Trollhättans centrum är i tydligt underläge i jämförelse med Överby köpcentrum 

men även de dimensioner där ingen av shoppingdestinationerna är i överläge 

kommer at behandlas här. I de dimensioner där varken Trollhättans centrum eller 

Överby köpcentrum har fördelar finns potentialen för Trollhättans centrum att 

skapa sig fördelar och på så vis bli överlägsna i jämförelse med Överby köpcentrum.   

I Tellers (2008) studie identifierades detaljhandelsbutikerna som den viktigaste 

faktorn på en shoppingdestination vilket är förståeligt då det är dessa som verkar till 

att själva huvudsyftet med shoppingen uppnås, alltså anskaffandet av produkter och 

tjänster. För att vara mer precis bör det finnas butiker i varierande slag som passar 

för de flesta konsumenters behov. Det ska då finnas butiker av varierande slag i 

fråga om produkttyp, kvalitet och pris (Leo & Philippe 2001). Detta anses av största 
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delen respondenter stämma bäst in på Överby köpcentrum då de flesta 

respondenter har visat en positiv inställning angående det sortiment av butiker som 

finns på platsen. Detta innebär att Trollhättans centrum inte visat ett lika bra resultat 

i frågan. Konsumenterna är av splittrad mening i huruvida sortimentet av butiker i 

centrum är attraktivt. En större del av respondenterna har en negativ inställning till 

detta. Trots att Trollhättans centrum faktiskt har ett större utbud av butiker anses 

Överby köpcentrum som mer tillfredsställande. Detta kan bero på en mängd olika 

faktorer. Då det var destinationernas sortiment av butiker som undersöktes är det 

dock troligt att konsumenterna anser att det utbudet av butiker är bättre på Överby 

köpcentrum. Det kan då vara produkttyper, kvalitet eller priser som inte lyckas nå 

upp till vad konsumenterna anser vara en tillfredsställande blandning.   

En annan aspekt som lockar konsumenter enligt teorin är ifall det går att hitta kända 

butikskedjor på området, så kallade ”anchor stores”. Dessa butiker lockar en 

avsevärt större mängd konsumenter än vad mindre detaljister gör (Levy & Weitz 

2006 refererad i Teller 2008). Även i denna kategori har Trollhättans centrum 

hamnat i underläge då konsumenterna har en mer fördelaktig syn till Överby 

köpcentrum. Största delen respondenter anser att det finns butiker från kända 

butikskedjor på denna destination. Trollhättans centrum ansågs däremot inte till lika 

stor del vara representerad av kända butikskedjor. Till den fakta som finns 

presenterad i empirin gällande de båda shopping destinationerna ses hur båda 

destinationerna har så kallade ”anchor stores” på området. Dock är antalet betydligt 

fler på Överby köpcentrum då den destinationen nästan övervägande har denna typ 

av butiker.  

Icke detaljhandelsbutiker delas som tidigare nämnt in under kategorierna mat och 

underhållning. Den del som behandlar mat har visat sig ha en fördel i Trollhättans 

centrum. Dock är den underhållning som hålls på platsen, den så kallade 

evenemangsunderhållningen som erbjuds på Överby köpcentrum i överläge. 

Shoppingdestinationer ska vara en plats där konsumenterna spenderar tid samtidigt 

som de underhålls (Teller 2008). Detta sker då genom olika event som till exempel 

modevisningar och artistframträdanden (Sit et al 2003). Största delen av 

respondenterna tyckte att det anordnas evenemang i större grad på Överby än vad 

det görs i Trollhättans centrum. Enligt teorin finns liknande förutsättningar för båda 

shoppingdestinationer att skapa aktiviteter i underhållningssyfte (Teller 2008). Det 

bör därför vara möjligt för Trollhättans centrum att påverka detta och förbättra 

utbudet till konsumenterna.  

