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The Lobby 

The Lobby är en marknadsplats, skapad av AMF Fastigheter med syfte att agera 

testplattform för den framtida detaljhandeln. Marknadsplatsen är en fysisk plattform där 

pop-up konceptet, upplevelsen och event används med helt ny innebörd för att attrahera 

kunder och varumärken att ställa ut på The Lobby.  

 

Syfte och forskningsfrågor 

Denna fallstudie om The Lobby syftar till att undersöka vilka primära faktorer som krävs 

för att skapa en marknadsplats där upplevelsen och pop-up konceptet är centralt samt 

kartlägga dess potentiella roll i framtiden. Med grund i detta syfte har två forskningsfrågor 

tagits fram: 

Vilka är de viktigaste faktorerna vid utformandet av en marknadsplats som The Lobby? 

Vilken roll kan denna typ av marknadsplats komma att ha i framtiden? 

 

Metod 

Denna studie har baseras på en kvalitativ fallstudie av marknadsplatsen The Lobby. 

Forskningsansatsen är deduktiv med induktiva inslag. Det empiriska materialet består av 

åtta semistrukturerade intervjuer där respektive respondent har en direkt koppling till The 

Lobby. Förutom intervjuer har även två observationer genomförts. 

 

Teori 

Den teoretiska referensramen behandlar termerna köpcentrum, pop-up butik och 

kundupplevelse. I denna studie motsvarar köpcentrum en marknadsplats där flertalet 

aktörer möts på samma plats. Teorin kommer även redogöra för pop-up butikens innebörd 

samt dess fördelar. Slutligen behandlas kundupplevelsens roll inom detaljhandeln. 
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Slutsatser 

Genom att ta hänsyn till marknadsplatsens varumärke, kontrakt för pop-up butikerna, 

teknologi, kundernas behov av socialisering och upplevelse kan marknadsplatsen 

optimeras och skapa återkommande kunder. Om en marknadsplats som The Lobby 

kommer ha en fortsatt central roll i framtiden återstår att se, däremot kan det konstateras 

är att pop-up butikens fördelar blir allt fler. 

  

Nyckelord 

The Lobby, Pop-up, Mötesplats, Upplevelse, Marknadsplats, Event 
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The Lobby 

The Lobby is a marketplace, created by AMF Fastigheter with the purpose of finding new 

alternatives for the future of the retail industry. The marketplace is a physical retail 

platform where the pop-up concept, experience based marketplace and events will be used 

to attract customers and brands to The Lobby. 

 

Purpose and research questions 

This case study about The Lobby aims to investigate the primary factors which are 

required to create an experience based marketplace where the pop-up concept is central. 

Furthermore what purpose this kind of marketplace will hold in the future. Based on the 

purpose, the following research questions were formed: 

What are the main factors while developing a marketplace like The Lobby?  

What role can this type of marketplace have in the future? 

 

Method 

This study is based on a qualitative case study on The Lobby in Stockholm, Sweden. The 

study has a deductive approach, with some elements of inductive approach. The empirical 

data consist of eight semi structured interviews and two observations. All the respondents 

has a connection to The Lobby. 

  

Theory 

The theoretical references used for this study are shopping mall, pop-up store and 

experience based marketplace. The theory of shopping mall will be studied as a 

marketplace where stakeholders are cooperating in one place. The theory will also 

describe the pop-up stores pros and cons and also the role of the experience based 

marketplace in the retail industry. 
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Conclusion 

If a marketplace like The Lobby, where customers, retailers and partners have the 

opportunity to try new things, will continue to play a central role in the future, remains to 

be seen. One thing that can be said, however, is that the advantages of the temporary store 

are increasing. 
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Tack! 
Vi vill börja med att rikta ett stort tack till de deltagande respondenterna som berikat 

denna uppsats med värdefull och kompetent kunskap. Den tid och engagemang som ni 

tillfört har varit avgörande för genomförandet av denna studie. Vi vill även rikta ett stort 

tack till vår handledare MaxMikael Wilde Björling som under studiens gång stöttat och 

väglett oss genom arbetets gång. Slutligen vill vi rikta ett tack till vår examinator Christine 

Tidåsen samt de opponenter som under seminarium bidragit med värdefulla insikter och 

konstruktiv kritik. 

 

Innan vidare läsning vill vi avslutningsvis även tillägga att denna studie ämnar sig till 

läsare med viss förkunskap inom ämnet marknadsföring. Termer som för ämnet är 

grundläggande kommer därmed inte att förklaras vidare. Med det sagt vill vi önska dig 

trevlig läsning!  

 

Kalmar 2019-05-27 
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1 Inledning 
Det inledande kapitlet avser att introducera dig som läsare till forskningsområdet samt 

bidra med en grundläggande förståelse för det valda ämnet. Kapitlet kommer även att 

behandla syftet och forskningsfrågorna som har sin grund i problemdiskussionen. Genom 

hela studien kommer termen köpcentrum behandlas som en synonym till termen 

marknadsplats där flera aktörer samspelar på samma fysiska plattform. 

 

1.1 Bakgrund 

Bara för tjugo år sedan möttes kunder av en detaljhandel där utbudet av butiker var 

begränsat och där produktutbudet var mindre omfattande (BookingBug, 2018). 

Butiksägare satt då på  långa hyreskontrakt, oförändrade butikslokaler och ett homogent 

varusortiment. Butikerna var då främst transaktionsbaserade, vilket innebar att kunder 

och personal bytte produkter och likvida medel mellan varandra. Idag är 

handelssituationen tämligen mer komplicerad då kunder har tillgång till fler kanaler än 

någonsin tidigare (Johansson, 2018).  

Detaljhandeln har idag ändrat riktning och nu mer är ett samspel mellan online och offline 

nödvändigt för att möta kunders behov och förbättra kundupplevelsen (Deloitte, 2018). 

KPMG (2019) förutspår att 2019 blir ett transformativt år för detaljhandeln. Tekniken 

fortsätter att sätta prägel på detaljhandeln, kunder är idag mer kräsna än någonsin och det 

blir allt svårare för varumärken att synas på marknaden. Rapporter tyder på att den fysiska 

butikens nedgång är en effekt av den ökade e-handeln (KPMG, 2019). Johansson (2018) 

förklarar vidare att den digitala handeln inte är lika begränsad som den fysiska handeln. 

Möjligheten till försäljning och utbud sträcker sig där längre gällande både leverantör och 

kund. Vidare förklarar Deloitte (2018) att dagens kunder kan handla varhelst och närhelst 

antingen i butik, online, via mobiltelefonen röstkommando eller click and collect, vilket 

innebär att kunden beställer online och hämtar sina varor i varumärkets butik.   

 

Trots ökad e-handel visar Deloittes (2018) rapport dock på att 90 procent av världens 

detaljhandelsförsäljning fortfarande utförs i den fysiska butiken. Den fysiska butiken 

behöver med största nödvändighet möta det oändliga utbudet och bekvämligheten som 

konkurrerar onlinehandeln, där betydelsefull kundupplevelse och integration med 

varumärket är avgörande. Flertalet aktörer börjar förstå vikten av att skapa unika varor, 
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en atmosfär som bidrar till en bättre kundupplevelse samt ett starkt serviceutbud som e-

handeln inte kan förse sina kunder med (Deloitte, 2018). Dessa förändringar som just nu 

sker inom detaljhandeln tyder på att människor allt mer investerar i upplevelser hellre än 

materiella ägodelar. Genom en upplevelsebaserad butik kan detaljhandlare, förutom att 

lämna kunden med den produkt de köpt, även lämna kunden med en minnesvärd 

upplevelse (KPMG, 2019). 

 

I Deloittes (2018) rapport beskrivs vidare den ekonomiska tillväxten i världen för 

närvarande som en period med stark tillväxt och godartade omständigheter. Den 

ekonomiska tillväxten har i flertalet länder varit tillräcklig för att skapa sysselsättning där 

konsekvensen är den fallande arbetslösheten. För detaljhandlare är den ekonomiska 

tillväxten fördelaktig då ökningen av sysselsättning har varit positiv i detaljhandelns 

perspektiv. Den ökade handeln stimuleras av kundernas möjlighet till konsumtion av 

varor och tjänster (Deloitte, 2018). Däremot rapporterar KPMG (2019) att konsumenter 

allt mer handlar med känslor istället för plånboken. Människor har blivit allt mer 

medvetna om hållbarhetsaspekt och därav finns det inget alternativ för detaljhandlare än 

att vara med på noterna gällande detta (KPMG, 2019). 

 

I led med de rådande förändringar som den fysiska butiken står inför, förändras även 

förutsättningarna för fastighetsägare med sina portfölj butikslokaler och köpcentrum. En 

rapport framtagen av HUI Research och Viametrics (2018) visar på att antalet besök 

kommer att minska i svenska köpcentrum men att försäljningen kommer stiga över tid. 

Istället för att vara en enskild handelsdestination kommer köpcentrum behöva bli ett 

multifunktionellt servicecentrum som erbjuder allt som berör kundernas vardag i form av 

tjänster eller varor. Kundbeteendet har över tid förändrats och anledningarna till varför 

kunder besöker köpcentrum följer därefter. Allt fler människor ser köpcentrumen som ett 

andra vardagsrum där de kan träffas, umgås, uträtta ärenden och såklart shoppa (HUI 

Research & Viametrics, 2018).  

 

Med sin grund i de rådande förändringar som just nu sker inom detaljhandeln står även 

fastighetsägare inför en rad utmaningar var tomma butikslokaler och oattraktiva 

långtidskontrakt bara är två exempel (Crane, 2018). För att förändra detta har flertalet 

köpcentrum börjat implementera nya strategier där pop-up butiken benämns som ett allt 

mer förekommande exempel. Pop-up butiken är en butik med tidsbestämd livslängd som 



  
 

3 

introducerades redan på 90-talet i större städer som London, Los Angeles, Tokyo och 

New York City. Genom att erbjuda aktörer möjligheten att hyra in sig på tillfälliga 

kontrakt kan pop-up butiken attrahera och skapa nyfikenhet hos både varumärken och 

kunder (Crane, 2018). Ett exempel på detta i en svensk kontext är Santa Marias pop-up 

butik i Mall of Scandinavia. Den tillfälliga butiken fungerade som en plats för inspiration 

där kunderna kunde dofta, smaka och uppleva varumärkets utbud av kryddor på ett nytt 

sätt (Mall of Scandinavia u.å.).  

 

Förutom detta traditionella format av pop-up butik har på senare tid även alternativa 

format av pop-up konceptet börjat etablera sig inom detaljhandeln (Crane, 2018). Ett 

exempel på detta är Boxpark i Shoreditch, London som grundades år 2011 och som 

tituleras som “The World’s First Pop-up Mall” (Boxpark, 2019). Konceptet innefattar en 

plats där varumärken, kaféer, restauranger, galleriutställningar och event möts. Ett 

liknande format men i en lite annan tappning är Showfields i New York, med sin slogan 

“The Most Interesting Store In The World”, som öppnade så sent som i december 2018 

(Showfields, 2019). Denna marknadsplats har inspirerats från varuhus som Selfridges och 

har målet att skapa en plats där människor upptäcker något nytt vid varje besök. Konceptet 

innefattar ett konstgalleri, kafé och utställande varumärken inom kategorierna välmående, 

hem och design.  

 

1.2 Problemdiskussion 

I april år 2018 introducerades The Lobby som Sveriges första motsvarighet till dessa 

alternativa pop-up format och vann redan under sitt första år Nordic Council of Shopping 

Centres (NCSC) pris för bästa innovation (AMF Fastigheter, 2018 a ; The Lobby 

Stockholm u.å. a). Initiativet till The Lobby kommer från den väletablerade 

fastighetsägaren AMF Fastigheter som sedan tidigare äger köpcentrum som Gallerian, 

Fältöversten, och Mood Stockholm för att nämna några exempel (The Lobby Stockholm, 

u.å. c). The Lobby, som är beläget mitt i centrala Stockholm, skiljer sig dock från de 

resterande handelsplatserna som AMF Fastigheter tillhandahåller. Konceptet baseras på 

idén om att skapa en testplattform där innovativa lösningar kan testas i syfte att utveckla 

framtidens butiks- och shoppingupplevelser.  

 

Enligt The Lobby Stockholm (u.å. c) beskrivs det även som “en ny arena för 

varumärkesaktivering” och anses vidare vara utformad som en butik, anpassad för 
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detaljhandlare som vill kombinera eventdriven marknadsföring med digital exponering 

(The Lobby Stockholm, u.å. a). I dagsläget erbjuds tre storlekar av tillfälliga kontrakt (se 

bilaga 1-3) och i priset ingår, förutom eventyta och digital exponering även möjligheten 

till försäljning, betallösningar, provhytter, click and collect, personal och butiksinredning 

(The Lobby Stockholm, u.å. b ; The Lobby Stockholm u.å. c).  

       

Arenan, eller marknadsplatsen som det från och med nu kommer benämnas, riktar sig 

främst till stockholmare och stadens besökare som på plats kan uppleva produkter och 

tjänster från såväl internationella som svenska aktörer (AMF Fastigheter, 2018 b). 

Behovet för en marknadsplats som The Lobby beskriver Annelie Gullström, 

affärsutvecklingschef AMF Fastigheter, fortsättningsvis enligt följande; 

 

− “Digitaliseringen förändrar sättet vi ser på den fysiska butiken och vilka krav vi ställer 

på upplevelsen. Hela branschen behöver hitta sätt att förnya sig, tänka nytt och dra nytta 

av digitaliseringens möjligheter. The Lobby är vårt sätt att ta nästa steg mot framtidens 

butiksupplevelser”.       

(AMF Fastigheter, 2018 b) 

 

E-handeln förväntas öka exponentiellt (Kahn, 2017) och samtidigt som ny teknologi 

revolutionerar kundernas shoppingupplevelser, påverkas kundernas förväntningar på den 

traditionella detaljhandeln (Grewal, Roggeveen, Sisodia & Nordfält, 2017). Šimůnková 

(2018) menar vidare på att detaljhandeln bör ses som en hybriditet av det som är online 

och det som är offline för att överleva framöver. Något som den befintliga forskningen 

tyder på är att den fysiska butiken aldrig kommer försvinna, men för att överleva krävs 

däremot förändring (Kahn, 2017 ; Šimůnková, 2018 ; Alexander, Nobbs, & Varley, 2018 

; Surchi, 2011).  

 

I takt med att e-handeln ökar, växer även konkurrensen för andra handelsplatser, såsom 

köpcentrum (Gilboa & Vilnai-Yavetz, 2013). Ett köpcentrum förklaras som en plats med 

flertalet butiker som även tillhandahåller serveringar och annan typ av service 

(Nationalencyklopedin, u.å.). Das och Varshneya (2017) förklarar vidare att människor 

allt mer ser köpcentrum som en mötesplats för social samverkan. Detta styrks även av 

Anselmsson (2016) som uppmanar köpcentrum att möta kundernas behov för att kunna 

skapa återkommande kunder. Köpcentrums främsta konkurrensmedel mot e-handeln 
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anses därmed vara möjligheten till att fysiskt interagera med andra människor (Gilboa & 

Vilnai-Yavetz, 2013).  

 

HUI Research och Viametrics (2018) rapport visar en graf från 2017 där fördelningen av 

uthyrningsbar yta i Europa fördelades med 77% detaljhandel och 23% övrigt som 

innefattar det som inte anses vara detaljhandel. De förutspår även att fördelningen av yta 

2027 kommer bestå av 62% detaljhandel och 38% övrigt. Detta visar på det faktum att 

köpcentrum står under en framtida omställning som visar behovet av att tillföra nya 

hyresgäster när detaljhandlarna flyttar ut. HUI Research och Viametrics (2018) förklarar 

att annan typ av service som vård, kultur och utbildning även kommer att bli allt viktigare 

för köpcentrum att ta hänsyn till framöver. Vidare visar forskning på att upplevelsen 

spelar en allt mer central roll även i köpcentrum (Tsai, 2010). Michon, Chebat, Yu och 

Lemarié (2015) kompletterar detta och förklarar att köpcentrumets miljö är en viktig 

beståndsdel för att bidra till en positiv kundupplevelse. Köpcentrumets fysiska miljö, 

atmosfär samt variation av befintliga aktörer ökar mervärdet för kunden, vilket även kan 

komma att påverka lönsamheten. 

 

Samtidigt som den fysiska butiken anses vara döende öppnar online-baserade varumärken 

fysiska butiker genom pop-up butiker, showroom men även fullskaliga fysiska butiker 

(Bell, Gallino & Moreno, 2018). Pop-up butiker anses fortsatt som en metod med låg risk 

gentemot permanenta butiker, speciellt för mindre varumärken. Men även större 

varumärken uppges nyttja pop-up butiker för att bland annat testa nya marknader och 

därav minska risken då de testar ny mark (Alexander, Nobbs & Varley, 2018).  

 

Att pop-up butiken, oavsett format, genrererar i varumärkesaktivering av positiv 

bemärkelse är något som flertalet forskningsstudier visar på (Surchi, 2011 ; Lowe, 

Maggioni & Sands, 2018 ; Taube & Warnaby, 2017). Något som Alexander, Nobbs och 

Varley (2018) däremot poängterar är att det enbart finns ett fåtal forskningsstudier som 

faktiskt använt sig av empirisk forskning för att validera pop-up formatets egentliga 

resultat och inverkan på sin omgivning. Detta stärks även av Lowe, Maggioni och Sands 

(2018) och Surchi (2011) som vidare menar att det råder en viss ovisshet gällande vilka 

strategiska faktorer som faktiskt bidrar till ökad lönsamhet för de olika pop-up formaten 

i en omvärld där ständig förändring sker.  
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1.3 Problemformulering 

Med utgångspunkt i tidigare forskning kan det konstateras att detaljhandeln står inför en 

rad förändringar där e-handeln har störst konkurrenskraft. I takt med att e-handeln växer, 

ökar även konkurrensen mot de fysiska butikerna, vilket resulterat i en viss osäkerhet hos 

både detaljhandlare och fastighetsägare. För att överleva framöver anses fokus på 

upplevelsen och etablering av nya koncept som exempelvis pop-up butiken vara 

nödvändiga för att överleva. Hur detaljhandlare och fastighetsägare bör förhålla sig till 

detta är dock fortfarande ett outforskat område. 

 

1.4 Syfte 

Denna fallstudie om The Lobby syftar till att undersöka de faktorer som krävs för att 

skapa en marknadsplats där upplevelsen och pop-up konceptet är centralt samt kartlägga 

dess potentiella roll i framtiden.  

 

1.5 Forskningsfrågor 

Vilka är de viktigaste faktorerna vid utformandet av en marknadsplats som The Lobby? 

Vilken roll kan en denna typ marknadsplats komma att ha i framtiden?  

 

1.6 Avgränsning 

Den första avgränsningen som kan identifieras är det faktum att detta är en fallstudie på 

The Lobby som ligger belägen i centrala Stockholm. De resultat som presenteras i studien 

är alltså baserade på ett enskilt fall, vilket kan ses som en avgränsning. Fallstudien 

kommer att utföras i Sverige och baseras de svenska partners samt tidigare utställare som 

berör The Lobby.  
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2 Metod 
Detta metodkapitel kommer redogöra för studiens tillvägagångssätt för att besvara 

studiens syfte och forskningsfrågor. Vidare följer tillvägagångssättet för det insamlade 

empiriska materialet samt det etiska förhållningssättet.  

 

2.1 Vetenskapligt synsätt 

Denna studie är baserad på en kunskapsteoretisk frågeställning, vilken ämnar till att 

undersöka och utvärdera The Lobby som marknadsplats i en djupare kontext. För att 

kunna göra detta bör en viktig ståndpunkt klargöras. Denna berör huruvida den sociala 

verkligheten kommer att studeras utifrån samma metoder och principer som den 

naturvetenskapliga eller inte (Bryman & Bell, 2017). För att skapa en djupare förståelse 

om tidigare utställare och den strategiska ledningens uppfattningar och utvärdering av 

The Lobby anses ett hermeneutistiskt synsätt i detta fall vara att föredra. Inom 

hermeneutiken är verkligheten baserad på tolkningar av människors uppfattningar och 

handlingar (Patel & Davidsson, 2011). Detta synsätt anses fokusera mer på förståelsen av 

den sociala verkligheten i jämförelse med positivismen, där en naturvetenskaplig 

förklaring av det som faktiskt är, enbart klargörs (Bryman & Bell, 2017 ; Andersson, 

2014). Genom interpretativism eller ett så kallat tolkningsperspektiv menar Bryman och 

Bell (2017) även på att förvånade resultat kan uppstå, vilket i denna studie kan anses vara 

önskvärt då denna typ av marknadsplats fortfarande är relativt outforskad. Något som 

dock bör poängteras gällande det valda tillvägagångssättet är att ett tolkande synsätt aldrig 

helt kan undkomma subjektivitet. Detta eftersom att det som presenteras enbart är en 

specifik version av den sociala verkligheten och därmed aldrig en slutgiltig (Bryman & 

Bell, 2017 ; Yin, 2007).  

