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Det kan vara svårt att veta vilka faktorer som ett köpcentrum bör arbeta med för att bli 

framgångsrikt. Idag krävs kontinuerlig förnyelse eftersom konkurrensen på marknaden 

hårdnar då allt fler köpcentrum byggs. Vi vill därför visa hur ett lokalt köpcentrum kan 

utveckla sitt koncept för att förbättra sin position på marknaden samt bli en attraktivare plats.  

 

Syfte:  Uppsatsen fokuserar på två delsyften, som presenteras nedan:  

 

 Analysera och undersöka köpcentrums framgångsfaktorer.  

 Framställa strategier till köpcentrum som är i behov av förnyelse. 

Strategierna är framtagna i avsikt att göra köpcentrumet till en attraktivare 

plats för besökare och därigenom öka köpcentrumets konkurrensposition. 

 

Metod:  Vårt metodologiska tillvägagångssätt är präglad av en kvalitativ ansats med 

vikten på ett deduktivt arbetssätt.  Den empiriska insamlingen utfördes genom 

elva intervjuer, varav sex av dessa var personliga, fyra utfördes via telefon och 

en via mejl. Vi har använt oss av ett fallföretag som undersökningsobjekt för 

köpcentrum som befinner sig i en sämre situation och behöver förnyelse. 

 

Slutsatser: Utifrån resultatet från den teoretiska och empiriska insamlingen samt vår egen 

tolkning har vi kunnat analysera fram de mest högaktuella framgångsfaktorer 

samt hur de samspelar med varandra. Exempel på framgångsfaktorer är en bred 

och attraktiv butiksmix, tillgänglighet, en tillfredsställande atmosfär och 

användandet av aktiviteter för underhållning. Det slutliga målet för ett 

köpcentrum är att bli en social mötesplats.  Vi skapade en modell för att enkelt 

kunna förklara det intressanta förloppet till ett framgångsrikt köpcentrum. 

Strategierna som presenteras i slutet av uppsatsen handlar exempelvis om hur ett 

köpcentrum kan arbeta med kundens sinnen för att skapa en attraktivare plats. Vi 

vill visa att framgångsfaktorerna vi har tagit fram är användbara i vårt 

fallföretag samt i liknande köpcentrum.   

 



ABSTRACT 

 

It can be hard to know which factors a shopping mall can work with to be more successful. 

Today the shopping malls have to continuously renewal themselves, because of the increasing 

market competition and the increasing amount of shopping malls. That is why we want to 

show how a local shopping mall can develop their concept to improve their position on the 

market and to be a more attractive place.  

 

Purpose: The focus on the essay is on two aspects which are presented below: 

 Analyze and examine successful factors of shopping malls. 

 Create renovation strategies to shopping malls that are in need of them.  

The intent of these strategies is to make shopping malls become a more 

attractive place for visitors and through these strategies be more 

competitive on the market.  

 

Method: Our method for constructing this essay has had a qualitative approach with a 

focus to be deductive. The gathering of the empirical material has been carried 

out through eleven interviews. Six of these were personal interviews, four 

interviews by telephone and one was done by e-mail. To be able to closely 

examine shopping malls that are in need of change, we decided to observe an 

organisation that match these malls.     

 

Conclusions: On the basis of our theoretical and empirical collection, and also with the help 

of our own interpretation, we have been able to assemble the most prominent 

success factors and how they work together. A broad and attractive range of 

stores, convenience, a satisfying atmosphere and the use of activities for 

entertainment are all different success factors. The final goal for a shopping 

mall is to be a place for people to socialize. We created a model to explain the 

interesting course of events in their way to become a successful shopping mall. 

The strategies are presented in the end of the essay, and one of the strategies is 

how a shopping mall can work with a customer’s senses to create a more 

attractive place. We want to show that the success factors we have created can 

be useful for our case study and similar shopping malls that are in the same 

position.  
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1 INLEDNING 

 
i ska i detta kapitel introducera läsaren för vårt forskningsämne genom att klarlägga 

problemets bakgrund och diskussion som sedan mynnar ut i en problemformulering. Vi 

går sedan över till att redogöra uppsatsens syfte samt att uppmärksamma läsaren på de 

avgränsningar som gjorts. Den avslutande delen av inledningen innehåller en disposition av 

uppsatsen för att förtydliga dess struktur och upplägg.   