För att skapa konkurrensmässiga fördelar kan de handelvaror som finns på området 

utvärderas. Destinationerna konkurrerar som bekant om samma kunder på grund av 
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att det erbjuds liknande handelsvaror på båda områdena (Teller 2008). För att uppnå 

differentiering kan därför skapas en möjlighet för konsumenter att fynda på 

destinationen (Teller 2008). De detaljister som erbjuder mest värde till 

konsumenterna är de butiker som är aktiva och som alltid erbjuder bra produkter till 

bästa pris (Leo & Philippe 2002). Exempel på sådan typ av butik skulle kunna vara 

en outlet butik eller en butik där det säljs begagnade eller antika produkter. Flest 

respondenter ansåg sig kunna fynda på Överby köpcentrum till jämförelse med 

Trollhättans centrum. Dock var det en stor del konsumenter som även förhöll sig 

neutrala i frågan och en del konsumenter ansåg chanserna att fynda på någon av 

destinationerna som dålig. Potentialen finns därför även här för Trollhättans 

centrum att förändra sin nuvarande position till något mer positivt och på så vis 

kunna erbjuda konsumenterna fler fördelar än Överby köpcentrum.   

Tillgänglighet, orientering och parkering kan inte ensamma öka 

shoppingdestinationers attraktivitet, dock kan de tillsammans bidra till detta (Teller 

2008). Trollhättans centrum hamnar även i denna dimension i underläge då 

respondenterna på flera sätt hittar fler fördelar på Överby köpcentrum till 

jämförelse med Trollhättans centrum. Detta visar sig på följande vis: det är enklare 

att ta sig dit, parkeringsavgifterna är mer acceptabla, det är enklare att hitta en 

parkeringsplats, det är enklare och bekvämare att ta sig mellan de olika 

destinationerna samt att det är enklare att hitta butikerna.  Dessa faktorer främjar 

lättillgängligheten vilket är eftersträvansvärt för att lyckas öka kundkretsen (Teller 

2008). Teori och empiri går i denna fråga bra ihop då teorin menar att köpcentrum 

har ett mer fördelaktigt läge på grund av de fria parkeringsplatser som erbjuds samt 

då det är enklare att ta sig dit med bil då stadstrafiken anses vara krångligare att ta 

sig fram i (Teller 2008). 

Då personalens insatser bedöms visar det sig att uppfattningarna om personalen på 

Överby köpcentrum och i Trollhättans centrum inte skiljer sig nämnvärt åt. 

Huruvida personalen är hjälpsam, trevlig och kunnig är enligt respondenterna 

likvärdigt på de båda destinationerna. Personalen är en dimension som påverkar 

kundtillfredsställelsen även om det inte påverkar i samma grad som de 

detaljhandelsbutiker som finns på destinationen (Teller 2008). Den teori som 

behandlats visar hur köpcentrum bör ha en fördel i denna dimension då det på dessa 

destinationer kan samordnas hur personalen bör agera och på så vis styra den image 

de vill förmedla till konsumenterna (Teller 2008). Dock visar teorin även hur 

stadskärnor kan skapa sig fördelar inom området då de kan erbjuda mer personlig 

service (Teller 2008).  Då varken Överby köpcentrum eller Trollhättans centrum har 

en fördel i denna dimension finns det potential för Trollhättans centrum att 

förbättra dimensionen. Till exempel skulle butikerna i centrum kunna göra det som 
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Överby köpcentrum inte lyckats med, alltså att samordna personalens beteende och 

på så vis skapa ett intryck av att personalen är trevligare på denna destination. Detta 

kräver dock ett samarbete mellan alla detaljister som befinner sig på destinationen 

vilket kan vara svårare att åstadkomma i centrum eftersom detaljisterna där inte är 

styrda genom kontrakt att samverka med varandra.  