 

2.2 Vetenskaplig ansats 

För att kunna förklara förhållandet mellan befintlig teori och ny forskning, vilket denna 

studie avser att göra, benämns en deduktiv ansats vara mest lämplig (Bryman & Bell, 

2017). Enligt Andersen (1994) utgår en deduktiv ansats från bestämda teoretiska 

antaganden som i ett senare skede genererar i en slutsats. Detta är även något som Bryman 

och Bell (2017) styrker som förklarar hur den teoretiska referensramen sedan härleder 

eller deducerar forskaren som behandlar genom en empirisk granskning. För att kunna 

skapa en gedigen teoretisk referensram grundas denna studie på vetenskaplig litteratur 
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inom tre huvudsakliga områden; köpcentrum, fenomenet pop-up butik och upplevelse. 

Detta eftersom The Lobby har många likheter med ett köpcentrum eller varuhus i och 

med att flertal aktörer där exponeras samtidigt under samma tak. Den främsta skillnaden 

mellan ett traditionellt köpcentrum och denna typ av marknadsplats är dess temporära 

natur. Dessa tillfälliga miljöer beskrivs enligt flertal forskare (Surchi, 2011 ; Klein, Falk, 

Esch & Gloukhovtsev, 2016 ; Pomodoro, 2013 med fler) som event där 

varumärkesupplevelsen ofta är det primära syftet. För att i sin tur skapa en djupare 

förståelse för vilken betydelse denna upplevelse har valdes det tredje huvudområdet. 

 

Något som dock bör förtydligas gällande denna studies vetenskapliga ansats är att det 

hittills inte kunnat identifieras någon befintlig forskning som behandlar denna typ av 

marknadsplats. En växelverkan mellan deduktiv och induktiv ansats förekommer därav 

för att optimera studiens resultat. Detta styrker Alvehus (2013) resonemang om att inslag 

av de båda ansatserna är vanligt förekommande inom kvalitativ typ av forskning. Bryman 

och Bell (2017) benämner vidare att denna upprepade rörelse mellan de två ansatserna är 

en iterativ strategi, vilken ofta används för att testa om teorierna är hållbara och så är även 

fallet i denna studie.  

 

2.3 Val av forskningsstrategi 

Då syftet med denna studie grundar sig i visionen om att skapa en djupare förståelse för 

de bakomliggande faktorerna som gör det praktiska exemplet The Lobby till en 

fungerande marknadsplats anses en kvalitativ forskningsstrategi därmed vara att föredra. 

Detta eftersom kvalitativa studier, till skillnad från kvantitativa, i synnerhet fokuserar på 

ord vid insamling och analys av data snarare än kvantifiering och siffror (Bryman & Bell, 

2017). Detta stärks även av Trost (2010) som anser att en kvalitativ forskningsstrategi är 

lämplig om syftet är att skapa en djupare förståelse för människors yttranden och de 

skiftande handlingsmönster som kan tänkas upptäckas.  

 

Vid kvalitativa studier belyses återigen subjektivitet som ett oundvikligt faktum i och med 

att en tolkning av den sociala verkligheten inträffar (Backman, 2008). Andersen (1994) 

förklarar ytterligare hur den kvalitativa forskningsprocessen kan ses som en 

kommunikationsrelation. Detta eftersom forskaren då deltar i en tvåvägskommunikation. 

Detta är något vi är medvetna kan ha en påverkan på slutresultatet.  
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2.4 Forskningsdesign och forskningsmetod 

Forskningsdesign är ett ramverk som vägleder hur genomförande och datainsamling ska 

analyseras (Bryman & Bell, 2017). Valet av forskningsdesign till denna studie grundades 

på upptäckten av The Lobby som enligt vår mening är ett intressant fall. Vid en vidare 

inblick visade sig denna typ av marknadsplats, eller arena för varumärkesaktivering som 

The Lobby själva benämner det (The Lobby, u.å. c), även vara ett relativt outforskat 

fenomen både teoretiskt och i praktiken. För att kunna skapa en djupare förståelse för 

vilken potential och roll denna marknadsplats kan tänkas ha i framtiden ansågs en 

fallstudie, vilken undersöker en företeelse i sin realistiska miljö och kontext, lämpa sig 

bäst (Backman, 2008). Ett fall kan enligt Bryman och Bell (2017) inta flertal olika former 

där en specifik plats, person eller händelse bara är exempel på möjliga utgångspunkter.  

 

I en fallstudie arbetar forskarna mer ingående och detaljerat i ett fall och utifrån det 

genomförs sedan en teoretisk analys (Yin, 2007). I denna studie kan den nya typen av 

marknadsplats i grund och botten ses som fallet, men som sedan exemplifieras vidare 

genom The Lobby som ett så kallat fallföretag. Detta för att kunna inhämta information 

från praktiken. Vidare menar Yin (2007) att fallstudiemetoden ger forskare möjligheten 

att bibehålla helheten och det väsentliga i verkliga händelser. För att en fallstudie ska 

inneha en empirisk mättnad krävs det att den utvunna datan löper samman på ett 

triangulerande sätt. Vilket har tagits i beaktning vid valet av intervjurespondenter och vid 

insamling av empirisk data. Detta genom att säkerställa en bredd av både tidigare 

utställande aktörer och den strategiska ledningen. Mer om varför varje enskild respondent 

är utvald kan läsas under avsnitt “2.5.2 Insamling av primärdata - intervju”.  

 

2.5 Tillvägagångssätt 

2.5.1 Urval 

För att skapa triangulering och få in så många olika perspektiv som möjligt till denna 

studie har ett målstyrt urval även valts i detta fall. Ett målstyrt urval grundar sig enligt 

Bryman och Bell (2017) på icke-sannolikhetsbaserade urval, det vill säga att forskaren 

systematiskt väljer enheter som exempelvis människor, organisationer eller avdelningar. 

Forskningsfrågan har vidare varit utgångspunkten för de strategiskt utvalda 

respondenterna, vilket enligt Bryman och Bell (2017) är att föredra.  
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Vidare förklarar Holme och Solvang (1997) att syftet med urvalet av respondenter för 

kvalitativa intervjuer grundar sig i en djupare förståelse och mer fullständiga 

uppfattningar av det ämne som studeras. Bryman och Bell (2017) förklarar 

fortsättningsvis att forskarna bör förstå vilka kriterier som behövs för att välja eller 

utesluta olika fall. Detta har tagits till hänsyn då de respondenter som valts ut till denna 

studie samtliga har en direkt koppling till fallföretaget The Lobby. De respondenter som 

valts ut har endera varit med under konceptutvecklingens gång, är samarbetsbetspartner 

eller tidigare varit utställare på The Lobby.  

 

Urvalet av respondenter är också avgörande för kvalitén på undersökningen (Holme & 

Solvang, 1997). Fel urval av intervjurespondenter kan leda till att undersökningen blir 

obrukbar i relation till den teoretiska utgångspunkten. För att kunna uppvisa bredd och ge 

denna studie den bästa utgångspunkten gällande empirisk data har bland annat de tidigare 

utställarna blivit utvalda baserat på företagets storlek och bransch. Detta anses vara av 

vikt för att kunna analysera om branscher och storlek uppvisar någon märkbar skillnad. 

Flertalet verkande aktörer från den strategiska ledningen har också kontaktats för att 

ytterligare öka informationsvärdet och skapa en mer ingående uppfattning, vilket 

förespråkas av Holme och Solvang (1997).  

 

2.5.2 Insamling av primärdata – Intervju 

Denna studies empiriska datainsamling har gjorts genom två observationer och åtta 

respondentintervjuer, vilka har som syfte att skapa en kommunikationssituation mellan 

forskare och respondent (Holme & Solvang, 1997). Yin (2007) förklarar att behovet av 

flertalet informationskällor anses viktigare i en fallstudie än många andra 

forskningsstrategier. Detta eftersom att fler informationskällor ger forskaren 

möjligheten till ett bredare spektrum av det studerade fallet samt ökar tillförlitligheten 

av de slutsatser som konstateras (Yin, 2007 ; Bryman & Bell, 2017). Samtliga utvalda 

intervjurespondenterna har, som tidigare nämnts, en direkt koppling till fallföretaget 

The Lobby och som nedan kommer beskrivas ingående efter benämning; 
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Benämning Bakgrundsinformation 

Grundare Göran Swärdh, affärsutvecklare på AMF Fastigheter och 

konceptansvarig för The Lobby som ägs av AMF Fastigheter.  

Samarbetspartners Niklas Wahlström, försäljningsansvarig på Slash.ten, vilka förser 

The Lobby med kompetent personal. 

Samarbetspartners Lotta Thunberg, Creative Director på BAS som tillsammans med 

AMF Fastigheter medverkat i framtagningen av koncept och 

designkoncept till The Lobby. 

Samarbetspartners Fredrik Oscarson, partner på Deloitte Digital, vilka är en av The 

Lobbys fyra officiella samarbetspartners vilka förser The Lobby 

digitala lösningar. 

Tidigare utställare Charlotte Grip, grundare och vd för Coatally, ett svenskt 

modeföretag som varit utställare på The Lobby två gånger. 

Tidigare utställare Daniel Persson, arbetar på Universal Music och var 

projektledare för Njie House, vilket beskrivs som ett socialt 

experiment som genomfördes i samarbete med företaget Njie och 

sex influencers på The Lobby.  

Tidigare utställare Helena Rosenqvist Hallin, arbetar på IKEA som projektledare på 

marknadsavdelningen och var ansvarig under IKEAs sovkampanj 

som genomfördes tillsammans med experter inom ämnet. 

Tidigare utställare Anders Drakenberg, arbetar som marknadschef på Lexus i 

Sverige och var ansvarig för marknadsföringsprocessen av 

utställningen “New Horizons”, som syftade på att hylla några 

personer och företag som vågar gå sin egen väg. 

 

2.5.2.1 Semistrukturerade intervjuer 

Då marknadsplatser som The Lobby är förhållandevis outforskade, både teoretiskt och i 

praktiken, ansågs möjligheten att kunna ställa följdfrågor, vilka potentiellt kan öka 

förståelsen för fallet (Bryman & Bell, 2017), som en viktig faktor i denna studie. Däremot 
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ansågs samtidigt en viss struktur fortfarande som nödvändig för att inte gå ifrån The 

Lobby som fall för mycket. Utav denna orsak ansågs en semistrukturerad intervjumetod 

vara lämplig, där frågorna generellt är hållna till guiden men som samtidigt accepterar en 

varierad ordningsföljd och följdfrågor. Intervjuguiderna har i denna studie sin grund i den 

teoretiska referensramen för att kunna samla in relevant empirisk data för senare analys 

vilket förespråkas av Bryman och Bell (2017). Något som dock bör nämnas är att 

intervjuguidernas struktur förändrades efter den första intervjun och blev sedan till färre 

frågor för att ge mer rum åt potentiella följdfrågor som kunde tänkas uppkomma. Detta 

beslut är något som vi är medvetna kan påverka slutresultatet.  

 

Med grund i intervjurespondenternas varierande ämne anpassades intervjuguiderna sedan 

delvis efter varje enskild intervjurespondent. Detta för att ge oss som forskare de bästa 

förutsättningarna att förstå respondentens utgångspunkt och relation till The Lobby i en 

större kontext. Däremot säkerställdes flertalet huvudsakliga ämnen som samtliga 

intervjuguider innehöll, vilka betecknas med fetstilt i intervjuguiderna (se bilagorna 2-

9).  

 

2.5.2.2 Genomförande av intervju 

Då intervjuguiderna kortades ned för att lämna utrymme till potentiella följdfrågor 

resulterade detta i en varierande tidslängd på intervjuerna. Förutom detta har även 

respondenternas tillgänglighet haft en påverkan på intervjuernas längd. Syftet var att 

samtliga intervjuer skulle ske personligen, vilket Bryman och Bell (2017) förespråkar. 

Men på grund av omständigheter och tillgänglighet var detta dock inte möjligt att 

genomföra i samtliga fall. Intervjuerna genomfördes därför delvis fysiskt, delvis via 

Skype och delvis via telefonsamtal. Tidsmässigt varierade varaktigheten på intervjuerna 

från 20 minuter till 50 minuter. Följdfrågor har som förutspått förekommit vilka anses ha 

bidragit till en djupare förståelse av The Lobby som fall.  

 

Studiens första intervju med Grip var en telefonintervju som genomfördes av en forskare 

då den andra forskaren inte hade möjlighet att närvara. Intervjun spelades in med 

godkännande från respondenten. Forskaren som inte deltog vid intervjutillfället lyssnade 

och transkriberade den inspelade intervjun i efterhand. Studiens andra intervju med 

Daniel Persson från Universal Music genomfördes personligen av en av forskarna då den 

andra forskaren inte hade möjlighet att närvara. Intervjun spelades in med godkännande 
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från respondenten. Forskaren som inte deltog vid intervjun lyssnade och transkriberade 

den inspelade intervjun.  

 

Övriga intervjuer genomfördes med båda forskarna närvarande, som Bechhofer, Elliot 

och McCrone (1984) förespråkar vara fördelaktigt då en intervju mer flera forskare kan 

bidra till en mer avslappnad stämning. Intervjun med Helena Rosenqvist Hallin från 

IKEA utfördes genom ett videosamtal på Skype som Bryman och Bell (2017) förklaras 

vara positiv i den bemärkelse att det liknar ett personligt möte där visuella element finns 

närvarande. Under intervjun var en av forskarna ansvarig för att leda intervjun samtidigt 

som den andra forskaren varit passiv med möjlighet att inflika med följdfrågor. 

Intervjuerna med Niklas Wahlström från Slash.ten och Lotta Thunberg från Bas Id 

utfördes genom personligt möte på respektives kontor. Intervjuerna med Anders 

Drakenberg från Lexus, Göran Swärdh från AMF Fastigheter och Fredrik Oscarson från 

Deloitte Digital utfördes genom telefon. Även där ansvarade en forskare för att leda 

intervjun samtidigt som den andra forskaren var passiv med möjlighet att inflika med 

följdfrågor. 

 

Benämning Företag Namn Arbetsroll Datum Intervju 

Ägare / 

Grundare  

AMF 

Fastigheter 

Göran 

Swärdh 

Affärsutvecklare på 

AMF Fastigheter och 

Konceptansvarig för 

The Lobby 

9 Maj 

2019 

Telefon-

intervju 

Samarbets-

partner 

Slash.ten Niklas 

Wahlström 

Försäljningsansvarig 29 April 

2019 

Fysisk  

intervju 

Samarbets-

partner 

Bas Id Lotta 

Thunberg 

Creative Director  30 April 

2019 

Fysisk  

intervju 

Samarbets-

partner 

Deloitte 

Digital 

Fredrik 

Oscarson 

Partner 10 Maj 

2019 

Telefon-

intervju 
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Tidigare 

Utställare 

Coatally Charlotte  

Grip 

Grundare och Vd  22 April 

2019 

Telefon-

intervju 

Tidigare 

Utställare 

Universal 

Music 

Daniel 

Persson 

Projektledare Njie 

House 

26 April 

2019 

Fysisk  

intervju 

Tidigare 

Utställare 

IKEA  Helena   

Rosenqvist 

Hallin 

Projektledare 

marknadsavdelning

en 

29 April 

2019 

Skype-

intervju 

Tidigare 

Utställare 

Lexus Anders 

Drakenberg 

Marknadschef 

Norden och 

Baltikum 

30 April 

2019 

Telefon-

intervju 

 

2.5.3 Insamling av primärdata – Observation 

Under denna fallstudie utfördes två fältbesök på The Lobby som komplement till 

intervjuerna med respondenterna vilket styrks av Yin (2007) som förespråkar att fältbesök 

fungerar som en ytterligare informationskälla. Observationer kan utföras i en formell eller 

mindre formell bemärkelse (Yin, 2007). I en formell bemärkelse utformas observationen 

med hjälp av observeringsprotokoll som en del av fältstudieprotokollet. Den mindre 

formella bemärkelsen innebär att forskarna gör observationen under själva fältbesöket 

samtidigt som forskarna utför exempelvis intervjuer (Yin, 2007). Denna fallstudie har 

observerat fallet genom den formella bemärkelsen. Vid observationstillfällena utgick vi 

från ett observationschema som skapats utifrån den teoretiska referensramen (se bilaga 

18). Observationerna förekom måndagen den 29/4-19 mellan klockan 16.00-17.00 och 

tisdagen den 30/4 mellan klockan 10:30-11:30, där båda forskarna medverkade. 

 

Observationsschemat innehöll faktorer som behandlade variationen av varumärken, 

underhållning och den fysiska miljö. En observation innebär att forskarna under en tid 

befinner sig i den enhet som studeras och därav har denna metod den mest intima 

relationen till den enhet som ska undersökas. Detta är också den metod som ställer de 

högsta etiska kraven. En observation utformas på olika sätt och benämns som en öppen 

eller dold observation. Öppen observation utförs med deltagarnas vetskap och 

godkännande om att forskarna kommer genomföra observationen. Dold observation 
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innebär att deltagarna ej är meddelade och medveten att observation pågår. Detta medför, 

som nämns under kapitlet om forskningsetik, etiska problem då personer blir del av en 

studie utan att de är medvetande om sin medverkan eller gett sitt godkännande till att delta 

(Holme & Solvang, 1997).  

 

Observationerna av The Lobby var delvis öppna och delvis dolda. Vid ankomst möttes vi 

av personal där vi förklarade studien om The Lobby och den observation som skulle 

genomföras med syfte att tillämpa observationen som ytterligare en informationkälla till 

fallstudien. Detta inslag kan enligt vår mening ses som en öppen observation då vi gav 

oss tillkänna och även fick godkännande av personalen. Däremot fanns det ett flertal 

andra anställda på plats under observationen som inte meddelades om att en observation 

genomfördes vilket tyder det på att observationerna även hade dolda inslag. Orsaken till 

detta var för att kunna se vilka förutsättningar personalen hade och hur de naturligt 

agerade i mötet med kund. Något som dock bör tilläggas är att huvudsyftet därmed inte 

var att specifikt observera personalen utan att identifiera de förutsättningar som The 

Lobby som marknadsplats har. 

 

2.6 Operationalisering 

Operationalisering har sin utgångspunkt i den teori som ligger till grund för studien, alltså 

den sammansatta bild av de samband som ska undersökas (Holme & Solvang, 1997). 

Andersen (2012) benämner operationalisering som processen att översätta teoretiska 

begrepp till mätbara storheter och betonar aktivitet i den analytiska kunskapsprocessen 

som central. De begrepp som används behöver enligt Holme och Solvang (1997) ha en 

klar och tydlig innebörd vilket också påverkar respondenternas svar. Andersen (2012) 

instämmer och menar vidare att det är av yttersta vikt att i detta skede av processen veta 

vad som ska mätas och hur. Detta utförs genom att bryta ned de empiriska begreppen i 

mätbara variabler som exempelvis skalor, mått, frågor och ämnen. Avstånden mellan den 

teoretiska begreppsapparaten och de operationaliserade begreppen kan variera 

frågeställningar emellan och styrs även av graden av teoretisering (Holme & Solvang, 

1997). Se bilaga 10-17 för studiens operationalisering.  

 

2.6.1 Insamling av sekundärdata 

Sekundärdata kan enligt Patel & Davidsson (2003) benämnas som 

andrahandsrapporteringar och innefattar bland annat kortlivade dokument, broschyrer 
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eller statistik. Detta innebär att informationen egentligen är insamlad för ett annat 

ändamål och att kvaliteten av materialet därför kan vara svår att bedöma (Bryman, 2011). 

Den sekundärdata som använts vid denna studie innefattar mätvärden och prislistor. 

 

2.6.2 Tillvägagångssätt för analys 

Vid en kvalitativ studie sker all strukturering och organisering av information när 

insamlingen av empiri är avslutad. När insamlad empiri är avslutad är nästa steg att samla 

och strukturera de olika respondenternas materialet för att möjliggöra analysen. Detta 

skapar en möjlighet att analysera materialet utifrån olika aspekter (Holme & Solvang, 

1997). För att möjliggöra maximal tillämpning av intervjurespondenternas svar frågades 

respondenterna om inspelning av intervjun för eget bruk var godkänt. Efter de inspelade 

intervjuerna påbörjades transkribering av materialet. Valet av inspelning ligger även till 

grund för att forskarna efter intervjun ska kunna transkribera för att lättare kunna tolka 

och citera den intervjuade respondenten.  

 

2.7 Vetenskapliga kriterier 

Den kvalitativa studien ska bedömas och värderas utifrån andra villkor än den kvantitativa 

metoden och kvalitetsmåtten syftar i denna typ av studie till att avslöja den absoluta 

sanningen om den sociala verkligheten. De alternativa måtten för den kvalitativa studien 

benämns vidare som trovärdighet och äkthet (Bryman & Bell, 2017).  