 

1.1 Bakgrund 

 

Föreställ dig att du kliver in genom en imponerande ljus entré med stora glasdörrar, in till en 

stor öppen miljö där dagsljus tränger in genom glastaket och reflekteras mot den noga utvalda 

designen. Du känner att platsen är välkommande och social, du vill umgås och de inbjudande 

caféerna och restaurangerna ger dig den möjligheten. Ju längre in i den upplevelseväckande 

miljön du kommer, desto mer ser du vad den har att erbjuda. De malda kaffebönorna från en 

liten kaffebutik ger en ljuvlig doft som skärper dina sinnen. Du känner en lättnad över att 

finna alla butiker under ett och samma tak, det är en plats som erbjuder allt du behöver. Det 

finns butiker av alla dess slag och du känner ingen saknad, allt finns här! Valmöjligheterna till 

engagemang, aktiviteter och nöje underhåller dig. Du befinner dig i ett köpcentrum!  

 

”Ett köpcentrum är en arkitekttoniskt enhetlig grupp av byggnader för 

detaljhandel och kommersiell service, som är planerad, utvecklad, ägd och 

förvaltad som en enhet. Ett köpcentrums uppgift är att det ska, vad gäller läge, 

storlek och typ av butiker/verksamheter, vara dimensionerad och anpassad till 

den marknad som den skall betjäna”  

(Warma Faring, Market, 2009-03-18:7). 

 

Det finns idag olika definitioner av köpcentrum, därför har vi samlat ihop olika författares och 

centrumledares definitioner av köpcentrum för att förtydliga fenomenet.   

 

Coleman (2006) beskriver köpcentrum som en koncentration av butiker, ofta med inslag av 

serveringar och olika typer av servicebutiker. Köpcentrum är en shoppingyta som säljer delar 

av sina ytor till hyresgäster och det är köpcentrumets uppgift att locka dit så många kunder 

som möjligt för att de ska spendera pengar i butikerna och verksamheterna (Adolfsson, 

intervju 2009-04-27). Han nämner även att ett köpcentrum är en mötesplats där människorna, 

restaurangerna och atmosfären bidrar till att det är en mötesplats. Moss (2007) beskriver att 

köpcentrum är en mötesplats, ett modernt torg, där folk samlas för att umgås och hävdar att 

köpcentrum attraherar folk av olika anledningar, det kan exempelvis vara mat, ett event, en 

butik eller rent av en plats att skåda folk.   

 

Det första inneslutna köpcentrumet, som även var ett av de mest populära, var Southdale 

Center som byggdes 1956 av arkitekten Victor Gruen (Shorpys artikel, 2008). Gruens idé var 

att samla 24 butiker i två plan under ett och samma tak med luftkonditionering på sommaren 

och värme på vintern (The New Yorkers artikel, 2004). Inne i köpcentrumet skapades en 

trädgård, belägen under glasat tak och en damm med guldfiskar samt en enorm bur med 

färgglada fåglar. Köpcentrumets arkitektur bestod bland annat av designade balkonger, 

dekorerade med växter. Slutresultatet blev en succé och Southdale Center finns än idag.  

V 
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Sverige har för nuvarande 350 köpcentrum på cirka 3,7 miljoner kvadratmeter yta (Allt om 

Stockholms hemsida, 2009). Tillsammans har de en omsättning på cirka 140 miljarder kronor 

och omsättningen ökar snabbare än detaljhandeln i stort. Köpcentrumens ökning var 130 % 

från år 1995 till 2005 och det har resulterat i att deras tillväxt är tre gånger så snabb som den 

totala detaljhandelns tillväxt, vilket tyder på att köpcentrums utveckling är stabil (e24s artikel, 

2007). Hultén et al. (2008) nämner att inom sällanköpshandeln, såsom hemelektronik, kläder 

och fritidsprodukter, står köpcentrum för ungefär hälften av den totala försäljningen, vilket 

även det visar att köpcentrums ställning är väldigt stark.  

 

Köpcentrum befinner sig i ett samhälle som karaktäriseras av föränderliga värderingsskiften. 

Den svenska detaljhandeln har under de senaste tio åren kontinuerligt ökat då marknaden 

visar att kunder handlar mer än vad de gjorde förr. Enligt Hultén et al. (2008) har individers 

syn på shopping förändrats då shopping i dagens binära samhälle ses som en upplevelse som 

bland annat ska innehålla både stil och design för att förgylla en individs livskvalitet. 