De infrastrukturella tjänster som finns på destinationen ska bidra till att tillföra ett 

extra värde till konsumenterna samtidigt som de bidrar till att öka konsumenternas 

bekvämlighet (Teller 2008). De tjänster som undersökts i empirin är tillgång till 

toaletter och uttagsautomater samt butikernas öppettider. Av dessa visade det sig att 

Överby köpcentrum enligt respondenterna hade de bästa öppettiderna. Även 

tillgång till toaletter visade sig vara bättre på destinationen, dock var det långt ifrån 

idealt. De öppettider som butikerna följer är av grundläggande karaktär då de har ett 

starkt samband med kundtillfredsställelsen. Konsumenterna vill ha öppettider som 

passar deras behov. På grund av detta är det viktigt att undersöka hur 

konsumenterna nyttjar sin tid för att på så vis fastställa vilka öppettider som är mest 

lämpliga (Leo & Philippe 2002). Detta är något Trollhättans centrum inte verkar ha 

lyckats med då öppettiderna på Överby köpcentrum bättre passar konsumenternas 

behov än vad de tider gör som gäller för centrum. En bidragande faktor till detta 

kan vara att butikerna i Trollhättans centrum är stängda på söndagar. En stor del 

människor har lördag och söndag som sina lediga dagar. Det är därför möjligt att 

dessa föredrar att göra sina inköp just dessa dagar. Om detta är fallet är det till 

nackdel för Trollhättans centrum att hålla stängt på söndagar.  

Hur det är att ha med sig barn på destinationen kan vara av betydelse för vissa 

konsumenter. Det kan till exempel vara av betydelse för småbarns föräldrar som 

behöver ha barnen med sig i vissa inköpssituationer. Frasquet et al. (2001) menar att 

detta är något som utvärderas i samband med tillgänglighet. Dock finns det även 

andra aspekter som till exempel säkerhet som kan vara av betydelse. Av empirin 

framgår det att i dessa situationer upplevs Överby köpcentrum som både tryggare 

och enklare/smidigare att ha med sig barn till.  

 Sammanfattningsvis är det i följande dimensioner som Trollhättans centrum har 

hamnat i underläge till jämförelse med Överby köpcentrum eller där ingen av 

destinationerna har någon upplevd fördel:    

 Detaljhandelsbutiker - butiks sortiment 

 Detaljhandelsbutiker – kända butikskedjor 

 Icke detaljhandelsbutiker - Evenemangsunderhållning 

 Handelsvarornas värde 



49 (60) 

 

 

 Tillgänglighet, parkering, orientering 

 Personal 

 Infrastrukturella tjänster – toaletter och öppettider 

 Barn 
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6. Slutsatser och rekommendationer 

 

6.1. Slutsats 

Förutom de frågeställningar som besvarats följer uppsatsen ett övergripande syfte. 

Detta syfte var att utifrån dimensioner som utvärderas av konsumenter i en 

shoppingdestination genomföra en jämförelse av Trollhättans centrum och Överby 

köpcentrum. Denna jämförelse ska sedan syfta till att fasställa vad som bidrar till att 

Överby köpcentrum är mer attraktivt än Trollhättans centrum för att på så vis 

fastställa vad som bör åtgärdas för att återigen skapa ett levande centrum i 

Trollhättans stad. Slutsatserna och rekommendationerna följer även de tidigare 

upplägg i uppsatsen då Tellers (2008) dimensioner ligger som bas.   

Vad som framkommit är att Överby köpcentrum är mer attraktivt än Trollhättans 

stad på grund av olika anledningar. Både kundtillfredsställelsen och kundlojaliteten 

är starkare på destinationen vilket visar att Överby köpcentrum bäst lever upp till 

konsumenternas förväntningar. Trollhättans centrum hade tre fördelar gentemot 

Överby köpcentrum vilka visade sig i att det går att hitta unika butiker på 

destinationen, ett brett urval av matställen och caféer finnas att välja mellan samt att 

atmosfären upplevs som mest behaglig där. Trots detta har Trollhättans centrum 

mycket att arbeta med för att åter lyckas skapa en attraktiv shopping destination och 

därmed ett levande centrum. Nedan följer en beskrivning av de dimensioner som 

behöver förbättras i centrum.   