 

2.7.1 Trovärdighet 

Inom trovärdighet förekommer det ytterligare fyra kriterier som alla har en motsvarighet 

i den kvantitativa forskningen (Bryman & Bell, 2017). Det resultat som samlats in under 

studiens gång har skickats ut till samtliga respondenter för att möjliggöra säkerställandet 

av att forskarna har uppfattat respondenternas verklighet på rätt sätt, vilket Bryman och 

Bell (2017) förklarar mäter kriterierna av tillförlitlighet. För att möjliggöra att denna 

studie kan appliceras på andra marknadsplatser har The Lobby studerats som fall men 

med avsikt att kunna applicera resultatet på andra marknadsplatser och dess kontext, 

vilket förespråkas av Bryman och Bell (2017) som förklarar detta som ett mått på 

överförbarhet. För att öka pålitligheten till studien har kolleger bidragit som granskare för 

att säkerställa att forskarna behandlat studien med ett granskande synsätt, vilket Bryman 

och Bell (2017) benämner som pålitlighet. För oss som forskare har det varit viktigt att 

påminna oss själva om den subjektivitet som denna typ av studie aldrig helt kan undvika. 
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För att kunna studera fallet så objektivt som möjligt har noggrann analys av samtliga 

uttalanden kontext under empiri, analys och slutsats varit av högsta relevans för oss. Detta 

förklarar Bryman och Bell (2017) konfirmering eller bekräftelse av studiens mått. 

 

2.7.2 Äkthet 

Äkthet innefattar ytterligare fem kriterier som är mer generella och berör 

forskningspolitiska konsekvenser i allmänhet (Bryman & Bell, 2017). För att skapa en 

rättvis bild av fallföretaget The Lobby har respondenterna valts ut med hänsyn till att 

bidra med olika perspektiv, åsikter och uppfattningar vilket Bryman och Bell (2017) som 

måttet av rättvis bild. Respondenterna kommer genom denna studie mottaga en ökad 

förståelse för detaljhandelns framtid, vilket enligt Bryman och Bell (2017) beskrivs som 

ontologisk autencitet när de medverkande respondenterna kan ta lärdom av studiens 

resultat. Pedagogisk autencitet benämns av Bryman och Bell (2017) som ett sätt för 

respondenterna att få ökad förståelse för andras uppfattning av samma miljö, vilket denna 

studie kommer generera då respondenterna har koppling till samma miljö. Katalytisk 

autenticitet handlar om att genom undersökningen potentiellt kunna förändra 

respondenternas nuvarande situation (Bryman & Bell, 2017), vilket flertalet respondenter 

i denna studie har möjligheten till genom att nyttja resultatet av studien. Studiens 

teoretiska strategier kan vidare möjliggöra för fallstudiens deltagande respondenter att 

vidta de åtgärder som resultatet visar, vilket Bryman och Bell (2017) benämner som 

taktisk autencitet.  

 

2.8 Forskningsetik 

Vi som forskare har under genomförandet av denna fallstudie värnat om god 

forskningsetik samt förhållit oss till den begränsade frihet som gäller vid forskning där 

människor är inblandade. Detta styrks av Andersen (1994) samt Holme och Solvang 

(1997) som förklarar att forskare har begränsad frihet gällande forskningsmetodikens 

tillvägagångssätt. Denna studie behandlar huvudsakligen inte människor, dock ingår 

intervjurespondenterna inom de etiska kraven som forskarna, enligt Holme och Solvang 

(1997), bör ta hänsyn till. Det finns vissa kriterier som visar krav på personskydd och 

respekt för respondentens integritet (Holme & Solvang, 1997). Under studiens gång har 

respondenterna informerats om att respondenterna ingår i en undersökning, att 

medverkandet är frivilligt samt vad respondenternas svar kommer användas till, vilket 

förespråkas av Holme och Solvang (1997). Ytterligare krav på forskningsetik som Holme 
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och Solvang (1997) förklarar är kravet på anonymitet, konfidentialitet och tystnadsplikt. 

Dessa kriterier har redogjorts för varje intervjurespondent inför dess planerade intervju 

där vi frågat om anonymitet och godkännande av inspelning vilket kommer hanteras 

varsamt efter de etiska kraven.  

 

2.9 Metod- och källkritik 

2.9.1 Metodkritik 

Vid valet av forskningsområde var den kvalitativa metoden given. Som forskare var vi 

medvetna om problematiken kring subjektivitet som kommer med en kvalitativ studie, 

vilket Bryman och Bell (2017) benämner som metodkritik. Subjektiviteten innefattar 

även observationerna där resultatet som registrerats kan skilja sig beroende på forskarnas 

intresse (Bryman & Bell), vilket vi var medvetna om under observationerna på The 

Lobby. Under studiens gång har vi som forskare även beaktat subjektiviteten genom att 

beskriva tillvägagångssättet för att påvisa transparensen i vår forskning. Bryman och Bell 

(2017) riktar kritik mot den kvalitativa forskningsmetodens bristande transparens och 

påvisar därför vikten av att beskriva tillvägagångssättet. Den intervjumetod och typ av 

observation som genomförts för denna studie påverkar svårigheten att generalisera 

forskningsresultatet (Bryman & Bell, 2017). 

 

Den positiva kritik som vi som forskare vill lyfta med studien är det förhållandevis höga 

antal intervjurespondenter som deltagit i fallstudien om The Lobby. Respondenterna som 

deltagit besitter bred erfarenhet inom dess arbetsområde och har därav bidragit med 

fördjupning inom vardera ämne. Däremot anmärker Yin (2007) bristerna som följer med 

intervjuer och förklarar att respondenterna kan begränsa sina svar genom att delge de svar 

som forskarna kan tänkas vilja ha. Detta har tagits i beaktning då forskarna ställt 

följdfrågor för att försöka att studien inte går miste om viktig information. 

 

2.9.2 Källkritik 

Den metodkritik som vi sammanfattningsvis vill belysa med vårt val av den kvalitativa 

forskningsmetoden är graden av subjektivitet, svårigheter med att replikera en 

undersökning, problem med generalisering samt bristen av transparens. En kvalitativ 

undersökning kan betraktas som personlig då tillvägagångssättet skapar ett förhållande 

till undersökningsrespondenterna och vi som forskare avgör därmed osystematisk vad 

som är viktigt och betydelsefullt i undersökningen eller inte (Bryman & Bell, 2017). 
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Svårigheter att replikera en kvalitativ undersökning påverkas av subjektiviteten. I den 

kvalitativa undersökningen är vi som forskare det primära redskapet vid datainsamlingen. 

Därför kan det vi observerat och registrerat skilja sig i resultat från om någon annan 

genomfört samma studie. Även våra personligheter kan under studiens gång ha påverkat 

respondenternas svar vid intervjutillfällena och dess beteenden vid observationerna. 

Vidare kritik mot den kvalitativa forskningsmetoden är svårigheten med att kunna 

generalisera forskningsresultatet. Detta då vi som forskare aldrig kommer att kunna 

generalisera ett slutresultat som baserats på ett enskilt fall. Den sista kritiken vi vill rikta 

mot vårt val av forskningsmetod är bristen av transparens. Detta då det är svårt att bevisa 

hur vi som forskare konkret har gått till väga och kommit fram till vår analys och 

slutsatser (Bryman & Bell, 2017).  
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3 Teori 
Det teoretiska kapitlet avser att redogöra för den teoretiska referensramen som valts för 

att möjliggöra för studien att svara på syfte och forskningsfrågor. Teori om köpcentrum 

behandlas då fallföretaget The Lobby jämförelsen med den fysiska funktionen av ett 

köpcentrum, det vill säga den fysiska marknadsplatsen där flertalet varumärken 

tillhandahåller sina produkter och tjänster. Pop-up behandlas i teorin med avsikt att 

redogöra för pop-up butikens syfte i detaljhandeln. Slutligen kommer kundupplevelse 

förklaras och dess centrala funktion inom dagens detaljhandel. 

 

3.1 Köpcentrum som marknadsplats 

3.1.1 Definition och motiv 

Köpcentrum är en plats där kommersiella aktiviteter möter social gemenskap 

(Maniscalco, 2015). Ett köpcentrum kan även definieras som en koncentration av butiker 

där servering och annat typ av service kan förekomma (Nationalencyklopedin, u.å). I takt 

med att e-handeln växer, ökar även konkurrensen till köpcentrum (Maniscalco, 2015). 

Antalet besökare i köpcentrum har minskat de senaste åren men trots detta fortsätter 

köpcentrum att expandera som gensvar för att behärska den ökade konkurrensen. 

Köpcentrumens främsta fördel mot e-handeln är dess förmåga att kunna implementera 

sociala möjligheter tillsammans med konsumtion (Gilboa & Vilnai-Yavetz, 2013).  

 

3.1.2 Köpcentrum som mötesplats 

Bergström och Fölster (2009) förklarar att köpcentrumet allt mer blir en mötesplats där 

besökarna kan förlusta sig. Das och Varshneya (2017) bekräftar detta och beskriver 

fortsättningsvis att människor ser köpcentrum som mötesplats för sociala möten och 

interaktioner. Allt mer sker vistelsen i köpcentrum tillsammans med en medbesökare, 

vilket skapar socialisering. När kunderna besöker köpcentrum tillsammans tenderar de 

till att stanna längre. Med detta i åtanke bör köpcentrum skapa plats för socialisering där 

människor kan umgås och samtidigt utföra ärenden. En viktig faktor i detta är att 

strategiskt planera och anpassa köpcentrumets interiör och atmosfär efter kundernas 

behov (Das & Varshneya, 2017). Köpcentrumen bör även anpassa exempelvis 

öppettiderna till kunderna och erbjuda en rad olika bekvämligheter, exempelvis extra 

tjänster såsom click and collect, för att stimulera kundernas konsumtion (Maniscalco, 

2015 ; Bergström & Fölster, 2009). 
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Köpcentrum bör utformas till en mötesplats där människor kan spendera sin fritid 

(Sheikh, 2008) och även utföra ärenden (Das & Varshneya, 2017). Möjligheten till att 

spendera sin fritid har blivit allt mer som en produkt som konsumeras och därför skapar 

detaljhandeln fritidsmöjligheter för socialisering såsom biografer, caféer och 

underhållning i olika former (Sheikh, 2008). För att utöka utbudet av möjlighet till 

socialisering kan köpcentrum dra nytta av att implementera platser såsom lekplatser, 

postkontor och andra icke-kommersiella tjänster som exempelvis bibliotek (Maniscalco, 

2015 ; Gilboa & Vilnai-Yavetz, 2013). När det kommer till mat och dryck krävs 

ansträngningar för att förse kunderna med ett genomgående gastronomiskt tema som är 

anpassat till köpcentrumet. Det gastronomiska ska erbjuda prisvärda förfriskningar, 

mångsidig mat och trevliga bekväma sittmöjligheter (Tsai, 2010). Genom att förse 

köpcentrumet med tjänster som inte är shopping-relaterade möjliggör det chansen för 

kunden att stanna längre (Sheikh, 2008) samt skapar spänning och upprymdhet hos 

kunderna (Das & Varshneya, 2017). Känslan av spänning påverkar den hedoniska 

konsumtionen, vilket ökar behagligheten av upplevelsen hos kunden. Även små medel 

såsom bakgrundsmusik har en positiv inverkan på kunden och hur den ser på 

köpcentrumets miljö (Das & Varshneya, 2017).  

 

3.1.3 Köpcentrumets miljö 

Ett köpcentrum bör, enligt Merrilees, Miller och Shao (2016), ses som ett eget varumärke 

vars atmosfär och variationen av varumärken huvudsakligen kommer att påverka kundens 

varumärkesassociationer. Ett köpcentrums atmosfär, fysiska design, tillgänglighet och 

mix av varumärken är de huvudsakliga variablerna för att kunna hantera affektiva och 

kognitiva svar i kundernas sinnen (Lucia-Palacios, Pérez-López & Polo-Redondo, 2016). 

Köpcentrumets miljö utformas numera för att efterlikna kommersiella stadsdelar (Sheikh, 

2008). Om köpcentrumets miljö upplevs positivt av kunden bidrar det till ett förhöjt värde 

av upplevelsen, som får kunderna att stanna längre och på detta sätt få kunderna att 

spendera mer tid i köpcentrumet (Michon et al., 2015). Element såsom färg, musik och 

rymd kan påverka kundens perception av atmosfär. En behaglig och trivsam miljö skapar 

en stark hedonisk tillfredsställelse hos kunden vilket ökar kundens lust att besöka oftare, 

stanna längre och köpa mer (Keller, 2013). Ansvariga för köpcentrumet bör skapa en 

stimulerande miljö som är tilltalande, underhållande och behaglig för besökarna (Chebat, 

Sirgy & Grzeskowiak, 2010). Ansvariga uppmuntras även till att hitta en balans mellan 
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upphetsande och avkopplande miljö genom att implementera lugna zoner där kunderna 

kan slappna av.  

 

För att differentiera sig mot konkurrenterna, behöver miljön vara mer än bara en enkel 

planlösning (Foster & McLelland, 2015). Dock förtydligar Sheikh (2008) att designen på 

köpcentrumet inte ska vara för komplex för att konkurrera mot de befintliga varumärken 

som befinner sig i miljön. Tematisering av miljöns design är en vägledande strategi för 

att differentiera sig och skapa en autentisk och djupare känsla av miljön. Detta kan även 

leda till mer positiva resultat från kundens sida gällande nöje, attityd till varumärket och 

varumärkeslojalitet (Foster & McLelland, 2015). 

 

Kundens beslutsfattande i butik är en visuell process. Miljön får inte vara för krävande 

men inte heller för tillgjord (Nordfält & Ahlbom, 2018). Det ska vara lättnavigerat men 

utan att vara alltför förutsägbart och oinspirerande. En välplanerad planlösning 

underlättar besöket och ger inspiration till kunderna utan att det känns påtvingade. 

Gången ska exempelvis vara tillräckligt bred för att kunden ska känna trevnad när de 

handlar, men en viktig del är också att inte låta de tomma ytorna gå förlorade (Nordfält 

& Ahlbom, 2018). Planlösningen är också en del av den fysiska designen som påverkar 

kunderna. En välplanerad och tydlig planlösning skapar effektivitet och minskar 

förvirring hos kunderna (Lucia-Palacios, Pérez-López & Polo-Redondo, 2016). 

Köpcentrumet bör även vara lättillgängligt för alla, vilket innebär att det behövs 

välplanerade vägar som gör köpcentrumet åtkomligt oavsett transportmedel (Chebat, 

Sirgy & Grzeskowiak, 2010).     

 

3.1.4 Dynamiken av aktörer 

Utgångspunkten för utformningen av ett köpcentrum är att skapa en kompletterande 

variation av aktörer (Sheikh, 2008). Varierande utbud av butiker utgör kärnan av ett 

köpcentrum. Variationen av aktörer genererar försäljning, service och funktionalitet av 

köpcentrum. Aktörerna skapar tillsammans också en image och position i relation till 

konkurrerande köpcentrum (Sheikh, 2008). 
 

När kunderna besöker köpcentrum ser de sig omkring efter utbudet av butiker. Ett 

köpcentrum med variation av butiker tenderar till att skapa spänning och upprymdhet hos 

kunderna (Das & Varshneya, 2017). Ett köpcentrum bör se till de fördelar som kommer 
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med ett brett utbud av varierande butiker och tjänster (Lucia-Palacios, Pérez-López & 

Polo-Redondo, 2016) för att kunna tillgodose den breda efterfrågan om varor och tjänster 

från kunder (Sheikh, 2008). Kombinationen av varierande aktörer, köpcentrumets interna 

miljö och underhållning är, enligt Calvo-Porral och Lévy-Mangín (2018), de 

huvudsakliga faktorerna som påverkar kundens besök i köpcentrumet och är därav de 

viktigaste faktorerna för att dra folk till köpcentrumet. Med ett rikt utbud av butiker och 

tjänster kan köpcentrumet öka känslan av entusiasm och upplevelse, vilket gör besökaren 

till en lönsam kund (Lucia-Palacios, Pérez-López & Polo-Redondo, 2016). Vidare 

diskuterar Calvo-Porral och Lévy-Mangín, (2018) att balansen och variationen av olika 

aktörer är en variabel som har stor inverkan på kunders besöksfrekvens. Sheikh (2008) 

bekräftar detta och menar även att det påverkar kundens val av köpcentrum. Aktörerna 

har ett starkt inflytande på kundens nivå av spänning som är positivt knutna till deras 

spenderande av både tid och pengar samt avsikt att återvända i framtiden. Variation av 

aktörer har även inflytande genom aktiviteter som inte fokuserar på försäljning genom att 

tillhandahålla fritidsaktiviteter (Sheikh, 2008). Variationen av aktörer tillsammans med 

en attraktiv miljö och tilltalande underhållning ökar frekvensen av besök på köpcentrumet 

(Calvo-Porral & Lévy-Mangín, 2018).  

 

3.2 Pop-up butiken som marknadsföringsverktyg 

3.2.1 Pop-up butikens definition och format 

Ett fenomen som sedan ett drygt decennium tillbaka fått en allt väsentligare roll inom 

detaljhandeln är den tillfälliga butiken, eller pop-up butik som den även benämns som 

(Alexander, Nobbs & Varley, 2018 ; Surchi, 2011). En pop-up butik innebär att ett 

varumärke under en begränsad tid exponeras genom en fysisk butik, vilket blivit allt 

vanligare på senare tid (Hagberg & Jonsson, 2016 ; Pegler, 2012). Ursprungligen var pop-

up butiken en tillfällig och experimentell kundupplevelse där huvudsyftet var försäljning 

(Scarpi, 2006 ; Taube & Warnaby, 2017). Idag används begreppet däremot huvudsakligen 

som ett kompletterande marknadsföringsverktyg som främst baseras på okonventionella 

former av tidsbestämd varumärkesaktivering snarare än enbart försäljning (Surchi, 2011 

; Klein et al., 2016).  

 

Alexander, Nobbs och Varley (2018) har vidare identifierat flertalet olika motiv som 

denna typ av varumärkesaktivering grundar sig på. Dessa motiv kan innebära allt från en 

ökad varumärkeskännedom och ett förhöjt kundengagemang till möjligheten att testa nya 
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marknader och främjande av gemenskap. Klein et al. (2016) instämmer och menar 

fortsättningsvis på att en pop-up butik även är ett effektivt marknadsföringsverktyg för 

att nå ut till nya målgrupper. För att nå nya målgrupper visade sig hedoniska aspekter och 

varumärkesupplevelse vara de främsta variablerna till framgång. Var målet för företaget 

istället att nå ut till sina befintliga målgrupper var ett unikt koncept som kunderna aldrig 

upplevt förut viktigare.   

 

Förutom det primära syftet har även pop-up butikens format visat sig variera kraftigt 

(Surchi, 2011 ; Pomodoro, 2013). De hittills identifierade formaten innefattar exempelvis 

pop-up butiker på okonventionella platser, mobila pop-up butiker, tillfälliga onlinebutiker 

och testbutiker. Utöver dessa har Alexander, Nobbs och Varley (2018) och Pomodoro 

(2013) även kunnat identifiera ytterligare två format. Det första benämns som 

collaborative pop-up store och innebär att varumärken samarbetar och tillsammans 

erbjuder något nytt genom en pop-up butik. Även shop sharing, där en permanent butik 

erbjuder varumärken chansen att hyra in sig genom tidsbegränsade kontrakt har 

tillkommit på senare tid. Något som Alexander, Nobbs och Varley (2018) dock 

poängterar är att en konkret kategorisering av de olika formaten inte är möjlig med tanke 

på pop-up butikens experimentella natur.  

 

3.2.2 Pop-up butikens centrala variabler 

En central variabel som benämns hos pop-up butiker är den fysiska positioneringen 

(Pomodoro, 2013 ; Alexander, Nobbs & Varley, 2018). Surchi (2011) anser att pop-up 

butikens fysiska plats är en del av den faktiska produkten och att den därmed bör väljas 

strategiskt. Allen, O´Toole, Harris och McDonnell (2011) stärker även detta och menar 

att förståelse av sin omgivning är kritiskt för att kunna skapa ett lyckat event. Vidare 

beskriver Alexander, Nobbs och Varley (2018) fem påverkande variabler som 

konstaterats gällande den strategiska platsen. Dessa fem innefattar platsens klassifikation, 

typ, relativa kostnader, tillgänglighet samt hur mycket trafik av människor platsen har vid 

en viss tidpunkt.  

 

Huvudgator eller andra centralt belägna platser med mycket trafik är enligt Alexander, 

Nobbs och Varley (2018) den vanligast förekommande platsen för en pop-up butik. Att 

strategiskt placera en pop-up butik där människor befinner sig förespråkar även Surchi 

(2011). Detta eftersom fler människor då kan exponeras för varumärket, men också för 
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att det även visat sig bidra till en ökad grad av impulsshopping. Andra platser som visade 

sig vara vanligt förekommande var traditionella självstående pop-up butiker på gator och 

så kallade shop in shop, eller pop-ups in store (PUIS) som de även kallas. Dessa 

dominerades av nischade specialister som valt plats efter en speciell målgrupp 

(Alexander, Nobbs & Varley, 2018).  

 

En annan viktig variabel som pop-up butiker har är dess tidsbegränsning (Kim, Fiore, 

Niehm & Jeong, 2010). Enligt Surchi (2011) bör denna variabel vara tydlig för kunden 

som annars kan få uppfattningen av att varumärket inte längre har råd att vara kvar på 

platsen, vilket i sin tur kan generera i en försämrad varumärkesimage. För att undvika 

detta menar Surchi (2011) att en nedräkning till sista dagen exempelvis kan tydliggöras 

för kunden. Enligt Alexander, Nobbs och Varley (2018) forskning visade sig 4-6 veckor 

vara den ideala tidsperioden. Däremot hade en tredjedel av företagen som medverkade i 

studien någon gång även använt sig av pop-up butiker som varade i mindre än en vecka 

(Alexander, Nobbs & Varley, 2018).  