Kundernas syn på shopping framstår idag även som mer krävande då de besitter mer kunskap 

än tidigare. Framtidens kunder kräver även mer eftersom varorna blir mer komplexa och 

utbudet samt valmöjligheterna blir allt större (Bertoft & Persson, 2009). De ifrågasätter gärna 

och har en kritisk syn på butiksverksamheter vilket har lett till att deras konsumtionsmönster 

har förändrats. Det beror på individernas tidigare erfarenhet av marknaden som vid flertalet 

tillfällen tillfredsställt deras behov. Hultén et al. (2008) berättar att kraven exempelvis kan 

vara en utökad produktinformation samt att produkten ska uppfylla ett individuellt behov hos 

kunden. Köpcentrums uppgift är därmed att tillfredsställa individuella behov och önskemål 

för att nå framgång, men främst att ge kunden en upplevelse att minnas. Utvecklingen har gått 

mot en marknad som fokuserar mycket på externa köpcentrum då dagens kunder ser fördelar 

med att ha alla butiker samlade under ett och samma tak (Centrumutveckling & Docere, 

odaterad; Hultén et al. 2008).  

 

Köpcentrum är en underhållande plats och kan ibland vara den mest uppskattade platsen för 

vissa människor (Moss, 2007). Somliga ser nämligen ett köpcentrum som en fantasivärld där 

innehållet kan uppfattas som perfekt med allt från näraliggande parkeringsmöjligheter till en 

fantastisk butiksmix i en utmärkande miljö. Underhill (2006) beskriver att upplevelsen under 

shoppingen är viktigare för kunderna än själva produkten, vilket lägger vikt på att köpcentrum 

skapar en upplevelsekänsla. Folk uppskattar att shopping kan ske inomhus när flykten från 

vädret är påtaglig (Moss, 2007).  

 

Steen & Strøm (2008) nämner i sin bok Emporia att deras ständiga utvecklande av sina 

köpcentrum handlar om att de vill ge sina hyresgäster möjligheten att prestera på en hög nivå 

och kunna leverera något utöver det vanliga. Det leder till att kundernas förväntningar 

besvaras, vilket är ett steg till ett framgångsrikare köpcentrum. Det kunderna ofta förväntar 

sig när de besöker ett köpcentrum är att det ska vara intressant och nyskapande (Warma 

Faring, 2009). Köpcentrum bör därför vara unika för att kunna locka till sig kunder och stå 

emot övriga köpcentrums fantastiska och konkurrerande koncept, enligt Bergström & 

Kolterjahn (2004). Ombyggnationer runt om i landet har gjort köpcentrum mer exklusiva, 

moderna och unika, något som kunder uppskattar och vill se mer av (Centrumutveckling & 

Docere, odaterad).  
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1.2 Problemdiskussion 

 

Vice riksbankschefen, Kristina Persson säger att konkurrensen har ökat kraftigt inom 

detaljhandeln under senare år och vi kan se att det är ett resultat från den ökade 

globaliseringen (Riksbankens hemsida, 2005). Konkurrensfaktorerna har förändrats under den 

gångna tiden och idag är konkurrensfaktorer såsom utbud, tillgänglighet och upplevelser lika 

viktiga som priset (Detaljhandeln, 2006). Vad händer då med ett köpcentrum som inte 

levererar dessa konkurrensfaktorer och vad krävs för att kunder ska föredra ett visst 

köpcentrum framför något annat? Nyetableringar av köpcentrum sker kontinuerligt och därför 

krävs det något extra för att stå ut ur mängden, hävdar Moss (2007) och Bergström & Fölster 

(2005). Likartade näraliggande köpcentrum bör undvikas, på grund av att kundens 

valmöjlighet ökar och det leder ofta till att det mindre intressanta köpcentrumet väljs bort. 

Däremot menar Bergström & Fölster (2005) att köpcentrum med ett utbud av stora 

butikskedjor ofta klarar sig bra på marknaden då dessa butiker efterfrågas av kunderna. Den 

ökade kundefterfrågan på ett brett utbud av varor och tjänster har gett framgångar till 

köpcentrum (Bergström, 2002). Är det tillräckligt med att etablera välkända butikskedjor för 

att ett köpcentrum ska bli en attraktiv handelsplats?  

 

Köpcentrum vinner mark för var dag som går och Moss (2007) menar att en anledning är 

kundernas efterfrågan på underhållning som flertalet köpcentrum idag erbjuder sina besökare. 