Detaljhandelsbutiker: Detaljhandelsbutikerna är den dimension som är av störst 

vikt för konsumenter i en köpsituation och det är dessa som bidrar till att själva 

syftet med shoppingen uppnås (Teller 2008). Trots att Trollhättans centrum har fler 

detaljhandelsbutiker än vad det finns på Överby köpcentrum anses deras sortiment 

som sämre. Det bör därför genomföras undersökningar över vilka sorters butiker 

konsumenterna efterfrågar. Det hjälper inte att ha flest butiker om inte 

konsumenterna är nöjda med de produkter som säljs där. Vad gäller de kända 

butikskedjor som finns i Trollhättans centrum anses de av respondenterna vara i 

underläge gentemot Överby köpcentrum. Det betyder dock inte att dessa butiker är 

I detta avslutande kapitel besvaras uppsatsens övergripande syfte. För varje 

dimension presenteras även förslag på åtgärder som skulle kunna vara till fördel 

för Trollhättans centrum. Även förslag till framtida forskning presenteras. 

Slutligen genomförs en analys där uppsatsens trovärdighet analyseras.  
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viktigare än andra butiker som kan finnas på destinationen. Viktigt är dock även här 

att undersöka vad konsumenterna efterfrågar.   

Icke detaljhandelsbutiker: Det som hamnade i underläge för denna dimension var 

de evenemang som anordnas i Trollhättans centrum. Det anordnas evenemang 

ungefär lika ofta i centrum som på Överby köpcentrum. Två slutsatser kan dras av 

detta. Antingen är det evenemangstypen som hålls i Trollhättans centrum som inte 

är lika tillfredsställande som de evenemang som hålls på Överby köpcentrum. Den 

andra slutsatsen skulle kunna vara att evenemangen i Trollhättans centrum inte 

marknadsförs tillräckligt bra och därför är relativt okända. Rekommendationen 

utifrån denna dimension är därför att genom kvalitativa undersökningar ta reda på 

vad som skiljer destinationerna åt. 

Handelsvarornas värde: Eftersom handelsvarorna utgör den kärnprodukt som är 

grunden för shoppingturen är det viktigt att de lever upp till konsumenternas 

förväntningar. Ett sätt att inom denna dimension differentiera sig är att skapa en 

möjlighet för konsumenterna att fynda. Överby köpcentrum ansågs som den plats 

där det var enklast för konsumenterna att göra fynd. Detta trots att centrum till 

större delen är representerat av butiker som säljer second hand, begagnat och 

antikviteter än vad Överby köpcentrum är. Utifrån detta måste slutsatsen vara att 

det inte är denna sorts fynd som konsumenterna är ute efter. Det som centrum 

saknar som Överby erbjuder är outlet butiker. Detta skulle kunna vara det som leder 

till skillnaden mellan destinationerna. Då det inte i denna uppsats undersökts vad 

som är ett fynd för konsumenterna blir rekommendationen för denna dimension att 

undersöka detta för att sedan försöka tillgodose konsumenternas behov på ett bättre 

sätt.   

Tillgänglighet, parkering och orientering: Denna dimension uppnår högts 

tillfredsställelse på Överby köpcentrum. Då denna dimension främst skiljer 

destinationerna ur ett ledningsperspektiv så är det svårt för detaljisterna i centrum 

att själva påverka i frågan. Det mest lämpliga för att förbättra denna dimension vore 

dock att se över parkeringsavgifterna och antalet parkeringsplatser. Detta på grund 

av att tillgängligheten i övrigt är svår att påverka. För att lyckas förbättra 

parkeringsavgifter och antalet parkeringsplatser krävs dock att kommunen i 

Trollhättan tar ett beslut om detta. Vidare borde konsumenternas möjligheter att 

hitta de olika butikerna på ett effektivare sätt förbättras. Detta skulle kunna ske med 

så kallade orienteringstavlor som beskrivs under de infrastrukturella tjänsterna i 

teorin.  