 

Vidare benämns hur den ideala storleken varierade beroende på företagets storlek. För 

mindre företag var pop-up butikernas genomsnittliga storlek 30 kvadratmeter. Däremot 

kunde studien inte uppmäta någon genomsnittlig storlek för de större internationella 

varumärkena då majoriteten av dessa experimenterat med olika format och storlekar 

(Alexander, Nobbs & Varley, 2018). 

 

3.2.3 Ytterligare strategier för pop-up butiken 

En strategi som Mägi (2003) benämner som fördelaktig för pop-up butiker är att fokusera 

på kundernas sociala behov och därav skapa mötesplatser. Pomodoro (2013) styrker detta 

och redogör vidare på att event som exempelvis en pop-up butik bör vara spännande, 

minnesvärd och engagera kunderna. Att kunna erbjuda sina kunder en upplevelse genom 

en pop-up butik har flertal gånger bevisats ha en positiv inverkan. Vilket i sin tur även 

visat sig leda till en ökad stimulering av positiv word-of-mouth (Klein et al., 2016), som 

därmed tyder på en ökad attraktivitet till varumärket (Surchi, 2011). Ytterligare en positiv 

effekt som pop-up butiker påvisats generera är starkare kundrelationer och även en högre 

grad av kundlojalitet (Alexander, Nobbs & Varley, 2018 ; Lowe, Maggioni & Sands, 

2018).  
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Att pop-up butiker har genererat positiva effekter är något som Alexander, Nobbs och 

Varley (2018) forskning tyder på. Däremot menar de fortsättningsvis att i samma stund 

som kundupplevelsen i pop-up butiken ska vara spännande och unik, är det lika viktigt 

att företag inte glömmer bort sin varumärkesidentitet. För att detta ska kunna inträffa 

menar Kim et al. (2010) att företaget kan fokusera på att introducera nya produkter till 

marknaden eller att stärka kundernas relationer till varumärket. Att alltid kunna erbjuda 

sina kunder dialoger med varumärkesrepresentanter ansikte mot ansikte visade sig även 

vara att föredra.  

 

Befintlig forskning tyder även på att kunder som upplever en högre grad av innovativitet 

och tillfredsställelse av att shoppa var mer benägna att uppskatta de hedoniska aspekterna 

av pop-up butiker (Kim et al., 2010). Även spänningen av att uppleva något nytt och unikt 

uppskattades av dessa kunder. Detta stärker även tidigare forskning som menar att; en 

kunds innovativitet och grad av njutning genom shopping är relaterad till behovet av att 

uppleva nya och unika saker samt omväxling (Engelland, Hopkins & Larson, 2001 ; 

Steenkamp & Baumgartner, 1992 ; Venkatraman, 1991). 

 

Med detta i åtanke beskriver Goldsmith, Flynn och Goldsmith (2003) hur dessa kunder 

bör vara målgruppen för denna typ av experimentella marknadsföringsevent. Detta 

eftersom de har en ständig strävan efter ny kunskap och generellt är mindre priskänsliga.  

 

3.2.4 Pop-up butiken som event 

Pomodoro (2013) anser inte att den tillfälliga butiken bör ses som en butik, utan först och 

främst som ett event, vilket antingen kan vara tematiskt eller inte. Huvudsaken är, enligt 

forskarens mening, att säkerställa att det blir en spännande och personanpassad 

upplevelse som engagerar kunderna. Ett event kan enligt Allen et al. (2011) ses som en 

designad upplevelse som är skapad för att uppnå ett förutbestämt objektiv eller 

slutresultat. Kundengagemang kan vidare beskrivas som ett psykologiskt tillstånd som 

uppstår genom interaktion och upplevelser där kunderna aktivt kan medverka (Brodie, 

Hollebeek, Jurić & Ilić, 2011). Genom detta kan företag effektivt fördela sina resurser 

och möjliggöra en långsiktig lönsamhet från sina kunder (Kumar, Anand & Song, 2017).  

 

För att en pop-up butik ska vara lönsam krävs en djup förståelse för vad kunderna 

uppskattar och efterfrågar i samtliga skeden av eventet (Lowe, Maggioni & Sands, 2018). 
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Målet med en pop-up butik bör vara att generera i långsiktiga kundrelationer där kunden 

har en stark emotionell koppling till varumärket (Wood & Moreau, 2006). Detta stärks 

även av Grewal et al. (2017) som menar på att en emotionell koppling och delad identitet 

mellan kund och varumärke överlag genererar ett kundengagemang som reflekterar den 

tänkta kundupplevelsen. Varumärken som lyckas förmedla sitt syfte och värderingar till 

sina kunder innehar därmed ofta en högre grad av kundengagemang och kan erbjuda sina 

kunder en bättre kundupplevelse. Om kunderna kan identifiera sig med varumärket är den 

högsta nivån av kundengagemang nådd (Grewal et al., 2017). Något som Verhoef, 

Lemon, Parasuraman, Roggeveen, Tsiros och Schlesinger (2009) dock betonar är 

förståelse om att kundupplevelse och kundengagemang innehar en dynamisk roll som 

högst sannolikt kommer att förändras över tid. 

 

Zarantonello och Schmitts (2013) forskning tyder på att pop-up butiker som event har en 

viss påverkan på kundens varumärkeskännedom, både direkt och indirekt genom 

varumärkesupplevelsen, vilken beskriver hur kunder relaterar till varumärken på ett 

holistiskt sätt (Brakus, Schmitt & Zarantonello, 2009). Fortsättningsvis menar forskarna 

att varumärkesupplevelsen är en konceptualiserad blandning av sensationer, känslor, 

kognitioner och beteenden som uppstår vid kontakten med ett varumärke. Dessa variabler 

påverkas sedan av varumärkesrelaterade stimuli som exempelvis kan vara färger, former 

eller slogans.  

 

För att skapa attraktiva event beskriver Allen et al. (2011) fyra element som primära; 

behovet av ett genomgående koncept eller tema, vikten av att omgivningen 

överensstämmer med programmet, valet av underhållningsmoment samt en befästning av 

kriterier för programmets innehåll. Addis et al. (2018) menar vidare på att varumärket 

även bör ha koll på sin målgrupps preferenser och perceptioner av event för att skräddarsy 

upplevelser för dess kunder. Att implementera oväntade element i kundupplevelsen har i 

vissa fall visat sig vara en effektiv strategi för att möta oplanerade reaktioner. Detta för 

att överraskningsmoment kan distrahera kunder från negativa aspekter vilket i sin tur kan 

motverka negativ respons. Dessa överraskningsmoment kan exempelvis vara utdelning 

av gratisprover, att förse sina kunder med specialtjänster eller att ha tävlingar som kan 

skapa mervärde för vinnaren (Addis et al., 2018). 
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Något som Allen et al. (2011) slutligen poängterar är att event många gånger är produkten 

och att individerna som samverkar på denna plats även påverkar utfallet. Noggrann 

segmentering och positionering anses därmed som ett måste för att helhetsupplevelsen 

ska upplevas som attraktiv och enhetlig. 

 

3.3 Kundupplevelse 

3.3.1 Holistiska kundupplevelser 

Upplevelsen har på senare tid fått en allt mer central roll inom detaljhandeln (Grewal, 

Levy & Kumar, 2009 ; Pine & Gilmore, 2011 ; Zomerdijk & Voss, 2010). Detta eftersom 

människor allt mer söker efter upplevelser som berikar deras liv (Allen et al., 2011). Att 

låta kunderna vara med och aktivt påverka upplevelsen beskriver Vargo och Lusch (2004; 

2008) som en självklarhet. Allen et al. (2011) styrker detta och menar att varumärket bör 

skapa upplevelsen så att både varumärkets och kundernas identitet främjas för att kunna 

optimera denna upplevelse. Detta för att känslan av tillhörighet visat sig vara en ytterst 

viktig variabel hos individer. Att kunna erbjuda sina kunder unika och minnesvärda 

upplevelser, som för konkurrenter är svåra att replikera, anses därmed vara en 

nyckelfaktor för att överleva på sikt (Wheeler, 2017).  

 

För att verkligen förstå hur varumärken kan skapa en god kundupplevelse beskriver 

Bolton, McColl-Kennedy, Cheung, Gallan, Orsingher, Witell och Zaki (2018) att en 

analys av de digitala, fysiska och sociala samhällsförändringar som påverkar varumärket 

bör genomföras. Detta stärks även av Verhoef et al. studie från (2009) som beskriver att 

en kundupplevelse i sin natur är holistisk. Denna upplevelse utgörs inte bara av de faktorer 

som ett varumärke kan styra som exempelvis varumärkets produkter, pris och 

butiksmiljö. Även variabler som inte går att påverka kommer ha en betydande roll i 

kundupplevelsen, exempelvis vilken interaktion som uppstår mellan kunderna samt 

kundens egentliga syfte med besöket (Verhoef et al., 2009). Bradley och LaFleurs (2016) 

benämner även att kunder värderar både hedoniska- och utilitära värden i en 

kundupplevelse, men poängterar att fördelningen av dessa varierar betydligt bland olika 

produktkategorier och kundtyper.  

 

Precis som Bitner (1992) poängterar Verhoef et al., (2009) att det är helhetsupplevelsen 

som i slutändan räknas för kunden. Denna inkluderar enligt Verhoef et al. (2009) allt ifrån 

informationssökning före köp och under inköp till konsumtion och eftermarknad-fasen. 
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Detta eftersom en kund numera kan interagera med fler av varumärkets marknadskanaler 

under tidens gång.   

 

3.3.2 Vikten av social interaktion 

Interaktioner utgör en del av kärnan i kundupplevelsen (Bolton et al., 2018). Förr 

handlade interaktion främst om den som inträffade mellan kund och personal i samband 

med en transaktion (Surprenant & Solomon, 1987). Idag kan däremot interaktion uppstå 

närsomhelst genom en rad olika kanaler, där de icke-humana blir allt mer representerade 

(Lemon & Verhoef, 2016). Genom att förse kunder med dynamisk information som 

engagerar dem genom någon av varumärkets kanaler, där sociala medier och den fysiska 

butiken är exempel, kan individens naturliga behov av interaktion tillfredsställas (Grewal 

et al., 2017). Att därmed se till att främja social interaktion vid utformandet av dessa 

kanaler anser McColl-Kennedy, Cheung, och Ferrier (2015) och Tombs och McColl-

Kennedy (2013) vara att föredra.  

 

Den sociala interaktion som uppstår mellan kunder belyser Surchi (2011) som extra 

viktig. Detta på grund av att kunder idag delar med sig av sina liv i en sådan hög grad att 

det kan ses som en del av marknadsföringsprocessen. En produktrecension online 

benämner Rosenbaum och Massiah (2011) som ett tydligt exempel på att kunders sociala 

interaktion påverkar både köpbeslut och associering till produkt eller varumärke.  

 

En annan social interaktion som bevisligen påverkar kundupplevelsen är den som uppstår 

mellan kund och varumärkesrepresentant (Bradley & LaFleur, 2016 ; Haas & Kenning, 

2014). Denna sociala interaktion reducerar inte bara kundens osäkerhet gällande sitt 

köpbeslut, den har också visats sig leda till ett ökat hedoniskt värde gällande 

shoppingglädje hos individer samt genererat i förhöjd grad av effektivitet hos kunden 

(Haas & Kenning, 2014). De anställdas förmåga att kommunicera uppmärksammas även 

som en viktig del. Detta styrks av Grönroos (2015) som förklarar den interna 

marknadsföringen som en viktig aspekt för att möjliggöra gemensamt strävande efter 

samma mål. 

 

3.3.3 Den fysiska dimensionen 

Trots en allt mer digital värld, sker majoriteten av alla kundköp idag fortfarande genom 

de det fysiska servicelandskapet (Hagberg, Jonsson & Egels-Zandén, 2017), vilken sedan 
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länge bevisats påverka kundupplevelsen (Wilson, Zeithaml, Bitner & Gremler, 2016). I 

utformningen av denna beskriver Bitner (1992) hur servicelandskapets komplexitet, 

graden av interaktion och engagemang mellan kund och organisation samt de önskade 

köpbeteenden bland annat lägger grunden för den faktiska utformningen. Även anställdas 

attityder, moral och ambitioner beskrivs som faktorer vilket i slutändan kommer påverka 

kundupplevelsen. 

 

Att det fysiska servicelandskapets utformning utgör en central roll i kundupplevelsen ses 

enligt Bitner (1992) därmed som ett faktum. Däremot går de teknologiska förändringar 

som just nu sker inte att bortse för företag (Kahn, 2017). Enligt Liu, Batra och Wang 

(2017) kommer de fysiska butikerna, i jämförelse med e-handlare, ha svårt att överleva i 

framtiden. Detta innebär dock inte att de fysiska butikerna kommer att försvinna, men för 

att överleva svåra tider anses en förändrad kundupplevelse som ett måste (Kahn, 2017 ; 

Šimůnková, 2018 ; Alexander, Nobbs & Varley, 2018 ; Surchi, 2011). Enligt Hagberg, 

Jonsson & Egels-Zandén (2017) kommer den fysiska kundupplevelsen vara viktigare än 

någonsin för att komplettera digitaliseringens brister. Liu, Batra och Wang (2017) styrker 

detta och förklarar fortsättningsvis hur de fysiska butikerna kan överleva genom att 

erbjuda kunder något som e-handeln inte än kan förse kunderna med, exempelvis fysisk 

beröring. Att addera uthämtningsställen för e-handeln till sin butik benämner Mägi (2003) 

som ett annat exempel. 

 

3.3.4 Den digitala dimensionen 

Kontinuerlig innovation och ny teknologi är två kritiska faktorer för att skapa 

förutsättningar för varumärken att överleva i framtiden (Inman & Nikolova, 2017). En 

orsak till det är för att de köp som idag utförs i butik, allt oftare startar online via 

exempelvis smarttelefoner, vilket ses som en primär faktor till denna förändring (Kahn, 

2017). Detta stärks av Grewal et al. (2017) som vidare benämner hur bland annat 

mobilappar och ständig uppkoppling förändrar kunders förväntningar av företagets 

förmåga att interagera och därmed även kundupplevelsen.  

 

För att kunna göra användarspecifika kundupplevelser är insamling och analys av data 

en viktig faktor (Grewal et al., 2017). Företag som kan förse kunder med personifierad 

information och erbjuda kunder något som anses vara av värde har förutsättningarna att 

skapa goda kundupplevelser som bygger på ett starkt kundengagemang.  
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För att kunna göra detta är insamling av data kritiskt (Kahn, 2017). Data har sedan länge 

insamlats men det är först på senare år som varumärken på riktigt börjat ta till vara på 

den information som insamlats (Grewal et al., 2017). Genom noggrann analys av 

exempelvis information om individen, köphistorik och platsinformation kan varumärken 

idag skapa en djupare förståelse för sina kunder och optimera både försäljning för sin 

egen del tillsammans med kundens köpupplevelse (Grewal et al., 2017). Detta belyser 

hur teknologi kan vara fördelaktigt för både kunder och samtidigt generera i lönsamhet 

för varumärket (Inman & Nikolova, 2017). Grewal et al. (2017) menar vidare att analys 

av data även kan skapa förståelse för områden inom detaljhandeln som idag är kritiska 

och på så sätt vara en nyckel för att skapa morgondagens kundupplevelser.  

 

Något som enligt Grewal et al. (2017) bör nämnas som ett viktigt dilemma är att kunder 

samtidigt ifrågasätter sin privathet i denna fråga. För att undvika detta bör företag 

därmed vara försiktiga, följa de föreskrifter som råder och enbart använda den 

information som faktiskt behövs (Aguirre, Mahr, Grewal, Reyter & Wetzels, 2015).   

 

3.4 Sammanfattning 

Köpcentrumet, eller marknadsplatsen som det hädanefter benämns som, är en plats där 

kommersiella aktiviteter möter social gemenskap (Maniscalco, 2015). I takt med 

butikernas konkurrensen med e-handeln förklarar Gilboa och Vilnai-Yavetz (2013) att 

dess främsta fördel är förmågan att implementera sociala möjligheter. Nordfält och 

Ahlbom (2018) berättar att kundens beslutsfattande är en visuell process. Fortsättningsvis 

beskriver Keller (2013) att element såsom färg, musik och rymd kan påverka kundens 

perception av atmosfär. Om köpcentrumets miljö upplevs positivt av kunden bidrar det 

till ett förhöjt värde av upplevelsen, som får kunderna att stanna längre och på detta sätt 

få kunderna att spendera mer tid i köpcentrumet (Michon et al., 2015). Vidare förklarar 

Foster och McLelland (2015) att det krävs mer av miljön än en enkel planlösning. Dock 

förtydligar Sheikh (2008) att designen på köpcentrumet inte ska vara för komplex för att 

konkurrera mot de befintliga varumärken som befinner sig i miljön. Sheikh (2008) 

förklarar även att varierande utbud av butiker utgör kärnan i marknadsplatsen. Varierande 

och kompletterande aktörer genererar försäljning, service och funktionalitet av 

marknadsplatsen. 
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Ett fenomen som fått en allt väsentligare roll inom detaljhandeln är pop-up butiken 

(Alexander, Nobbs & Varley, 2018 ; Surchi, 2011). En pop-up butik innebär att ett 

varumärke under en begränsad tid exponeras i en fysisk butik (Hagberg & Jonsson, 2016 

; Pegler, 2012). Vidare identifierar Alexander, Nobbs och Varley (2018) flertalet olika 

syften som denna typ av varumärkesaktivering grundar sig i, vilket inkluderar 

varumärkeskännedom och ett förhöjt kundengagemang med möjligheten att testa nya 

marknader. Klein et al. (2016) förklarar även att pop-up butiken är ett effektivt 

marknadsföringsverktyg för att nå ut till nya målgrupper. Vidare nämner Pomodoro, 2013 

och Alexander, Nobbs och Varley (2018) den fysiska positioneringen som en central 

variabel samtidigt som Kim et al. (2010) förklarar pop-up butikens tidsbegränsning som 

en central variabel. Mägi (2003) beskriver att en fördelaktig strategi för pop-up butiken 

är att fokusera på kundernas sociala behov och därför skapa mötesplatser. Surchi (2011) 

redogör för att positivitet ökar attraktiviteten till varumärket. Alexander, Nobbs och 

Varley (2018) och Lowe, Maggioni och Sands (2018) kompletterar med att pop-up 

butiker påvisats generera starkare kundrelationer och även en högre grad av kundlojalitet. 

 

Forskare som Grewal, Levy och Kumar (2009), Pine och Gilmore (2011) och Zomerdijk 

och Voss (2010) förklarar att upplevelsen har fått en allt mer central roll inom 

detaljhandeln. Företag bör analysera de digitala, fysiska och sociala samhällsförändringar 

som påverkar varumärket för att förstå hur en god kundupplevelse skapas (Bolton et al., 

2018). Vidare förklarar Bolton et al. (2018) att interaktionen är kärnan i kundupplevelsen. 

Idag sker interaktionen genom olika kanaler och är därför inte endast humana (Lemon & 

Verhoef, 2016). Kundernas behov av interaktion kan tillfredsställas genom att förse 

kunderna med dynamisk information genom varumärkets olika kanaler (Grewal et al. 

2017). En annan social interaktion som bevisligen påverkar kundupplevelsen är den som 

uppstår mellan kund och varumärkesrepresentant (Bradley & LaFleur, 2016 ; Haas & 

Kenning, 2014). Bitner (1992) berättar att det fysiska servicelandskapets utformning 

utgör en central roll i kundupplevelsen. Däremot förklarar Kahn (2017) att det inte går att 

bortse de teknologiska förändringar som just nu sker. Inman och Nikolova (2017) 

förklarar fortsättningsvis att teknologin kan vara fördelaktig för både kunder och 

samtidigt generera lönsamhet för varumärket. 

 

 

 



  
 

33 

4 Empiri och analys 
I detta kapitel ställs det insamlade empiriska materialet presenteras och analyseras. Med 

grund i det empiriska materialet har en ny struktur skapats för att besvara syftet och 

forskningsfrågorna. 

 

4.1 The Lobby som marknadslats 

4.1.1 Utgångspunkten 

I takt med att e-handeln växer, ökar även konkurrensen för fysiska butiker och 

köpcentrum (Maniscalco, 2015). Göran Swärdh, affärsutvecklare på AMF Fastigheter 

och konceptansvarig för The Lobby berättar att samhällsförändringar såsom e-handelns 

ökade tillväxt har resulterat i en viss oro bland fastighetsbolagets hyresgäster. Vidare 

berättar Swärdh att AMF som fastighetsägare därför behöver skapa bättre förståelse om 

vart detaljhandeln är påväg för att kunna optimera förutsättningarna för sina hyresgästers 

framtid. Att samhällsförändringar som denna framtvingat förändring hos såväl 

detaljhandlare som fastighetsägare skulle, enligt vår mening, därmed kunna ses som en 

bidragande orsak till varför en ny marknadsplats som The Lobby uppkommit.  

 

The Lobby beskrivs av AMF Fastigheter som en testmiljö som skapats tillsammans med 

företaget BAS, vilka enligt Swärdh fungerat som ett viktigt bollplank. Lotta Thunberg, 

Creative Director på BAS, beskriver fortsättningsvis hur det varit en idé som vuxit fram 

under en längre period. Likt Swärdh poängterar hon också att The Lobby är en labbmiljö 

där AMF Fastigheter, partners och utställande aktörer har möjligheten att testa nya idéer. 

För AMF Fastigheters del är förhoppningen i nästa skede att kunna samla erfarenhet 

genom det som testas för att i framtiden kunna undvika misstag i sina handelsplatser.  

 

För de utställande varumärkena valde AMF Fastigheter att ta fram en paketlösning där 

inredning, betallösningar och personal bland annat är inkluderat i hyran. Orsaken till detta 

är enligt Swärdh att många varumärken visat sig ha svårigheter med att genomföra 

liknande på egen hand. Att The Lobby erbjuder sina tillfälliga hyresgäster, eller utställare 

som det hädanefter kommer att benämnas som, en komplett lösning är enligt vår mening 

ett intressant val som kommer att behandlas mer under kapitlets fortskridning.  

 



  
 

34 

Kundupplevelsen är en annan möjlig orsak till varför en marknadsplats som The Lobby 

skapats beskriver  Niklas Wahlström, försäljningsansvarig på Slash.ten, vilka idag förser 

The Lobby med serviceinriktad personal. Wahlström menar likt Grewal, Levy och Kumar 

(2009), Pine och Gilmore (2011) och Zomerdijk och Voss (2010) på att kundupplevelsen 

blivit av allt större betydelse i mötet med varumärket. Detta beskrivs enligt Wahlström 

vara på grund av att det blivit allt svårare att, på riktigt, komma in under huden på 

människor då de flesta produkterna idag mer eller mindre anses vara generiska. Grewal 

et al. (2017) beskriver samma verklighet och menar att vår ständiga tillgång till 

information lett till att människors förväntningar av varumärken och kundupplevelse har 

förändrats. Även Wheelers (2017) forskning tyder på detta och visar fortsatt på att 

varumärken bör fokusera mer på att förse sina kunder med unika upplevelser som berikar 

deras liv. Och var görs det bättre om inte genom den fysiska plattformen menar både 

Swärdh och Wahlström.  

 

Att de fysiska butikerna skulle ha tappat mark mot de digitala plattformarna förnekas 

därmed i denna studie. Däremot tyder denna studie, likt tidigare forskning (Kahn, 2017 ; 

Šimůnková, 2018 ; Alexander, Nobbs & Varley, 2018 ; Surchi, 2011), på att den fysiska 

butiken står inför en rad förändringar framöver. Swärdh tror personligen att butikens 

funktion kommer bytas ut från en transaktionsbaserad, fysisk plats till en plats för 

marknadsföring och media. Han anser även att det är den totala intäkten som framöver 

kommer räknas och att den fysiska butiken istället kan ses som en plattform som bekänner 

färg i frågan om varumärket. Thunberg, Creative Director på BAS, menar på samma sak 

och berättar fortsättningsvis att varumärken strategiskt kommer att behöva räkna på andra 

kpi:er än de tidigare gjort. IT-avdelning, butik och marknadsföring kommer därmed inte 

kunna vara olika linor i ett företag utan måste ses som ett. Utifrån ovanstående diskussion 

tyder det på att samhällsförändringar inte enbart framtvingar förändringar för exempelvis 

vilka kpi:er eller plattformar som är de primära. Det skulle potentiellt även kunna leda till 

nödvändiga förändringar i ett företags övergripande organisationsstruktur.  

 

Samarbetet med Slash.ten tillkom för att förse The Lobby med serviceinriktad personal, 

vilket ansågs vara av stor vikt berättar Swärdh. Wahlström, försäljningsansvarig på 

Slash.ten, förklarar fortsatt att de specialiserat sig på bemötandet mellan varumärket och 

konsumenten och att AMF Fastigheter är en av flera uppdragsgivare som använder sig av 

Slash.tens kompetenser. De anställda säljarna hos Slash.ten benämns inte som personal 
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utan som stjärnor och beskrivs vidare genomgå en gedigen utbildning för att kunna 

gestalta de utställande varumärkena och bemöta dess kunder på rätt sätt. Wahlström 

berättar fortsättningsvis att The Lobby dagligen har stjärnor på plats som arbetar med att 

både ta hand om alla varumärken samt The Lobby som koncept.  

 

Vidare beskriver både Swärdh och Thunberg hur integrering av IT-system även är 

grundläggande för att The Lobby ska överleva i framtiden, vilket även stärks av Inman 

och Nikolovas (2017) forskning gällande kontinuerlig innovation och teknologi. Även 

Kahn (2017) menar att de teknologiska förändringar som idag sker i vår omvärld inte går 

att bortse som företagare. Under processens gång har AMF Fastigheter därför haft ett nära 

samarbete med BAS ITG, vilka definieras som BAS digitala avdelning. Fredrik Oscarson, 

partner på Deloitte Digital berättar att även Deloitte Digital har ett samarbete med The 

Lobby. Tack vare Deloitte Digitals teknologiska lösningar har The Lobby idag 

möjligheten att utföra tester i butiksmiljön för att bland annat mäta kundvarv och se hur 

kunder påverkas av olika faktorer i miljön.  

 

4.1.2 Vad är The Lobby? 

4.1.2.1 Definition 

Likt de flesta pop-up formaten (Alexander, Nobbs och Varley, 2018) är en konkret 

definiering av The Lobbys format svårt att klargöra förklarar Swärdh. Orsaken till detta 

anses vara för att slutkonsumenterna ser The Lobby på ett sätt, utställarna på ett annat och 

teknikföretagen som är där och provar sina produkter på ett tredje. Däremot beskrivs The 

Lobby ofta som en arena för varumärkesaktiviteter, eller som en varumärkesplattform 

som Thunberg benämner det. En viss likhet tycks också kunna identifieras mellan The 

Lobbys format och det befintliga pop-up formatet shop sharing, där en permanent butik 

erbjuder varumärken chansen att hyra in sig genom tidsbegränsade kontrakt (Alexander, 

Nobbs & Varley, 2018). Däremot kan en skillnad konstateras; The Lobby anses vara 

utformad som en butik, men det definieras inte som en klassisk butik.  

 

Vidare menar Swärdh även att The Lobby ska vara en aktiv handelsplats där aktiviteter 

och event utgör en central roll, vilket även Pomodoro (2013) anser vara att föredra i 

samtliga pop-up format. För konsumenten är The Lobby, enligt Swärdh, en ständigt 

föränderlig miljö där möjligheten att uppleva nya varumärken finns. Thunberg benämner 

fortsättningsvis hur slutkonsumenterna exempelvis besökt The Lobby för 
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lanseringsevent, delta i yogaklasser med frukost eller för att uppleva spännande mindre 

aktörer. Vilket även Gilboa och Vilnai-Yavetz (2013) beskriver som den fysiska fysiska 

marknadsplatsens främsta konkurrensmedel mot e-handeln. 

 

4.1.2.2 Neutral avsändare eller aktivt varumärke? 

Efter att samtliga intervjuer genomförts kan det konstateras att en viktig fråga handlar om 

huruvida The Lobby ska bedrivas som ett aktivt varumärke eller inte. Swärdh förklarar 

att AMF Fastigheters intention är att agera som en neutral avsändare som presenterar de 

utställande varumärkena och därmed inte som ett aktivt varumärke. Wahlström beskriver 

vidare att The Lobby idag kan ses som en fysisk plattform som varumärken själva 

ansvarar för att aktivera och jämför fortsättningsvis The Lobby med ett digitalt fönster i 

ett fysiskt format. 

 

Att AMF Fastigheter väljer att se The Lobby som en neutral avsändare kan tänkas vara 

till deras fördel eftersom de utställande varumärkena då bedriver all trafik på egen hand 

och AMF Fastigheter då kan fokusera på sin testplattform. Ett dilemma som dock kunnat 

identifieras under studiens gång berörs av flertalet tidigare utställare som anser att det var 

en utmaning att få sina kunder att hitta dit till en början. Som förbättringsförslag förklarar 

flertalet respondenter att The Lobby på egen hand behöver fokusera mer på hur de ska få 

återkommande kunder. Ett annat förslag som dyker upp är att renodlat konceptet och 

fokusera på en mer segmenterad marknad. De tidigare utställarna poängterar dock att dem 

har en djup förståelse för att The Lobby är en förhållandevis nyetablerad marknadsplats 

och att det tar tid innan ett varumärke hittar sin plats på marknaden. 

 

4.1.3 Motiv 

Något som samtliga respondenter är eniga om är att den tillfälliga butiken ska användas 

som ett marknadsföringsverktyg snarare än att i första hand fokusera på försäljning, vilket 

även stärks av befintlig forskning (Surchi, 2011 ; Klein et al., 2016 ; Alexander, Nobbs 

& Varley, 2018 ). Likt Alexander, Nobbs och Varley (2018) forskning har även denna 

studie identifierat ett flertal motiv angående varför en utställning på en marknadsplats 

som The Lobby anses vara fördelaktig. Något som dock bör förtydligas är att samtliga av 

de tidigare utställarna benämner att det inte enbart funnits ett enskilt motiv till varför de 

valt att ställa ut på The Lobby.  
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Ett motiv som dock har förekommit i alla intervjuer och som även stärks av Alexander, 

Nobbs och Varley (2018), Klein et al., (2016) och Zarontello och Schmitt (2013) är att 

den tillfälliga butiken främjar varumärkeskännedom och kundengagemang. Dessutom har 

ingen av respondenterna helt uteslutit försäljning, men anser att direktförsäljning på plats 

inte längre är lika viktigt. Förutom dessa har även ett antal andra motiv till varför en 

tillfällig utställning på en marknadsplats som The Lobby är gynnsam för den utställande 

aktören kunnat identifieras. Dessa motiv kommer nedan att beskrivas mer ingående. 

 

4.1.3.1 Möjligheten till att testa nya koncept och verktyg 

Ett motiv som både Swärdh och Thunberg ansåg som centralt vid framtagningen av The 

Lobby var att förse utställarna med möjligheten att kunna testa ett koncept innan det 

implementeras i en stor skala. Detta benämns vidare vara av vikt för att detaljhandeln, 

som sedan tidigare nämnts, står inför en rad förändringar framöver och att vidareutveckla 

sina existerande butikskoncept anses därmed som nödvändigt. Genom The Lobby menar 

Swärdh och Thunberg fortsättningsvis att varumärken kan testa koncept och dra viktiga 

slutsatser som kan komma till användning i framtiden.  

 

Att The Lobby ligger i framkant gällande teknologi är något som Helena Rosenqvist 

Hallin, projektledare på IKEA Sveriges marknadsavdelning bekräftar. Vidare förklarar 

Rosenqvist Hallin att det varit en fantastisk möjlighet för IKEA att nyttja media på ett sätt 

som de vanligtvis inte kan göra i sina varuhus. Detta tyder på två saker; att även stora 

organisationer som IKEA fördelaktigen kan använda sig av The Lobby för att testa nya 

koncept och verktyg. För det andra, likt Inman och Nikolova (2017) forskning kan 

implementering av exempelvis innovativ teknologi eller andra verktyg som utställare 

vanligtvis inte har tillgång till även ses som fördelaktigt för en marknadsplats som The 

Lobby. 

 

4.1.3.2 Möjligheten att möta kunderna 

Rosenqvist Hallin förklarar i sin intervju att tid är största lyxen i dagens samhälle. IKEA 

beskrivs vidare vara medvetna om svårigheten för sina kunderna att ta sig till ett IKEA-

varuhus och Rosenqvist Hallin menar därmed att det finns ett behov av att komma 

närmare dem. Genom att öppna en pop-up butik i centrala Stockholm ökar möjligheten 

för fler kunder att besöka IKEA och samtidigt ha möjligheten att nå nya kunder. Detta 

var IKEAs primära motiv till utställningen på The Lobby. Samma motiv beskrivs även 
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av Anders Drakenberg, marknadschef på Lexus Sverige, som menar att tid anses vara 

kritisk faktor för Lexus befintliga målgrupp. Drakenberg påpekar därefter samma sak som 

Surchi (2011); det blir allt viktigare att som varumärke visa upp sina produkter där kunden 

faktiskt befinner sig.  

 

Tanken om att tid är en vara av lyx skulle enligt vår mening kunna ha sin grund i det 

faktum att konsumenters krav på tillgänglighet blivit allt hårdare. IKEA, vars varuhus 

under en lång tid har setts som en välkänd destination, erkänner att de måste hitta nya sätt 

för att nå ut till sina kunder, vilket enligt vår mening säger en hel del. Kanske är det såsom 

Rosenqvist Hallin, Drakenberg och Surchi (2011) säger; en självklarhet att varumärken 

ska befinna sig där kunden är, inte tvärtom? Och om så är fallet, kan en pop-up butik då 

vara ett effektivt verktyg? 

 

4.1.3.3 Möjligheten att nå nya målgrupper 

Ett annat motiv till varför en utställning på en marknadsplats som The Lobby anses vara 

fördelaktig benämns av Drakenberg vara möjligheten att kunna rikta sig till nya 

målgrupper, vilket även stärks av Klein et al. (2016) forskning. Under Lexus utställning 

lanserade varumärket en ny bilmodell som delvis vänder sig till en ny och yngre målgrupp 

än Lexus tidigare bilmodeller. I led med befintlig forskning (Alexander, Nobbs & Varley, 

2018 ; Klein et al., 2016 ; Zarontello och Schmitt, 2013) förklarar Drakenberg att 

varumärkesupplevelsen är viktig för Lexus. Under utställningen på The Lobby 

fokuserade varumärket därför på att framhäva dess japanska ursprung och 

hantverksskicklighet genom flertalet inslag.  

 

4.1.3.4 Möjligheten att beröra viktiga frågor 

Förutom att nå ut till nya målgrupper genom varumärkesupplevelsen berättar Drakenberg 

att det även var viktigt för dem att bryta mark och ta ställning i viktiga frågor. I detta fall 

har Lexus bland annat valt att gå emot de japanska normerna genom att lyfta fram sin 

kvinnliga chefsingenjör till den nya “UX modellen”, men också den kvinnliga 

sushikocken Yuki Chizuis. Orsaken till att den kvinnliga sushikocken lyfts är enligt 

Drakenberg av den anledning att kvinnliga sushikockar i Japan inte anses lämpliga att 

utföra arbetet. 
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Ett annat viktigt ämne som IKEA fokuserat på genom sin utställning på The Lobby är 

sömn. Rosenqvist Hallin förklarar då att syftet var att dela med sig av sömnens alla olika 

aspekter, inte enbart sängen. Exempelvis hur mat påverkar sömnen eller hur ett sovrum 

bör inredas. Genom att fokusera på att skapa långsiktiga kundrelationer, vilket Rosenqvist 

Hallin vidare benämner varit målet, kommer kundens emotionella koppling till 

varumärket även att stärkas (Wood & Moreau, 2006). IKEA fokuserade i denna 

utställning på aktiviteter, event och workshops för att attrahera kunder men också 

förmedla viktig kunskap kring sömn och det kompletta sovrummet. Genom att även 

använda influencers, externa partners och dess kommunikationskanaler kunde budskapet 

spridas ytterligare, vilket resulterade i att budskapet nådde ut till nya målgrupper.  

 

Ur ovanstående diskussion tycker vi oss se en annan samhällsförändring skildras; det 

faktum att konsumenterna blir allt mer medvetna och förväntar sig att varumärken ska ta 

sitt ansvar i viktiga frågor. Och att som företagare då investera resurser i att låta sina 

kunder fysiskt få uppleva och lära sig mer om de frågor som organisationen brinner för 

skulle bevisligen kunna resultera i fördelaktiga resultat. 

 

4.1.3.5 Möjligheten att gå från online till offline 

Charlotte Grip, grundare av Coatally som är ett modemärke inom smart fashion, har 

genomfört två längre utställningar hos The Lobby. Utställningarna beskrivs som 

varumärkets första fysiska satsningar. I vanliga fall bedrivs försäljningen av produkter 

primärt online men sker idag även genom ett fåtal återförsäljare. Det främsta motivet var 

i detta fall att kunderna skulle få möjligheten att fysiskt testa produkterna, vilket Thunberg 

även omnämner är ett primärt motiv för en utställning på The Lobby. För Grip var det 

också viktigt att personligen vara på plats och bemöta sina kunder, vilket Kim et al. (2010) 

även styrker är ett effektivt tillvägagångssätt för att stärka relationen mellan kund och 

varumärke.  

 

4.1.3.6 Möjligheten till innovativa samarbeten 

En utställning som Swärdh på AMF Fastigheter tycker är ett intressant motiv är det 

sociala experimentet Njie House, vilket beskrivs som ett innovativt samarbete mellan 

influencers och varumärken. Daniel Persson, projektledare på Njie House och Project 

Manager på Universal Music, berättar att Universal Music alltid letar efter nya sätt att 

marknadsföra sina artister. I det här fallet började Universal Music, varumärket Njie och 
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influencern Vlad Racer att diskutera vad dem i konstellation kunde göra för att främja 

sina varumärken. Resultatet blev ett Youtube-hus. Njie House utspelade sig på The Lobby 

men beskrivs av Persson som en digital kampanj på en fysisk plats med syftet att främja 

varumärkeskännedom. För att genomföra kampanjen sattes sex influencers ihop, som 

tillsammans skapar stor räckvidd genom sina kanaler. På plats försågs influencerna med 

verktyg för att skapa spännande material till sina kanaler. Flertalet event hölls även av 

både Njie, som fokuserade på ett tränings- och hälsotema och av Universal Music, som 

fokuserade på underhållning och i synnerhet musik.  

 

4.1.3.7 Möjligheten att testa nya marknader 

Likt Alexander, Nobbs och Varley (2018) anser Swärdh att ett annat centralt motiv med 

en pop-up butik är möjligheten att testa nya marknader. Vidare berättar Swärdh hur det 

brittiska inredningsvarumärket Made.com, som för första gången testar svensk mark, valt 

att ställa ut på The Lobby. Detta beskriver Swärdh, som fördelaktigt för att internationella 

varumärken då det skapar förståelse och genererar viktig kunskap om den nya marknaden. 

 

4.1.4 Resultat och utvärdering 

Under intervjuerna med de tidigare utställarna ombads de utvärdera resultatet av sina 

utställningar och frågades vidare vilka variabler som ansetts som primära. I samtliga av 

dessa fall har resultaten varit positiva, vilket återigen stärker att pop-up formatet är ett 

effektivt marknadsföringsverktyg för varumärken (Alexander, Nobbs & Varley, 2018). 

Både kvantitativa mål som exempelvis antalet sålda produkter och besöksantal 

beräknades. Men också kvalitativa mål som exempelvis kundernas motiv till att besöka 

utställningen. Att sätta upp kvalitativa mål stärker även Lowe, Maggioni & Sands (2018) 

forskning som tyder på att en djup förståelse för vad sina kunder uppskattar och 

efterfrågar i samtliga skeden av kundupplevelsen krävs för att en pop-up butik ska vara 

lönsam.  

 

För Njie House var sammanställningarna inte helt färdiga vid intervjutillfället men vad 

Persson hittills hade kunnat utmäta var att samtliga parter var mer än nöjda, vilket var 

målet. Under de 30 dagarna hann Universal Music med  21 stycken spelningar av såväl 

nationella som internationella artister vilka sedan delades genom influencersernas sociala 

kanaler. Influencerna som medverkade hade även dem fått positiva utfall och både ökat 

med 110 procent i antalet följare och haft drygt 80 procent mer trafik under perioden än i 
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vanliga fall. Exakt hur det gått för Njie hade Persson inga siffror på men vad som däremot 

kunnat konstateras är den enorma mängd exponering. För att sammanfatta utfallet 

beskriver Persson avslutningsvis Njie House som en “win-win-win”.  

 

Under Njie House besök hos The Lobby var även Lexus utställare på samma våningsplan. 

Målet var enligt Drakenberg att uppnå häften av den mängd besökare IKEA genererade. 

Detta mål uppnåddes och ansågs som bra siffror då IKEA beskrivs vara ett större 

varumärke som dessutom använde sig av mer resurser för att generera trafik. Vidare 

förklarar Drakenberg att samtliga uträkningar inte var helt klara vid intervjutillfället men 

berättade att det utan tvekan haft ett positivt utfall. 

 

fstorlek skett av såväl kvantitativa variabler som kvalitativa kundintervjuer. Rosenqvist 

Hallin har i detta fall ansvarat för de kvalitativa målen förklarar vidare hur bland annat 

95% av besökarna varit positiva eller väldigt positiva till pop-up butiken. ⅓ av besökarna 

svarade att dem inte annars hade valt att besöka webben eller varuhusen, vilket även tyder 

på att det genererat i nya kunder. De kvantitativa måtten visade sig även generera ökad 

försäljning i de närliggande varuhusen i Stockholm. Slutligen förklarar Rosenqvist Hallin 

att det krävs realistiska mål för att uppnå ett positivt resultat. Rosenqvist Hallins 

framställning av data styrks av Grewal, Sisodia och Nordfälts (2017) teori om att 

varumärken som lyckas förmedla sitt syfte och värderingar uppnår en högre grad av 

kundengagemang. 