Personal: Huruvida personalen är trevlig, hjälpsam och kunnig ses som likvärdigt 

på de båda destinationerna. Här finns därför möjlighet för differentiering för 
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Trollhättans centrum. Ett samarbete mellan butikerna skulle då kunna bidra till att 

samordna personalens beteende och på så vis skapa en enhetlig image där 

personalen ses som trevlig och kunnig. 

Infrastrukturell service: Till den infrastrukturella service som finns på 

shoppingdestinationerna mättes respondenternas åsikter över utbudet av toaletter, 

uttagsautomater och butikernas öppettider. Som förklarat i teorin är öppettider en 

viktig faktor för konsumenter då detta starkt förknippas med tillfredsställelse. 

Öppettiderna upplevdes som bättre på Överby köpcentrum vilket innebär en 

nackdel för Trollhättans centrum. Som nämnt i empirin är öppettiderna i centrum 

båda kortare och på söndagar är butikerna stängda trots att butikerna på Överby 

köpcentrum håller öppet. Vidare ansågs utbudet av toaletter som dåligt i 

Trollhättans centrum. Vart toaletter ska placeras ut i stadskärnor bestäms av 

kommunen (Teller 2008). Detta gör det svårt för detaljister belägna där att påverka i 

frågan. Vad gäller öppettiderna är det som nämnts tidigare viktigt att anpassa dessa 

efter konsumenternas behov. Då övervägande del av respondenterna ansåg att 

öppettiderna var mer tillfredsställande på Överby köpcentrum är det dags för 

detaljisterna i centrum att tänka om. Ett förslag vore därför att hålla uppe på 

söndagar så att det undviks att förlora alla konsumenter till Överby dessa dagar.    

Barn: Som eget bidrag till Tellers (2008) modell valde jag att lägga till barn som en 

dimension med påverkan på valet av shoppingdestination. Hur konsumenter 

upplever att ha barn på destinationen är ett relativt outforskat område men skulle 

dock kunna antas vara av betydelse för vissa. Rekommendationen för Trollhättans 

centrum under denna dimension bör vara att se över vad som skapar trygghet när 

barn är med på destinationen samt undersöka vad som skulle bidra till att det blev 

enklare att ha med barn på området. Överby köpcentrum visade sig visserligen bäst i 

denna dimension, dock var det många som inte var helt nöjda där heller. För 

Trollhättans centrum innebär detta därför en möjlighet att komma med 

förbättringar. 

Förutom att arbeta med förändringar och förbättringar i dimensioner där 

Trollhättans centrum anses som underlägsna av konsumenterna får inte heller 

glömmas de dimensioner där centrum faktiskt visade ett bättre resultat. Dessa var 

som nämnt tidigare en behaglig atmosfär, ett brett utbud av matställen och caféer -

icke detaljhandelsbutiker samt ett utbud av unika butiker som inte går att hitta 

någon annanstans – detaljhandelsbutiker. Dessa tre fördelar hör alla till de som av 

Teller (2008) bevisades som viktigast för konsumenter i en köpsituation. Trots de 

resultat som visats för dessa dimensioner får inte glömmas att även dessa ständigt 

behöver uppdateras med konsumenternas syn för att behålla den differentiering de 

skapar.   
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Sammanfattningsvis kan sägas att Trollhättans centrum har en del ändringar att gå 

igenom för att åter lyckas bringa liv i centrumhandeln. En bra start kan därför vara 

att börja i de dimensioner som påverkar kundtillfredsställelsen. Lyckas man uppnå 

kundtillfredsställelse så leder detta som sagt till kundlojalitet och med kundlojalitet 

kommer ett åter levande centrum. För att åstadkomma dessa förändringar ligger inte 

ansvaret endast hos detaljisterna utan även hos fastighetsägarna och hos 

kommunen. Det är därför viktigt att försöka eliminera de faktorer som skiljer de 

båda shoppingdestinationerna ur ett ledningsperspektiv och istället arbeta 

tillsammans för att skapa ett levande centrum som gynnar samtliga inblandade 

parter.   