 

4.1.5 Pop-up butikens centrala variabler 

4.1.5.1 Den strategiska platsen 

Forskarna Pomodoro (2013) och Alexander, Nobbs & Varley (2018) benämner pop-up 

butikens fysiska positionering som en ytterst viktig variabel, vilket även stärks av flertalet 

respondenter i denna studie. Swärdh berättar att The Lobbys fysiska positionering på 

Regeringsgatan 61 delvis var en tillfällighet. Något som däremot inte var en tillfällighet 

var att platsen skulle vara neutral för att AMF Fastigheter skulle kunna ha en 

handlingsfrihet. Att fysiskt positionera sig i en galleria ansågs därmed inte som lämpligt 

eftersom handelsplatsen i dessa fall sköter all drift. Detta går i led med Surchis (2011) 

teori om att pop-up butikens fysiska plats är en del av produkten och bör därmed väljas 

med största omsorg. 
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Att placera en pop-up butik på en huvudgata eller en annan centralt belägen plats med 

mycket trafik beskrivs enligt Alexander, Nobbs och Varley (2018) vara en vanligt 

förekommande strategi. En orsak till detta beskrivs vara att fler människor då kan 

exponeras för varumärket. Just exponeringen var, enligt Persson på Universal Music, en 

viktig faktor till varför Njie House hyrde övervåningen av The Lobby med stora fönster 

mot Regeringsgatan. Detta möjliggjorde för publiken att se in i lokalen som om det vore 

ett Youtube-fönster.  

 

Att The Lobbys strategiska position var centralt beläget ansåg även Grip vara av vikt 

som  fortsättningsvis beskriver Regeringsgatan som en högt trafikerad och central plats. 

 

Som tidigare nämnt, var det i både Lexus och IKEAs fall viktigt att placera sig där 

kunderna faktiskt befinner sig. Däremot benämner Rosenqvist Hallin även att citybutiken 

IKEA Kök, granne med The Lobby, påverkat valet att plats för sin tillfälliga butik. 

Placeringen nära IKEA Kök anses då ha underlättat för kunderna att hitta till kampanjen 

på The Lobby. 

 

4.1.5.2 Uvärdering av varaktighet 

Kim et al. (2010) förklarar att tidsbegränsningen är en viktig variabel vid utförandet av 

en pop-up butik. Varaktigheten för de tidigare utställarna har i de flesta fall förhållit sig 

till Alexander, Nobbs och Varleys (2018) forskning om att 4-6 veckor skulle vara den 

ideala tidsperioden för en pop-up butik. Drakenberg berättar att Lexus utställning varade 

i fem veckor och förklarar vidare att det tog tid innan kunderna hittade dit. Utav denna 

orsak konstaterade Drakenberg i efterhand att utställningen borde ha varit längre. Samma 

slutsats förklarade Rosenqvist Hallin som önskade att IKEA stannat längre med tanke på 

den stora satsning som gjordes. 

 

4.1.5.3 Storlek och kontrakt 

Att en pop-up butiks storlek påverkar dess utfall är något som Alexander, Nobbs och 

Varley (2018) forskning tyder på. Efter att ha granskat och jämfört The Lobbys äldre 

prislista (se bilaga 19) med den nyare (se bilagor 20) kan flera ståndpunkter konstateras. 

Det första som kan konstateras är att The Lobby fortfarande erbjuder potentiella utställare 

tre olika paketerbjudanden med varierande storlek. Däremot är skillnaden i antal 

kvadratmeter mellan det äldre och nyare utbudet markant. I den äldre prislistan fanns 
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paketerbjudanden “Small” , “Medium” och “Large” var ytorna 2, 4 respektive 10 

kvadratmeter ingick i hyran. I den nyare prislistan benämns de tre olika paketen istället 

“Brand Area”, “Showroom” och “Take Over” och innefattar ungefär 60, 120 respektive 

400 kvadratmeter. Vilket tydligt tyder på att AMF Fastigheter har valt att fokusera på 

betydligt större kontrakt än de tidigare gjort på ovanvåningen. Thunberg förklarar det är 

en utmaning med att alltid hitta spännande hyresgäster och att blanda stora och små 

aktörer, men poängterar fortsatt att det är något hon anser att AMF lyckas bra med.  

 

Utifrån detta anser vi att det finns annan viktig fråga att reflektera över; huruvida en 

marknadsplats som The Lobby bör se på dynamiken av utställande aktörer. Genom stora 

aktörer, som har möjligheten att hyra större ytor, kan en marknadsplats som The Lobby 

generera i högre hyresintäkter än vad mindre aktörer hade resulterat i. Något som dock 

kan ses som en potentiell nackdel med att erbjuda varumärken större hyreskontrakt är att 

färre aktörer då har möjligheten att ställa ut samtidigt. Vilket i sin tur möjligtvis skulle 

kunna leda till att kunderna uppfattar miljön som mindre spännande då de finns färre 

aktörer att uppleva vid besöket.  

 

Att istället fokusera på mindre aktörer skulle potentiellt kunna leda till en ökad grad av 

spänning som i sin tur kan förhöja kundupplevelsen. Men i samma stund skulle det kräva 

en ständig ruljans på utställande aktörer för att marknadsplatsen ska vara lönsam, vilket 

givetvis skulle innebära mer arbete.  

 

Vilket hyresutbud som är optimalt för en marknadsplats som The Lobby beror, enligt vår 

mening, därmed på vilka typer av aktörer som vill nås och vilken kundupplevelse som 

fastighetsägarna vill skapa.  

 

I The Lobbys fall blev lösningen att göra nedervåningen till “The Lobby Market” som är 

ämnad att förse kunderna med en marknadskänsla genom mindre aktörer på en mer 

spännande yta. På övervåningen finns istället en mer flexibel yta med bord, skärmar och 

där vem som helst kan flytta in, vilket samtliga av de intervjuade utställarna omnämns ha 

gjort.  

 

Den enda som ställt ut på både övervåningen och nedervåningen är Grip och sitt Coatally 

som varit utställare vid två tillfällen. Grip förklarar fortsättningsvis att Coatally då hade 
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det minsta kontraktet “Small” och att en kontorsplats på Epicenter då även ingick i 

kontraktet. Att få möjligheten att lära känna andra entreprenörer var något som Grip 

uppskattade mycket och som antagligen gett flertalet andra mindre aktörer med mervärde. 

Om denna möjlighet finns kvar idag har dock inte gått att utläsa.  

 

4.1.6 Teknologiska verktyg 

4.1.6.1 Teknologin i detaljhandeln 

Inman och Nikolova (2017) menar att ständig utveckling av teknologi och innovation är 

livsnödvändigt för att som företag överleva framöver, vilket flertalet respondenter i denna 

studie även instämmer om. Kahn (2017) och Grewal et al. (2017) beskriver även samma 

verklighet och benämner fortsatt att det är smarttelefonen och ständig uppkoppling som 

är bidragande faktorer till kundernas förändrade förväntningar av kundupplevelsen.  

 

Att etablera teknologi som hjälpmedel i den fysiska butiken beskrivs av flertalet 

respondenter som positivt, vilket dessutom stärks av Inman och Nikolova (2017) som 

menar att användning av teknologi kan vara fördelaktigt för både kunder och företag. 

Något som Oscarson, partner på Deloitte Digital, tycker är viktigt att poängtera är att 

teknik inte ska användas för teknikens skull, utan som ett verktyg. Swärdh styrker detta 

och förklarar vidare att teknologin bör anpassas efter kunderna för att kunna skapa 

mervärde. Teknologi som inte är anpassad efter kunden anses därför inte kunna nyttjas. 

Vidare förklarar Swärdh att teknologi handlar om att strategiskt hitta vägar ut till sina 

kunder för att få en struktur på inflödet av pengar, för att sedan omvärdera de fysiska 

ytorna.  

 

4.1.6.2 Insamling, analys och användning av data 

Grewal et al. (2017) beskriver insamling och analys av data som en viktig faktor i 

möjliggörandet av användarspecifika kundupplevelser vilket Oscarson även omnämner 

som viktig faktor inom detaljhandeln. Att samla in data är enligt Grewal et al. (2017) inte 

ett nytt fenomen, däremot är det först på senare tid som varumärken börjat ta vara på den 

insamlade informationen.  

 

Samma sak beskriver Oscarson som fortsättningsvis förklarar att aktörer som Google, 

Instagram och Facebook exempelvis vet precis vart du befinner dig, även Visa och 

Mastercard har koll på dina köpbeteenden. Att den fysiska butiken därmed behöver bli 
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bättre på att analysera denna information och förbättra kundupplevelsen, är därav något 

som Oscarson anser som nödvändigt. Deloitte Digital arbetar därför just nu med två 

huvudsakliga frågor. För det första, hur kan samma data som du får om du driver en  

e-handel mätas, analyseras och användas i en fysisk miljö? För det andra, hur kan 

kundupplevelsen optimeras överlag men också för butikspersonal? 

 

I The Lobbys fall används större delen av teknologin därmed bakom kulisserna. The 

Lobby använder sig av teknologi som mäter händelser i butiken. Framöver beräknas även 

mer avancerad shopylitics installeras i The Lobby som i princip kan mäta allt som händer 

i butik. Detta kan exempelvis innebära en demografisk analys genom säkerhetskameror 

där kundens ålder och kön kan fastställas, men kan också innefatta de varor kunden 

plockar upp och lägger tillbaka. Förutom detta går det även att analysera hur länge 

kunderna befinner sig i butiken och om det är kundens första besök. Vilket i sin tur både 

genererar i möjligheten att kunna förbättra kundupplevelsen överlag men ger också 

chansen att kunna mäta kundlojalitet.  

 

Ett dilemma som dock uppkommer med datainsamling av privatpersoners köpbeteenden 

och lojalitet är exempelvis dess integritet, vilket både Grewal et al. (2017) och Oscarson 

omnämner. Likt Aguirre et al. (2015) klargör Oscarson att all teknologi bör vara i led med 

GDPR och att allt sker på kundens villkor, vilket han förklarar att The Lobby och Deloitte 

Digital följer. 

 

4.2 The Lobbys fysiska miljö 

4.2.1 Den fysiska miljön 

4.2.1.1 Att skapa en miljö som framhäver utställarna 

En utmaning vid utformandet av The Lobbys designkoncept som Thunberg, Creative 

Director på BAS, beskriver var att skapa en sammanhållande design som även tar fram 

varumärkena, vilket hon anser att dem lyckats bra med. Skulle det inte finnas en tydlig 

enhetlighet skulle The Lobby lätt kunna upplevas som rörigt, eftersom det är många 

sortimentsgrupper och varumärken som möts på samma plats, förklarar Thunberg.  

 

Swärdh förklarar, som tidigare nämnts, att det varit viktigt att The Lobby är en neutral 

avsändare för att låta de utställande varumärkena vara i fokus. Detta stärks även av Sheikh 

(2008) och Nordfält och Ahlbom (2018) som anser att marknadsplatsens design inte ska 
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vara för krävande eller komplex för att konkurrera mot de befintliga varumärkena som 

befinner sig i miljön. Enligt Thunberg beskrivs butikskonceptets stil som lekfullt och 

kontrastrikt med detaljer som överraskar. BAS anses vidare har lekt med en blandning av 

high-tech och mer taktil low-tech. The Lobby har sitt eget starka uttryck men låter även 

aktörerna ta plats med sina varumärken. Den grafiska identiteten beskrivs även den 

avslappnat lekfull och utvecklad för att fungera rörligt och i alla kanaler. 

 

Att en tematisering av en handelsplats design är en vägledande strategi för att skapa en 

autentisk och djupare känsla av miljön är något som Foster och McLelland (2015) menar 

på. Vid framtagningen av The Lobbys koncept utgick BAS och AMF Fastigheter från en 

tårtmodell för att få alla bitar på plats och skapa en miljö som enkelt går att applicera på 

de utställande varumärkena. För att en marknadsplats som The Lobby ska kunna klara av 

vilken hyresgäst som helst ansågs därmed flexibilitet som en viktig tårtbit. Både 

produkter och tjänster skulle kunna ställa ut på The Lobby, men även att event enkelt ska 

gå att genomföra i miljön var för BAS och AMF Fastigheter även givet. Vikten av 

flexibilitet beskrivs vidare synas extra tydligt på övervåningen där kunder, som 

exempelvis Lexus, kunnat ställa ut en bil på plats. Ett annat exempel på den flexibla 

inredning var Njie House, där ett vardagsrum byggdes upp på halva övervåningen.   

 

4.2.1.2 Den visuella miljön 

Keller (2013) förklarar att element som färg, musik och rymd är bidragande variabler som 

kan påverka besökarnas perception av atmosfär. Även Nordfält och Ahlbom (2018) 

stärker detta och beskriver vidare hur kundens beslutsfattande i butik kan ses som en 

visuell process. För att förse The Lobby med enhetligt visuellt uttryck, erbjuder The 

Lobby butiksinredning till utställarna. Möjligheten för utställare att ta hand om 

inredningen på egen hand benämns vidare finnas, men styrs då delvis av The Lobby för 

att passa in i konceptet.  

 

Att The Lobby är ett modernt och välplanerat koncept är något som både Rosenqvist 

Hallin och observationerna tyder på. Utifrån observationerna kan det konstateras att 

designkonceptet innehåller huvudsakligen material och färger som mörkblå, svart, ljust 

trä, LED-belysning, metall, betong och vit som återkommer på de båda våningarna vilket 

anses stärka känslan av en helhet.  
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Något som observationerna kunde identifiera var att det på vissa ställen fanns stora 

oanvända ytor (se bilaga 21), vilket Nordfält & Ahlbom (2018) anses bör undvikas. Även 

en viss avsaknad av visuell kommunikation förekom under observationernas gång. Detta 

eftersom produktexponering på ett flertal platser förekom utan någon tillhörande 

kommunikation (se bilaga 22). Med grund i den tanken fick det oss att reflektera över den 

omorganisering som ständigt måste förekomma på en marknadsplats som The Lobby. 

Detta särskilt med tanke på att om att The Lobby, enligt Swärdh, gör skiften av aktörer 

varje, eller varannan månad. Strategisk planering över skiften som motverkar att övriga 

utställande aktörer, eller ännu värre, kunder direkt påverkas i negativ bemärkelse bör 

enligt vår åsikt därmed vara att föredra.  

 

4.2.1.3 Vikten av varumärkesrepresentanter 

Något som dock bör poängteras utifrån observationerna är att den delvis bristande visuella 

kommunikationen snart vägdes upp av verbal kommunikation då serviceinriktad personal 

vänligt hälsar besökarna välkomna. När kunderna välkomnats introducerades dem för 

The Lobbys koncept, de utställande aktörerna och fick slutligen förklarat att det även 

finns en nedervåning.  

 

Att de anställdas förmåga att kommunicera påverkar kundupplevelsen är något som Haas 

och Kenning (2014) forskning tyder på. Även Bitner (1992) menar att de anställdas 

attityder, moral och ambitioner även påverkar kundupplevelsen. Swärdh berättar vidare 

hur stjärnorna är serviceinriktade på ett helt annat sätt och att de utgör en väsentlig del av 

The Lobby. Wahlström benämner att företagets stjärnor förses med en introduktion av de 

utställande varumärkena. Vilken och hur mycket information som de utställande 

varumärkena väljer att förmedla till stjärnorna är upp till dem själva att avgöra. Något 

som Wahlström dock tillägger är att det generellt finns en märkbar skillnad i utfallet 

beroende på om varumärkena lagt resurser på introduktionen eller inte. Vilket även stärks 

av Grönroos (2015) som menar att den interna kommunikationen möjliggör strävandet av 

gemensamma mål.  

 

En som använt sig av Slash.tens stjärnor är Grip som vidare berättar att det fungerat 

jättebra. Även Persson och Rosenqvist Hallin berättar att stjärnor varit där om de behövt 
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det och att det fungerat väl, vilket tyder på att en extern part kan vara en välfungerande 

varumärkesrepresentant om rätt förutsättningar ges.  

 

4.2.2 Den sociala interaktionen 

4.2.2.1 Den sociala kunden 

Enligt Wahlström, försäljningschef på Slash.ten, är människor i grund och botten sociala 

djur. Das och Varshneya (2017) beskriver samma sak som Wahlström och menar 

fortsättningsvis på att människor allt mer ser marknadsplatser som mötesplatser för 

sociala interaktioner. Att människor skulle sluta befinna sig i stadskärnor anser 

Wahlström därmed vara felaktigt. Däremot kommer det att befinna sig där av andra 

anledningar än enbart shopping. Med detta i åtanke skulle marknadsplatser som The 

Lobby alltså gynnas av att skapa plats för den socialisering som kunderna efterfrågar. 

 

4.2.2.2 Social plattform 

Vidare resonerar Wahlström för att framtidens detaljhandel kommer utveckla människors 

behov av socialisering, vilket Bolton et al. (2018) beskriver vara kärnan av 

kundupplevelsen. Enligt Wahlström kommer det i framtiden att handla om att skapa 

plattformar som enar människor runt ett visst intresse. Detta påvisar även Surchi (2011) 

som förklarar att interaktionen som uppstår kunder emellan är av yttersta vikt. Wahlström 

ger ett exempel på aktiviteter hos The Lobby där likasinnade människor har interagerat 

genom föreläsningar, yoga-träningar och matlagningskurser. Ytterligare ett exempel som 

Wahlström beskriver är en skateboardbutik som inte tillhandahåller e-handel utan endast 

en fysisk butik men som överlever dagens handel genom att ha skapat en plattform där 

likasinnade människor kan umgås, konsumera och inspirera varandra tillsammans. 

 

4.2.2.3 Interkation genom olika kanaler 

I dagens samhälle kan interaktion uppstå närsomhelst genom såväl icke-humana kanaler 

som fysiska möten (Lemon & Verhoef, 2016). Genom att även engagera kunderna genom 

varumärkets digitala kanaler, kan individens naturliga behov av interaktion tillfredsställas 

(Grewal et al. 2017). En tidigare utställare som verkligen tog den digitala interaktionen 

som primär är Njie House. Persson, projektledare på Njie House och Project Manager på 

Universal Music, berättar att fansen under utställningen hade möjligheten att interagera 

både digitalt och fysiskt men tillägger att den digitala interaktionen nått ut till fler än den 

fysiska. Utifrån detta anser vi att Šimůnková (2018) tes, om att detaljhandeln idag bör ses 
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som en hybriditet av det som är online och offline, kan bekräftas. Att en marknadsplats 

som The Lobby och dess utställare därmed bör fokusera på att främja samtliga plattformar 

skulle enligt vår mening även kunna vara fördelaktigt (McColl-Kennedy, Cheung & 

Ferrier, 2015 och Tombs & McColl-Kennedy, 2013) 

 

4.2.3 Den sociala mötesplatsen 

4.2.3.1 Markandsplats som mötesplats 

Marknadsplatser idag blir allt mer till en mötesplats där besökarna kan underhålla sig 

enligt Bergström och Fölster (2009). Detta menar även Sheikh (2008) på då människor 

allt mer konsumerar sin fritid i liknelse med konsumtionen av en produkt och anser därav 

att marknadsplatser bör utformas till mötesplatser där människor kan spendera sin fritid. 

 

I The Lobbys fall fanns till en början en Cavabar med i konceptet, vilken fortfarande 

ligger i anslutning till The Lobby men som både Thunberg, BAS, och Swärdh, AMF 

Fastigheter, dessvärre hade hoppats mer på. Grundtanken med denna var, enligt 

Thunberg, att The Lobby med dess cavabar skulle representera en plats där kunder kan 

mötas, umgås och arbeta. Swärdh instämmer och menar även att en möjlighet till catering 

skulle ha varit tillgängligt till de event som hålls i lokalen. Men då en rad problem uppstod 

längst vägen föll den funktionen efter en tid.  

 

4.2.3.2 Social konsumtion 

Sheikh (2008) forskning tyder på att en mötesplats även bör inkludera fritidsmöjligheter 

för den sociala konsumtionen och föreslår vidare biografer, caféer och annan typ av 

underhållning som exempel på detta. Att mat och dryck kommer ses som en allt mer 

central faktor till lönsamhet framöver är något som både Grip och Thunberg menar på. 

Grip menar dock att det krävs mer än att bara implementera ett café för att det ska vara 

lönsamt och förklarar avslutningsvis att människor drar människor. Detta styrker Tsais 

(2010) teori gällande att det gastronomiska ska erbjuda prisvärd mat och förfriskningar. 

Sheikh (2008) kompletterar Tsais (2010) teori och tillägger att tjänster som inte är 

shopping-relaterade möjliggör chansen att kunden stannar längre. Grips uttalande stärks 

även av Das och Varshneyas (2017) teori om att kundernas besök ofta sker tillsammans 

med andra kunder.  
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Att på en marknadsplat som The Lobby skapa ett brett utbud för social konsumtion skulle 

utifrån ovanstående diskussion därmed kunna tydas vara fördelaktigt. 

 

4.2.3.3 Mervärde 

För att tillfredsställa kunderna bör marknadsplatsen, enligt Das och Varshneya (2017), 

anpassas efter kundernas behov. Det kan enligt Maniscalco (2015) och Bergström och 

Fölster (2009) vara att anpassa öppettiderna till kunderna eller erbjuda bekvämligheter 

för att underlätta för kunderna. Thunberg berättar att varumärken i framtiden kommer 

erbjuda fler tilläggstjänster för att tillfredsställa kundernas behov. The Lobby erbjuder 

tjänsten click and collect där kunderna har möjlighet att hämta ut ditt beställda paket, 

vilket Maniscalco (2015) och Bergström och Fölster (2009) anser vara en bekvämlighet 

som kan stimulera kundernas konsumtion. Även Grip anser att The Lobbys click and 

collect-tjänst fungerade bra. För att höja värdet för kunden ytterligare beskriver Grip 

fortsättningsvis att en skräddare exempelvis hade kunnat vara en gynnsam tilläggstjänst. 

Detta eftersom att kunden då upplever att den får mervärde av att handla på The Lobby 

som i sin tur kan resultera i att hen blir mindre priskänslig. Att därmed samla fler aktörer 

och tjänster under samma tak anser Grip vara att föredra. 

 

Gilboa och Vilnai-Yavetz (2013) beskriver att marknadsplatsen främsta fördel mot e-

handeln är möjligheten att implementera sociala möjligheter tillsammans med 

konsumtion. Wahlström förklarar att det viktigaste för The Lobby är att attrahera dit 

kunder. För utan kunder så spelar det ingen roll vilka varumärken som är där. Även 

Drakenberg nämner vikten av att få återkommande kunder. Wahlström berättar att de 

fysiska butikerna bör vara en plats där människor kan mötas och umgås. Grip benämner 

vidare att samarbeten med influencers eller andra varumärken är en marknadsstrategi som 

hjälper till att driva människor, vilket hade varit gynnsamt för en marknadsplats som The 

Lobby. 

 

4.2.3.4 Event 

Något som samtliga respondenter har gemensamt är det faktum att event har varit en 

central del i utställningen på The Lobby. Thunberg förklarar att The Lobby är en 

marknadsplats där flertalet aktörer samlas och lanserar sina produkter genom exempelvis 

event. Detta tjänar även ett syfte då varumärkena har möjlighet att testa sina produkter på 
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en neutral plats. Det är även en plats där e-handlare har möjlighet att skapa event på en 

fysisk plattform.  

 

Något som Grip dock anser är att The Lobby potentiellt kunde ha genomfört ytterligare 

event för att attrahera kunder och skapa trafik till platsen. För att exemplifiera hur detta 

skulle kunna bedrivits på The Lobby beskrivs att livemusik tillsammans med mat och 

dryck kunnat ge människor möjligheten att shoppa samtidigt som de kunnat glädjas av 

underhållningen.Detta går i led med Bradley och LaFleurs (2016) forskning som menar 

att både hedoniska- och utilitära värden behövs för att skapa en god kundupplevelse.  

 

Förutom detta förklarar Addis et al. (2018) att implementation av oväntade element är en 

strategi som ger positiva reaktioner och kan motstrida eventuella negativa aspekter. Detta 

stärks även av Grip som fortsättningsvis beskriver att varumärken behöver ge kunden 

något extra för att det sedan ska omvandlas till en intäkt. Bjuds kunden exempelvis på 

kaffe under sin vistelse, ökar det trevnaden för kunden. Vilket i sin tur kan generera i att 

kunden spenderar längre tid i butiken och på så vis även ökar chansen för att kunden går 

därifrån med en produkt.  

 

4.3 Framtidsutsikt 

Att fler marknadsplatser likt The Lobby kommer etableras i framtiden är något som 

Swärdh påstår med säkerhet. Vidare kan tilläggas att samtliga respondenter i denna 

studies ställer sig positivt till den tillfälliga butiken. Att den fysiska butiken är fortsatt 

viktig men står inför en rad nödvändiga förändringar framöver är något som denna studie 

med största säkerhet tyder på. Dessutom tyder denna studie även på att den fysiska 

butiken kommer att utvecklas till en plats där kunder möts och upplever varumärket på 

riktigt. Varför förändringar i denna studie anses vara nödvändiga framöver har sin grund 

i de rådande samhällsförändringar som påverkar oss alla oavsett om vi vill eller inte. 

Precis som denna studie genomgående har diskuterat, beskriver Thunberg avlsutningsvis 

i sin intervju följande; samtliga aktörer behöver se till att skapa en smidig och enkel 

kundresa, skapa upplevelse, skapa mervärde genom tjänsteutveckling, se över sortiment 

och format och slutligen även tänka på nya affärsmodeller.  

 

Swärdh förklarar att det är varumärkena, som är närmast slutkonsumenterna, som 

antagligen kommer att få ta den första smällen om förändringsarbetet inte sker i den takt 



  
 

52 

som förväntas. Men i slutendan är det ändå fastighetsägarna som står där med tomma 

lokaler. För att detta inte ska ske kräver det att fastighetsägare tar ansvar för sina 

handelsplatser och omvandlar dem till tilltalande marknadsplatser dit människor vill 

mötas och umgås. 

 

Att The Lobby är ett innovativt, första exempel på en förändring gjord av en 

fastighetsägare i Sverige är något som de flesta respondenter i denna studie anser. Något 

som samtliga av dessa även poängterat är att The Lobby inom en snar framtid kommer 

vara långt ifrån det enda exemplet på innovativa förändringar. Frågan om vilken väg 

konkurrenterna kommer att ta och hur dessa förändringar kommer ta form återstår dock 

att se. 
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5 Slutsats 
Syftet har i denna studie varit att undersöka vilka faktorer som krävs för att skapa en 

marknadsplats där upplevelsen och pop-up konceptet är central för att sedan kunna 

kartlägga dess potentiella roll i framtiden. Med syftet i åtanke lyfts vidare de två 

forskningsfrågorna med dess tillhörande slutsatser.  

 

5.1 Svar på forskningsfrågor 

 

5.1.1 Vilka är de viktigaste faktorerna vid utformandet av en marknadsplats som 

The Lobby? 

5.1.1.1 Avsändare eller varumärke 

Att skapa en miljö där många varumärken möts på ett och samma ställe, utan att det blir 

en missmatch, har visat sig vara en utmaning. Bedrivs marknadsplatsen som en neutral 

avsändare anser de utställande varumärkena få det primära fokuset som då kan styra 

utfallet. Detta kräver dock att de utställande aktörerna på egen hand driver trafik, vilket 

flertal respondenter i denna studie anser varit svårt. Att som utställande varumärke på 

egen hand locka dit sina kunder anses vidare ha tagit längre tid än väntat, vilket för vissa 

av de tidigare utställarna även resulterade i att de önskat att de stannat längre. Skulle 

denna typ av marknadsplats istället bedrivas som ett varumärke som tydligt vet sin 

målgrupp, hade utfallet blivit bättre, menar flera av respondenterna. 

 

5.1.1.2 Utformning av kontrakt 

Hur stora hyreskontrakt som ska erbjudas och vad som ska ingå är en annan viktig 

variabel att överväga. I denna studie kan ett markant skifte gällande ytstorlek identifieras 

som tyder på att The Lobby valt att satsa på större kontrakt än tidigare. Att hitta rätt 

hyresgäster beskrivs vidare som ett dilemma. Detta då spännande aktörer och koncept 

anses attrahera kunder, men samtidigt kommer de stora intäkterna in genom de större 

aktörerna som har möjligheten att hyra större ytor.  

 

Förutom ytstorlek har även befogandet av serviceinriktad personal, eller som i detta fall, 

“stjärnor” även visat sig ha en positiv inverkan hos de tidigare utställarna som använt dem 

efter behov. Även möjligheten att få tillgång till en kontorsplats bland andra entreprenörer 

uppskattades.  
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5.1.1.3 Teknologi 

Att teknologiska lösningar blir av allt större betydelse i den fysiska miljön är något som 

i tidigare forskning redan konstateras (Kahn, 2017 ; Inman & Nikolova, 2017 ; Grewal et 

al., 2017 med flera). Detta innebär dock inte all tillgänglig teknik ska implementeras i den 

fysiska miljön, snarare tvärtom. Det innebär att analys och användning av data i den 

fysiska miljön även kommer behöva genomföras framöver. Detta för att delvis kunna 

optimera kundupplevelsen men också för att förbättra förutsättningarna för 

butikspersonal.  

 

5.1.1.4 Socialisering  

Att socialisering har fått en allt större roll inom detaljhandeln förklarar delvis Das och 

Varshneya (2017) men även flertalet respondenter, som fortsatt menar på att interaktion 

bör ske genom samtliga kanaler för att vara lönsam. Vidare benämns fysisk interaktion 

som uppstår kunder emellan samt mellan kund och varumärkesrepresentant vara fortsatt 

viktig konkurrensfördel mot e-handeln. 

 

5.1.1.5 Upplevelse 

Kundernas behov av socialisering påverkar utvecklingen av detaljhandeln. Detaljhandlare 

bör enligt Sheikh (2008) med komplettering av respondenterna, utforma marknadsplatsen 

för att möta kundernas behov. Detta görs genom att skapa en mötesplats där kunderna kan 

socialisera. Upplevelsen har återigen uppmärksammats som en viktig faktor inom 

detaljhandeln. För att överleva konkurrensen mot både e-handeln och andra 

konkurrerande varumärken tyder det på att varumärken bör fokusera på att skapa 

minnesvärda upplevelser som berikar sina kunders liv. Detta kan fördelaktigen göras 

genom exempelvis event, förse kunden med gastronomiska upplevelser eller erbjuda 

kunden tilläggstjänster som skapar mervärde för kunden. 

 

5.1.2 Vilken roll kan en denna typ marknadsplats komma att ha i framtiden? 

Exakt vilken roll en marknadsplats som The Lobby kan komma att ha i framtiden är ännu 

oklart. Något som däremot kan konstateras är att den tillfälliga butikens fördelar blir fler 

och fler. Att fastighetsägare erbjuder kortare hyreskontrakt ökar potentiellt möjligheten 

för varumärken att använda den fysiska butiken samtidigt som fastighetsägarna fyller sina 

handelslokaler, vilket gynnar fler aktörer inom detaljhandeln. Av studiens resultat kan vi 
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även utläsa viktiga faktorer som bidrar till marknadsplatsens framtida betydelse. Dessa 

redovisas nedan i underrubrikerna nedan. 

 

5.1.2.1 Pop-up butikens fördelar 

Att den tillfälliga butiken anses vara ett effektivt marknadsföringsverktyg för företag är 

något som tidigare forskning tyder på (Klein et al., 2016 ; Alexander, Nobbs & Varley, 

2018 ; Surchi, 2011). Detta kan även denna studie bekräfta som fortsatt tyder på att en 

marknadsplats som The Lobby är ytterligare ett välfungerande format av pop-up. Sedan 

tidigare har flertalet motiv till varför en pop-up butik är fördelaktig kunnat konstateras; 

leda till en ökad varumärkeskännedom och förhöjt kundengagemang, möjligheten att 

testa nya marknader (Alexander, Nobbs och Varley, 2018), möjligheten att nå nya 

målgrupper (Klein et al., 2016). Ovanstående motiv gällande varför den tillfälliga butiken 

anses vara lönsam har även i fallstudien om The Lobby kunnat identifieras. Denna studie 

har dessutom resulterat i flertalet nya motiv som tyder på att en marknadsplats som The 

Lobby potentiellt kan vara en lösning på de rådande samhällsförändringar som sker i vår 

omvärld idag; 

 

5.1.2.2 Möjligheten att testa nya koncept och verktyg 

Ett motiv som framkommit genom denna studie är möjligheten att kunna testa nya 

koncept och verktyg för att kunna dra viktiga lärdomar inför framtiden. Detta har visats 

vara av vikt på grund av de rådande förändringar som sker inom detaljhandeln, vilket 

visat sig skapa en viss oro. Detta motiv kan exemplifieras genom IKEAs utställning på 

The Lobby som givit dem chansen att, i praktiken, testa ny teknologi och media som de 

inte har tillgång till i sina varuhus. Genom denna exemplifiering kan även följande saker 

konstateras; (1) även stora organisationer som IKEA kan fördelaktigen kan använda sig 

av The Lobby för att testa nya koncept och verktyg. Och (2) likt Inman och Nikolova 

(2017) forskning kan implementering av innovativ teknologi även ses som en differentiell 

fördel för en marknadsplats som The Lobby. 

 

5.1.2.3 Vikten att komma närmare kunderna 

Ett annat motiv som kunnat identifieras grundar sig i den allt mer snabbrörliga omvärlden 

där tid är en vara av lyx. Att som varumärke visa upp sina produkter där kunden faktiskt 

befinner sig har i denna studie därmed visat sig vara av yttersta vikt. Genom att strategisk 
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placera pop-up butiken på en sådan plats har både befintliga och nya målgrupper vidare 

visat sig kunna nås.   

 

5.1.2.4 Möjligheten att beröra viktiga frågor 

Även möjligheten att kunna ta ställning och beröra viktiga frågor har visat sig vara en 

central orsak till varför en tillfällig utställning är lönsam att genomföra. En förklaring till 

detta anses vara kundernas allt högre medvetenhet och krav på att företag bör ta sitt ansvar 

i samhället. I denna studie har dessa budskap förmedlats genom kunskap, inspiration och 

kultur.  

 

5.1.2.5 Möjligheten att gå från online till offline 

För verksamheter som i främsta mån verkar online har en tillfällig butik visat sig vara ett 

fördelaktigt verktyg för att ge sina kunder möjligheten att få uppleva varumärket fysiskt. 

För mindre aktörer har även personlig kontakt med sina kunder visat sig vara uppskattat 

för att de då fått möjligheten att personligen lära känna sina kunder.  

 

5.1.2.6 Möjligheten till innovativa samarbeten 

Möjligheten att genomföra innovativa kampanjer och samarbeten har vidare kunnat 

identifieras som ett lönsamt motiv. Det sociala experimentet Njie House ses i denna studie 

som ett exempel där relationen mellan varumärke och influencer varit i fokus. Vidare kan 

det även konstateras att en kampanj, trots att den utspelar sig på en fysisk plats, 

fortfarande kan vara digital.  

 

5.1.2.7 Möjligheten att testa nya marknader 

Att The Lobby är ett innovativt, första exempel på en förändring gjord av en 

fastighetsägare i Sverige är något som de flesta respondenter i denna studie anser. Något 

som samtliga av dessa även poängterat är att The Lobby inom en snar framtid kommer 

vara långt ifrån det enda exemplet på innovativ förändring. Frågan om vilken väg 

konkurrenterna kommer att ta och hur dessa förändringar kommer ta form återstår dock 

att se.  

 

Avslutningsvis tyder det på att detaljhandeln delar ansvarstagandet från samtliga aktörer 

som berör detaljhandeln. Det anses vidare att det krävs ett samspel mellan varumärken 

och fastighetsägare för att gemensamt klara av konkurrensen mot e-handeln.  
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5.2 Teoretiskt och praktiskt bidrag 

Det teoretiska bidrag denna studie kan tillföra är att fylla det forskningsgap angående 

marknadsplatser där pop-up konceptet och upplevelse är en vital del av verksamheten. Då 

tidigare forskning endast fokuserat på enskilda delar som pop-up, köpcentrum och 

upplevelse, bidrar denna studie till hur detta kan ses som en enhetlig marknadsplats. 

Vidare har studien identifierat flertalet motiv som tyder på att pop-up konceptet genererar 

lönsamhet. Motiven i tidigare studier innefattar; ökad varumärkeskännedom, förhöjt 

kundengagemang, möjligheten att testa nya marknader samt att den tillfälliga butiken 

används som ett marknadsföringsverktyg. Detta har utvecklats genom denna studie där 

motiven nu fått ny fattning. Det nya teoretiska bidraget gällande motiv för pop-up butiken 

innefattar utveckling av två redan identifierade motiv; möjligheten att nå nya målgrupper 

och möjligheten att testa nya marknader. Ytterligare tre nya motiv har genom studien 

identifierats; möjligheten att testa nya koncept och verktyg, möjligheten att möta 

kunderna och möjligheten att beröra viktiga frågor. 

 

Det praktiska bidraget av studien innefattar belägg på hur den nya typen av marknadsplats 

kan ta form. Detta inkluderar marknadsplatsens visuella uttryck, där den fysiska miljö 

och de utställande aktörerna är en del av helheten. Teknologin, som också är en väsentlig 

del av både miljön och kundupplevelsen, beskrivs tillsammans med kompetens från den 

utvalda respondenten. Det praktiska bidraget inkluderar även vilka faktorer som är viktiga 

för kundens socialisering, där mötesplats, kundupplevelse, och event ingår. Slutligen 

framställs även de viktigaste faktorerna för att skapa en lönsam pop-up butik.  

 

Denna studie har även bidragit med proposition som berör samhälleliga samt 

miljömässiga aspekter. För både samhället, företagare, fastighetsägare och miljön är det 

fördelaktigt att bruka de tomma butikslokalerna istället för att producera nya 

butikslokaler. Fastighetsägare som erbjuder olika lösningar för tomma lokaler kommer 

locka allt fler företag att hyra. Detta gynnar flera aktörer och skapar mötesplatser för 

befolkningen i samhället. Som tidigare konstaterats i studien är dagens lyxvara tid och 

det blir allt viktigare för företagare att vara placerad där människor befinner sig. 
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5.3 Förslag till framtida forskning 

Gällande urvalet har studien samlat åtta respondenter med kunskap inom olika ämnen, 

där alla på något sätt berör The Lobby. Den insamlade empirin anser vi vara tillräckligt 

god för att skapa förståelse för The Lobby som marknadsplats. Däremot anser vi att det 

går att styrka studien ytterligare med fler respondenter som bidrar med kunskap inom fler 

ämnen, exempelvis flera utställande varumärken i andra branscher.  

 

Forskarna i denna studie har valt att fokusera på varumärkets perspektiv, för att undersöka 

hur de verkande aktörerna inom detaljhandeln arbetar för att överleva konkurrensen mot 

e-handeln. Under studiens gång har flertalet respondenter förklarat vikten av att skapa en 

god kundupplevelse där socialisering är en primär del i helheten. Förslag på vidare 

forskning är att utgå för kundens perspektiv för att skapa djupare förståelse i vad den 

faktiska kunden önskar gällande upplevelser, socialisering och shopping i den fysiska 

butiken. 
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Göran 

Swärdh 

Affärsutvecklare 

på AMF 
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Telefonintervju 

Samarbets-
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Wahlström 
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2019 

Fysisk intervju 

Samarbets-
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Bas Id Lotta 

Thunberg 

Creative Director  30 
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Samarbets-

partner 

Deloitte 
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Hallin 

Projektledare 

marknads-
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29 
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Marknadschef 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 

Göran Swärdh, AMF Fastigheter 

 

Allmänt 

Berätta om dig och din roll på AMF Fastigheter. 

Hur började idén med The Lobby? 

 

Pop-up 

Hur kommer det sig att The Lobby är placerat på Regeringsgatan 61? 

Vem är det som skapar eventen på The Lobby?  

 

Marknadsplats 

Vad skulle du benämna The Lobby som?  

Hur ser du på det som benämns som “butiksdöden”? 

Hur arbetar ni med dynamiken av varumärken? 

 

Kundupplevelse 

Hur arbetar ni med kundupplevelser? 

 

Övrigt 

Vad är framtiden för The Lobby? 

Vad tror du är framtiden för detaljhandeln? 

Vilken roll tror du fastighetsägare har i framtiden? 
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Bilaga 3 – Intervjuguide 

Niklas Wahlström, Slash.ten 

 

Allmänt 

Berätta om dig och din roll på Slash.ten 

 

Marknadsplats 

Hur viktigt är det att era värderingar stämmer överens med de varumärken som ni 

arbetar med?  

Hur ser samarbetet med The Lobby ut? Är ni ständigt bemannade där?  

 

Kundupplevelse 

Hur skapas en god servicekvalitet och varumärkesupplevelse enligt er? 

Hur förbereds era stjärnor inför ett nytt säljuppdrag? 

Hur ser ni på personalens roll i framtidens detaljhandel?  

 

Övrigt 

Hur tror du Slash.ten kommer stå sig i framtiden? Hur ser konkurrensen ut? 

Vad bidrar ni med till framtidens retail? 

Hur ser ni på framtidens detaljhandel överlag? 
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Bilaga 4 – Intervjuguide 

Lotta Thunberg 

 

Allmänt 

Berätta dig och din roll på BAS 

Hur har framtagningen av The Lobby sett ut fördelat mellan er och AMF Fastigheter? 

 

Marknadsplats 

Hur växte idén om The Lobby fram?  

Hur skulle ni beskriva The Lobby som varumärke?  

 

Kundupplevelse 

Vad vill ni skapa för kundupplevelse med konceptet? 

Hur har ni resonerat med förhållningen mellan teknologi och fysisk handel? 

 

Övrigt 

Hur ser ni på slutresultatet? Finns det något ni hade gjort annorlunda idag?  

Hur ser ni på framtiden för The Lobby?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

V 

Bilaga 5 – Intervjuguide 

Fredrik Oscarson, Deloitte Digital 

 

Allmänt 

Berätta om dig själv och din roll i Deloitte 

 

Kundupplevelse 

Kan du berätta om de huvudsakliga teknologiska verktygen som finns hos The Lobby? 