 

6.2. Tellers (2008) modell 

Det upplägg som denna uppsats har följt är en tillämpning av Tellers (2008) modell. 

Modellen har i vissa dimensioner fungerat bra att använda men i vissa dimensioner 

har det även framkommit vissa skillnader. Teller (2008) diskuterar 

kundtillfredsställelse utifrån dimensioner som antas påverka konsumenter i en 

köpsituation. Teller (2008) menar att olika shoppingdestinationer har olika 

förutsättningar för att lyckas uppnå kundtillfredsställelse i dessa dimensioner. Dock 

skiljer sig Tellers (2008) teorier från resultatet av empirin i denna uppsats. Till 

exempel menar Teller (2008) att köpcentrum bör ha fördelar i dimensionen icke 

detaljhandelsbutiker. Empirin i denna uppsats visar motsatsen. Slutsatsen av detta 

blir att Tellers (2008) modell går att tillämpa till viss del men att detta bör ske med 

viss försiktighet då vissa shoppingdestinationer kan ha unika egenskaper som skiljer 

sig från mängden.  

 

6.3. Förslag till framtida forskning 

Förslag till framtida forskning är att genomföra en kvalitativ analys som visar hur 

viktiga de olika dimensionerna är för svenska konsumenter. Det skulle kunna vara så 

att de skiljer sig från vad som ansågs viktigt för konsumenterna i Wien. Ytterligare 

förslag till framtida forskning är att undersöka hur viktig dimensionen barn är för 

konsumenter. Detta är ett relativt outforskat område och det skulle därför vara 

intressant att undersöka hur vanligt det är att shoppingdestinationer utvärderas 

utifrån hur enkelt och säkert det är att ha med barn på området.  
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6.4. Trovärdighetsanalys 

Slutligen kommer trovärdigheten i uppsatsen att analyseras. Denna utgår från 

uppsatsens reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. Trovärdighetsanalysen har 

placerats som en sista del av uppsatsen för att läsare först ska få möjligheten att 

skapa sig en egen bild av uppsatsens innehåll. 

 

Reliabilitet 

Med reliabilitet avses att den empiri som presenteras i uppsatsen ska vara trovärdig 

och tillförlitlig. Detta innebär ytterligare att om samma undersökning skulle 

genomföras igen så skulle resultatet bli ungefär detsamma (Jacobsen 2002). Vad som 

kan var av påverkan för reliabiliteten är huruvida respondenterna svarat ärligt på 

frågorna. Respondenternas svar bedöms dock som pålitliga då respondenterna själva 

valt att delta i undersökningen och därför inte bör ha stressat igenom 

frågeställningarna för att snabbare bli klara med dessa. Vad som även kan tilläggas är 

att de dimensioner som bedöms i enkäten är sådant som anses ha påverkan på 

kundtillfredsställelsen. Viktigt är då att minnas att i slutändan är det subjektiva 

bedömningar som görs hos varje konsument vilket innebär att det inte med säkerhet 

kan sägas att samma svar skulle bli dominanta om undersökningen genomfördes 

igen. Bearbetningen av data borde hålla en hög tillförlitlighet då datorprogrammet 

Excel tagits som hjälp när denna sammanställts. Vidare har svaren kontrollerats 

ytterligare efter sammanställningen för att kontrollera att 100 respondenter svarat på 

varje fråga i enkäten.  