Vad kan The Lobby erbjuda för teknologiska lösningar till de utställande varumärkena? 

Ser ni någon etisk aspekt vid insamlingen av data?  

Vilken teknologi kan kunderna interagera med i butiken? 

 

Övrigt 

Vad händer i framtiden för Deloitte?  
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Bilaga 6 – Intervjuguide 

Charlotte Grip, Coatally 

 

Allmänt 

Berätta om dig och ditt varumärke 

Hur hörde du talas om The Lobby? 

 

Pop-up 

När och hur länge var du utställare på The Lobby? 

Vad var målet med utställningen? 

Hur upplevde du att utställningen gick? Var det lönsamt? 

Hur skapas en effektivt pop-up butik enligt dig? 

 

Marknadsplats 

Hur sker försäljning av dina produkter vanligtvis?  

Hur påverkar variationen av varumärken upplevelsen av ditt varumärke? 

 

Kundupplevelse 

Medverkade du själv under utställningen? 

Skedde försäljning av produkter vid utställningsplatsen? 

Hur anser du kundupplevelsen vara hos The Lobby? 
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Bilaga 7 – Intervjuguide 

Daniel Persson, Universal Music 

 

Allmänt 

Berätta om dig och din roll på Universal Music 

Vilka typer av event arbetar ni främst med i Sverige? 

Hur hörde ni talas om The Lobby? 

 

Pop-up 

När och hur länge var du utställare på The Lobby? 

Vad var syftet med experimentet Njie House? 

Hur såg samarbetet med Njie ut?  

Hur viktig är platsen för ett event? 

Vilka är de viktigaste faktorerna för att skapa ett bra event?  

Hur upplevde du att det gick? Var det lönsamt?  

 

Kundupplevelse 

Har privatpersoner haft möjligheten att besöka och vara en del av experimentet?  

 

Övrigt 

Vilka faktorer är de viktigaste i ett bra samarbeten?  

Vad hade ni gett för råd till The Lobby som potentiellt förbättringsarbete? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

VIII 

Bilaga 8 – Intervjuguide 

Helena Rosenqvist Hallin, Ikea 

 

Allmänt 

Berätta om dig och din roll på IKEA. 

Hur hörde ni talas om The Lobby? 

 

Pop-up 

Vad var det primära syftet med utställningen? 

Hur kommer det sig att ni valde just pop-up arenan The Lobby för er kampanj?  

När och hur länge var du utställare på The Lobby? 

Hur fungerade samarbetet med de externa parterna (era experter) under utställningen?  

Hur upplevde ni att utställningen gick? Var det lönsamt? 

 

Marknadsplats 

Hur viktigt är samspelet med övriga utställande aktörer? 

Påverkade variationen av varumärken upplevelsen av IKEA som varumärke? 

 

Kundupplevelse 

Vilken roll anser ni teknologin har i pop-up butiken? 

 

Övrigt 

Vad hade ni gett för råd till The Lobby som potentiellt förbättringsarbete? 

Är den tillfälliga butiken något som Ikea kommer att använda sig mer av i framtiden?  

Hur ser ni på framtidens detaljhandel överlag? 
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Bilaga 9 – Intervjuguide 

Anders Drakenberg 

Allmänt 

Berätta om dig och din roll på Lexus 

 

Pop-up 

Vad var det primära syftet med utställningen?  

Hur kommer det sig att ni valde just pop-up arenan The Lobby för er kampanj?  

När och hur länge var du utställare på The Lobby? 

Hur upplevde du att det gick? Var det lönsamt?  

 

Marknadsplats 

Hur viktig är den fysiska butiken för er? 

 

Kundupplevelse 

Hade ni någon teknologi till hjälp? 

Hur kommer det sig att ni hade en japansk sushi kock? 

 

Övrigt 

Vad hade ni gett för råd till The Lobby som potentiellt förbättringsarbete? 
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Bilaga 10 - Operationalisering 

Göran Swärdh, AMF Fastigheter 

Ämne Fråga Syfte Referens till 

kapitel 

Allmänt Berätta om dig och din 

roll på AMF 

Fastigheter 

Syftet är att skapa 

förståelse för 

respondentens kunskap 

inom ämnet 

 

 
Hur började idén med 

The Lobby? 

Syftet är att skapa 

förståelse för hur The 

Lobby startade 

 

Pop-up Hur kommer det sig att 

The Lobby är placerat 

på Regeringsgatan 61? 

Syftet är att undersöka 

strategin bakom 

placering av The 

Lobby 

Pop-up butikens 

centrala 

variabler 

 
Vem är det som skapar 

eventen på The Lobby?  

Syftet är att undersöka 

hur The Lobby arbetar 

med event för att 

attrahera kunder 

Pop-up butiken 

som ett event 

Marknadsplats Hur skulle du benämna 

The Lobby?  

Syftet är att undersöka 

hur The Lobby 

definieras 

Definition och 

motiv 

 
Hur ser du på det som 

benämns som 

“butiksdöden”? 

Syftet är att undersöka 

vikten av den fysiska 

butiken 

Holistiska 

kundupplevelser 

& Den fysiska 

dimensionen  

 
Hur arbetar ni med 

dynamiken av 

varumärken? 

Syftet är att undersöka 

hur The Lobby arbetar 

med olika aktörer 

Dynamiken av 

aktörer 



  
 

XI 

Kundupplevelse Hur arbetar ni med 

kundupplevelser? 

Syftet är att undersöka 

hur The Lobby arbetar 

med kundupplevelser 

Holistiska 

kundupplevelser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

XII 

Bilaga 11 - Operationalisering 

Niklas Wahlström, Slash.ten 

Ämne Fråga Syfte Referens till 

kapitel 

Allmänt Berätta om Slash.ten 

och din roll på företaget 

Syftet är att skapa 

förståelse för 

respondentens 

kunskap inom ämnet 

 

Marknadsplats Hur viktigt är det att era 

värderingar stämmer 

överens med de 

varumärken som ni 

arbetar med?  

Syftet är att skapa 

förståelse för hur 

samspelet mellan 

olika aktörer och dess 

värderingar påverkar 

marknadsplatsen 

Dynamiken av 

aktörer 

 
Hur ser samarbetet med 

The Lobby ut? Är ni 

ständigt bemannade 

där?  

Syftet är att undersöka 

hur samarbetet mellan 

The Lobby och 

Slash.ten samt hur 

detta påverkar 

kundupplevelsen 

Vikten av social 

interaktion 

Kundupplevelse Hur skapas en god 

servicekvalitet och 

varumärkesupplevelse 

enligt er? 

Syftet är att undersöka 

hur varumärken kan 

optimera 

kundupplevelsen 

Holistiska 

kundupplevelser  

 
Hur förbereds era 

stjärnor inför ett nytt 

säljuppdrag? 

Syftet är att skapa 

förståelse för hur de 

anställda förbereds för 

interaktionen med 

kund 

Vikten av social 

interaktion 



  
 

XIII 

 
Hur ser ni på 

personalens roll i 

framtidens 

detaljhandel?  

Syftet är att undersöka 

vilken roll personalen 

har i den fysiska 

butiken 

Vikten av social 

interaktion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

XIV 

Bilaga 12 - Operationalisering 

Lotta Thunberg, BAS 

Ämne Fråga Syfte Referens till 

kapitel 

Allmänt Berätta lite om Basid 

och din roll i företaget 

Syftet är att skapa 

förståelse för 

respondentens 

kunskap inom ämnet 

 

 
Hur har framtagningen 

av The Lobby sett ut 

fördelat mellan er och 

AMF Fastigheter? 

Syftet är att skapa 

förståelse för vilken 

roll BAS haft i 

utvecklingen av The 

Lobby 

 

 
Hur växte idén om The 

Lobby fram?  

Syftet är att förstå 

problematiken med 

detaljhandeln idag 

 

Marknadsplats Hur skulle ni beskriva 

The Lobby som 

marknadsplats?  

Syftet är att få en 

inblick i konceptet 

Definition och 

motiv & Pop-up 

butikens 

definition och 

format 

Kundupplevelse Vad vill ni skapa för 

kundupplevelse med 

konceptet? 

Syftet är att undersöka 

vad The Lobbys 

koncept bidrar med för 

kundupplevelse från 

konceptutvecklarens 

perspektiv 

Köpcentrumets 

miljö & Den 

fysiska 

dimensionen  

 
Hur har ni resonerat 

med förhållningen 

Syftet är att undersöka 

konceptet förhåller sig 

mellan det digitala och 

Den digitala 

dimensionen & 



  
 

XV 

mellan teknologi och 

fysisk handel? 

den fysiska 

dimensionen 

Den fysiska 

dimensionen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

XVI 

Bilaga 13 - Operationalisering 

Fredrik Oscarson, Deloitte Digital 

Ämne Fråga Syfte Referens till 

kapitel 

Allmänt Berätta om dig själv 

och din roll i Deloitte 

Syftet är att skapa 

förståelse för 

respondentens 

kunskap inom ämnet 

 

Kundupplevelse Kan du berätta om de 

huvudsakliga 

teknologiska verktygen 

som finns hos The 

Lobby? 

Syftet är att undersöka 

vilka teknologiska 

verktyg som The 

Lobby tillhandahåller  

Digitala 

dimensionen 

 
Vad kan The Lobby 

erbjuda för 

teknologiska lösningar 

till de utställande 

varumärkena? 

Syftet är att undersöka 

vilken teknologi The 

Lobby erbjuder de 

utställande 

varumärkena 

Digitala 

dimensionen 

 
Ser ni någon etisk 

aspekt vid insamlingen 

av data?  

Syftet är att undersöka 

hur The Lobby 

använder sig av 

insamlad data 

Digitala 

dimensionen 

 
Vilken teknologi kan 

kunderna interagera 

med i butiken? 

Syftet är att undersöka 

hur The Lobby arbetar 

med teknologi i den 

fysiska butiken 

Digitala 

dimensionen 

 

 

 



  
 

XVII 

Bilaga 14 - Operationalisering 

Svensson, Modeaktör 

Ämne Fråga Syfte Referens till 

kapitel 

Allmänt Berätta om dig och ditt 

varumärke 

Syftet är att skapa 

förståelse för 

respondentens kunskap 

inom ämnet 

 

 
Hur hörde du talas om 

The Lobby? 

Syftet är att undersöka 

hur väletablerat The 

Lobby är inom 

detaljhandeln 

 

Pop-up När och hur länge var 

du utställare på The 

Lobby? 

Syftet är att undersöka 

hur tid och plats 

påverkar resultatet 

Pop-up butikens 

centrala 

variabler 

 
Vad var målet med 

utställningen? 

Syftet är att skapa 

förståelse för 

utställarens mål med 

pop-up butiken 

Ytterligare 

strategier för 

pop-up butiken 

& Pop-up 

butikens 

definition och 

format 

 
Hur upplevde du att 

det gick? Var det 

lönsamt?  

Syftet är att skapa 

förståelse för vilken 

inverkan pop-up 

butiken har på 

lönsamheten 

 

 
Hur skapas en effektivt 

pop-up butik enligt 

dig? 

Syftet är att skapa 

förståelse i hur pop-up 

Ytterligare 

strategier för 

pop-up butiken 



  
 

XVIII 

konceptet kan 

utvecklas och förbättras 

Marknadsplats Hur påverkar 

variationen av 

varumärken 

upplevelsen av ditt 

varumärke? 

Syftet är att skapa 

förståelse för vad som 

påverkar upplevelsen 

av varumärket 

Dynamiken av 

aktörer & Den 

fysiska 

dimensionen  

Kundupplevelse Medverkade du själv 

under utställningen? 

Syftet är att undersöka 

samspelet mellan 

varumärkesrepresentant 

och kund 

Vikten av social 

interaktion 

 
Hur anser du 

kundupplevelsen vara 

hos The Lobby? 

Syftet är att undersöka 

hur kundupplevelsen 

uppfattas på The Lobby 

Holistiska 

kundupplevelser  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

XIX 

Bilaga 15 - Operationalisering 

Daniel Persson, Universal Music 

Ämne Fråga Syfte Referens till 

kapitel 

Allmänt Berätta lite om 

Universal Music och 

din roll i företaget 

Syftet är att skapa 

förståelse för 

respondentens 

kunskap inom ämnet 

 

 
Vilka typer av event 

arbetar ni främst med i 

Sverige? 

Syftet är att skapa 

förståelse för 

respondentens 

kunskap inom dennes 

bransch 

 

 
Hur hörde ni talas om 

The Lobby? 

Syftet är att 

undersöka hur 

väletablerat The 

Lobby är inom 

detaljhandeln 

 

Pop-up När och hur länge var 

du utställare på The 

Lobby? 

Syftet är att 

undersöka hur tid och 

plats påverkar 

resultatet 

Pop-up butikens 

centrala variabler 

 
Vad var syftet med 

experimentet Njie 

House? 

Syftet är att 

undersöka de 

bakomliggande 

faktorerna till ett 

skapandet av eventet 

Ytterligare 

strategier för 

pop-up butiken, 

Pop-up butikens 

definition och 

format & Pop-up 

butiken som ett 

event 



  
 

XX 

 
Hur viktig är platsen 

för ett event? 

Syftet är att skapa 

förståelse för den 

fysiska platsens 

betydelse för event 

Pop-up butikens 

centrala variabler 

 
Vilka är de viktigaste 

faktorerna för att skapa 

ett bra event?  

Syftet är att 

undersöka de 

viktigaste faktorerna i 

utförandet av event 

Pop-up butiken 

som ett event 

 
Hur upplevde du att det 

gick? Var det lönsamt?  

Syftet är att skapa 

förståelse för vilken 

inverkan pop-up 

butiken har på 

lönsamheten 

 

Kundupplevelse Har privatpersoner haft 

möjligheten att besöka 

och vara en del av 

experimentet?  

Syftet är att 

undersöka om 

kunderna haft 

möjlighet att 

interagera med 

varumärket 

Vikten av social 

interaktion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

XXI 

Bilaga 16 - Operationalisering 

Helena Rosenqvist Hallin, Ikea 

Ämne Intervjufråga Syfte Referens till 

kapitel 

Allmänt Berätta om dig och 

din roll på IKEA 

Syftet är att skapa 

förståelse för 

respondentens kunskap 

inom ämnet 

 

 
Hur hörde ni talas om 

The Lobby? 

Syftet är att undersöka 

hur väletablerat The 

Lobby är i 

detaljhandelsbranschen 

 

Pop-up Vad var det primära 

syftet med 

utställningen? 

Syftet är att undersöka 

motivet till pop-up 

konceptet 

Pop-up butikens 

definition och 

format 

 
Hur kommer det sig 

att ni valde just pop-

up arenan The Lobby 

för er kampanj?  

Syftet är att skapa en 

förståelse för varför 

utställarna väljer The 

Lobby som 

marknadsplats 

 

 
När och hur länge var 

du utställare på The 

Lobby? 

Syftet är att undersöka 

hur tid och plats 

påverkar resultatet 

Pop-up butikens 

centrala variabler 

 
Hur fungerade 

samarbetet med de 

externa parterna (era 

experter) under 

utställningen?  

Syftet är att skapa 

förståelse för hur 

utställaren samarbetar 

med externa partners 

för att skapa 

kundupplevelse 

Pop-up butikens 

definition och 

format 



  
 

XXII 

 
Hur upplevde ni att 

utställningen gick? 

Var det lönsamt? 

Syftet är att skapa 

förståelse för vilken 

inverkan pop-up 

butiken har på 

lönsamheten 

 

Marknadsplats Hur viktigt är 

samspelet med övriga 

utställande aktörer? 

Syftet är att skapa 

förståelse för hur 

viktigt samspelet är 

mellan de befintliga 

aktörerna. 

Dynamiken av 

aktörer 

 
Påverkade variationen 

av varumärken 

upplevelsen av IKEA 

som varumärke? 

Syftet är att skapa 

förståelse för vad som 

påverkar upplevelsen 

av varumärket 

Dynamiken av 

aktörer & Den 

fysiska 

dimensionen  

Kundupplevelse Vilken roll anser  ni 

teknologin har i pop-

up butiken? 

Syftet är att skapa 

förståelse för hur 

varumärken idag 

använder sig av 

teknologi 

Den digitala 

dimensionen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

XXIII 

Bilaga 17 - Operationalisering 

Anders Drakenberg, Lexus 

Ämne Fråga Syfte Referens till 

kapitel 

Allmänt Berätta om dig och din 

roll på Lexus 

Syftet är att skapa 

förståelse för 

respondentens kunskap 

inom ämnet 

 

Pop-up Vad var det primära 

syftet med 

utställningen?  

Syftet är att undersöka 

motivet till pop-up 

konceptet 

Pop-up butikens 

definition och 

format 

 
Hur kommer det sig 

att ni valde just pop-

up arenan The Lobby 

för er kampanj?  

Syftet är att skapa 

förståelse för varför 

utställarna väljer The 

Lobby som 

marknadsplats 

 

 
När och hur länge var 

du utställare på The 

Lobby? 

Syftet är att undersöka 

hur tid och plats 

påverkar resultatet 

Pop-up butikens 

centrala 

variabler 

 
Hur upplevde du att 

det gick? Var det 

lönsamt?  

Syftet är att skapa 

förståelse för vilken 

inverkan pop-up 

butiken har på 

lönsamheten 

 

Marknadsplats Hur viktig är den 

fysiska butiken för er? 

Syftet är att skapa 

förståelse för vikten av 

den fysiska butiken 

Definition och 

motiv & 

Fysiska 

dimensionen 



  
 

XXIV 

Kundupplevelse Hade ni någon 

teknologi till hjälp? 

Syftet är att undersöka 

hur varumärken 

använder teknologin i 

den fysiska butiken 

Digitala 

dimensionen 

 
Hur kommer det sig 

att ni hade en japansk 

sushi kock? 

Syftet är att undersöka 

syftet med eventet 

Hedoniska 

kundupplevelser 

& Pop-up som 

event 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

XXV 

Bilaga 18 - Observationsschema 

Köpcentrum Begrepp 

The Lobby som mötesplats Mötesplats 

Plats för socialisering 

Gastronomi/Mat och dryck 

Övriga tjänster 

The Lobbys fysiska miljö Miljö och atmosfär 

Planlösning 

Tematisering 

Dynamiken av aktörer Variation av aktörer 

Utbud av aktörer 

Balans av aktörer 

 

Pop-up Begrepp 

Marknadsföringsverktyg Varumärkeskännedom i butik 

Format 

Plats, tidsperiod och ideal storlek  Den fysiska positionen 

Tydlig tidsperiod 

Disposition av yta 

Pop-up butikens strategier Varumärkesidentitet 

Varumärkesrepresentanter  

Pop-up event Upplevelse 

Varumärkeskännedom genom event 

Oväntade element 

 

Kundupplevelse Begrepp 

Holistiska kundupplevelser Känslan av tillhörighet 

Interaktion mellan kunder 



  
 

XXVI 

Helhetsupplevelsen 

Social interaktion Interaktion med företagets kanaler 

Interaktion med 

varumärkesrepresentant 

Den fysiska dimensionen Det fysiska servicelandskapet 

Den digitala dimensionen Digitalisering i butik 



  
 

XXVII 

Bilaga 19 – Gammal prislista, The Lobby 

 



  
 

XXVIII 

Bilaga 20 – Ny prislista, The Lobby 

 
 

 

THE LOBBYS PAKET

BRAND
AREA

SHOW-
ROOM

TAKE
OVER

~60 m2

168 537 OTE*
~120 m2

325 612 OTE*
~400 m2

1 513 886 OTE*

PERSONAL BETAL-
LÖSNINGAR

INREDNING &
MERCHANDISING

INGÅR ALLTID I THE LOBBY:

DIGITAL
EXPONERING

PLATTFORM FÖR
UPPLEVELSER

*opportunity to engage

REDAKTIONELLT
& DIGITALT CONTENT



  
 

XXIX 

Bilaga 21 – Nedervåning, The Lobby Market 

 



  
 

XXX 

Bilaga 22 – Ingen kommunikation, The Lobby 

 

 

 
 



  
 

XXXI 

Bilaga 23 - Fördelning av arbete 

 

 

Författare 1, 

Aurora Andersson 

Författare 2,  

Linnea Åsenlund 

Problemmedvetenhet 50 % 

 

50 % 

Metodval och 

genomförande 

60 % 40 % 

Teoretisk 

referensram 

40 % 60 % 

Empiri 50 % 50 % 

Analytiskt kunnande 50 % 50 % 

Slutsatser 50 % 50 % 

Vetenskapligt språk 

och 

kommunikations-

förmåga 

50 % 50 % 

Självständighet 

under processen 

50 % 50 % 

Aktivt deltagande på 

seminarier 

50 % 50 % 

 

Arbetet har under studiens gång innefattat att båda forskarna har varit delaktiga i alla 

studiens delar. Skillnaden i fördelningen ligger i metod- och teorikapitlet där vi 

beslutade oss för att Linnea Åsenlund hade huvudansvaret för teorikapitlet samtidigt 

som Aurora Andersson var huvudansvarig för metodkapitlet. 