 

Validitet 

Validitet syftar på att empirin ska vara giltig och relevant (Jacobsen 2002). Detta kan 

vidare utvecklas med att den empiri som samlas in ska vara relevant för de 

problemställningar som valts för uppsatsen (Halvorsen 1992). Eftersom en 

kvantitativ ansats valts som grund för uppsatsen har detta bidragit till att endast 

samla in det data som är relevant för frågeställningarna och där av för syftet. Som 

tidigare beskrivet har data samlats in via en enkätundersökning med fasta 

frågeställningar och fasta svarsalternativ. Dessa frågeställningar har utarbetats efter 

tidigare framtagen teori. Validiteten kan därför sägas vara relativt hög då empirin 

samlar in de data som är relevant för de problemställningar som presenteras 

inledningsvis i uppsatsen. En annan faktor som tyder på att validiteten är hög är att 

frågeställningarna lyckats besvarats med hjälp av den insamlade empirin.  
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Generaliserbarhet 

Då undersökningar av detta slag genomförs vill man ofta kunna dra slutsatser från 

den insamlade datan till hela populationen. Detta kallas att generalisera (Halvorsen 

1992).  Data är alltså generaliserbar när resultatet kan användas i andra sammanhang 

eller då datan kan sägas vara giltig för hela populationen (Jacobsen 2002). När 

generaliserbarheten i denna uppsats analyseras kan till en början konstateras att 

resultatet inte kan överföras till att gälla andra stadskärnor och köpcentrum. Det 

som är avgörande i dessa situationer är att alla städer har olika förutsättningar även 

om de drabbats av samma problem som diskuteras här. Vad som dock skulle kunna 

generaliseras är att använda resultatet för att diskutera samtliga konsumenter som 

regelbundet konsumerar i Trollhättans centrum och Överby köpcentrum och alltså 

inte endast innefatta de respondenter som deltog i undersökningen. Dock var 

urvalet för undersökningen enligt den minimum gräns som råder för kvantitativa 

undersökningar vilket kan påverka generaliserbarheten. För att få ett resultat som 

säkrare kan generaliseras över samtliga konsumenter som besökt Trollhättans 

centrum och Överby köpcentrum bör alltså ett större urval användas.      
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Bilaga – enkätundersökning 

Enkät - Detaljhandel: Centrum kontra Överby 

Till vilken grad stämmer följande påståenden enligt dig?  
1 – Stämmer inte alls 
2 – Stämmer ganska dåligt 
3 – Varken eller 
4 – Stämmer ganska bra 
5 – Stämmer helt och hållet 
(Lämna blankt där du inte har någon synpunkt) 

 

Frågor Trollhättan 
centrum 

Överby 
köpcentrum 

 
Det är lätt att ta sig dit 
 

      

 
Transportkostnaderna (bussbiljett/bensinpengar) är 
acceptabla 
 

  

 
Parkeringsavgifterna är acceptabla 
 

  

 
Det är lätt att hitta en parkeringsplats 
 

  

 
Det är lätt och bekvämt att ta sig mellan de olika butikerna 
 

  

 
Det är lätt att hitta de olika butikerna 
 

  

 
Det finns ett attraktivt sortiment av butiker 
 

  

 
Det finns unika butiker som inte går att hitta någon 
annanstans 
 

  

 
Det finns butiker från kända butikskedjor 
  

  

 
Det finns ett brett utbud av caféer och matställen 
 

  

 
Det anordnas ofta olika evenemang som till exempel 
modevisningar och artistframträdanden 
 

  



60 (60) 

 

 

  

 

 

Frågor Trollhättans 
centrum 

Överby 
köpcentrum 

 
Det är ett bra ställe att umgås med familj och vänner på 
 

  

 
Det är lätt att göra fynd 
 

  

 
Personalen är trevlig och hjälpsam 
 

  

 
Personalen är kunnig 
 

  

 
Det är en behaglig atmosfär i området 
 

  

 
Det finns tillräckligt med toaletter 
 

  

 
Det finns tillräckligt med uttagsautomater 
 

  

 
Öppettiderna är bra och passar mina behov 
 

  

 
Det känns tryggt att ha med barn på området 
 

  

 
Det är lätt och smidigt att ha med barn på området 
 

  

 
Området är helt idealt för mina behov 
 

  

 
Här gör jag de flesta av mina inköp 
 

  