Köpcentrum har egenskapen att erbjuda kunden en speciell upplevelse som de normalt inte 

finner i sitt vardagliga liv. Idag ligger nämligen inte fokus på själva shoppingen utan mer på 

vad miljön har att erbjuda. Vad består ett köpcentrums miljö av som kan bidra till en 

underhållande upplevelse för kunden? Bergström (2002) hävdar vidare att kunder ofta anser 

att en resa till ett köpcentrum är tidseffektivt på grund av att många olika inköp kan göras på 

en och samma plats, jämförelsevis med att handla i stadens centrum. Bergström och Fölster 

(2005) tillägger att kunder gärna kör längre sträckor för att handla i externa köpcentrum och 

ser därmed en stark trend inom den svenska detaljhandeln som visar en koncentration av 

handel i externa köpcentrum. Mycket tyder på, då storstäder har fått en stark utveckling inom 

köpcentrumsektorn, att köpcentrum kommer att få en ännu starkare utveckling i mindre 

städer. En annan trend är att köpcentrum blir allt större och det visar sig att de stora i 

jämförelsevis med de mindre köpcentrum växer snabbare i omsättning i både absoluta och 

procentuella termer (Bergström, 2002). Det bör dock tilläggas att storlek inte har den totala 

betydelsen för ett köpcentrums framgång då det gäller att även utföra förbättringar inom 

köpcentrumet. Vilka områden finns det att förbättra inom ett köpcentrum och hur går arbetet 

till?  

 

I den rådande lågkonjunkturen är det troligtvis viktigare än i en högkonjunktur att visa sig och 

vara tillgänglig på marknaden genom förnyelse (Dyhlén, 2008). Varför är egentligen förnyelse 

viktigt för köpcentrum och vad är det inom ett köpcentrum som kräver kontinuerlig förnyelse? 

Oavsett ekonomisk situation efterfrågar kunder i dagens binära samhälle något mer utöver de 

traditionella köpcentrum (Dagens Nyheter, 2006). Det som krävs av ett köpcentrum är att de 

förmedlar en image vilket gör att kunder lättare kan identifiera sig med verksamheten. Studier 

som har utförts av Bergström & Årman (2002) visar att nyinvesterade köpcentrum som har 

fräschats upp och moderniserats har fått erfara en bättre utveckling än de stillastående 

köpcentrummen. Däremot menar Bergström och Fölster (2005) att framtiden kräver mer än så 

av köpcentrum för effektiv konkurrering och framgång. Differentiering och profilering 

gentemot sina konkurrenter på marknaden hävder Bergström och Fölster (2005) är det nya 

fokuset. Teman och en bestämd image kan därmed locka kunder och hjälper köpcentrum att 

stå ut ur mängden då kunden kräver något mer än bara ett nytt och fräscht köpcentrum. Hur 
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kan ett köpcentrum differentiera sig från andra aktörer? Förnyelse är ett måste för ett 

köpcentrum som vill överleva på marknaden. Detta kan även konstateras av 

Centrumutveckling & Docere (odaterad) där de beskriver att ombyggnader och tillbyggnader 

sker kontinuerligt och de köpcentrum som inte förnyar sig eller utvecklar upplevelser riskerar 

att stagnera och därmed ökar risken att elimineras på marknaden. Vilka framgångsfaktorer 

finns det för köpcentrum för att bli en attraktivare plats och hur arbetar köpcentrumet med 

dessa faktorer? 

1.3 Problemformulering 

 

En stor del av dagens köpcentrums fokus ligger på förnyelse och renovering då det anses som 

stora framgångsfaktorer. Köpcentrum får inte stagnera i sin utveckling i risk att förlora 

besökare utan bör noggrant studera marknaden för att göra sitt köpcentrum till en verklig 

shoppingupplevelse. Det finns många olika alternativ på framgångsfaktorer och det kan vara 

svårt för ett köpcentrum att veta vilka faktorer de behöver fokusera på. Trender och 

konkurrenter kan guida ledningen för val av aktuella koncept och det kan hjälpa ett 

köpcentrum att ständigt ligga på topp. Utifrån vår diskussion om ämnet har vi kommit fram 

till följande problemformulering: 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Syfte 

 

Uppsatsen syfte delas upp i två delar: 

 

 Analysera och undersöka köpcentrums framgångsfaktorer.  

 Framställa strategier till köpcentrum som är i behov av förnyelse. Strategierna är 

framtagna i avsikt att göra köpcentrumet till en attraktivare plats för besökare 

och därigenom öka köpcentrumets konkurrensposition. 

 

1.5 Avgränsning 

 

Vi kommer endast att beröra köpcentrums egna ytor i uppsatsen, därmed utesluter vi 

butiksytorna. Vi kommer heller inte beröra marknadsföringskanaler i uppsatsen då vi vill 

fördjupa oss i vilka framgångsfaktorer som finns och inte om hur ett köpcentrum kan 

förmedla dessa till sin omgivning.  

 

Hur kan ett lokalt köpcentrum utveckla sitt koncept, ur ett 

ledningsperspektiv, för att förbättra sin position på marknaden 

 och bli en attraktivare plats? 
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1.6 Disposition 

 

 

Inledning: Läsaren får i uppsatsens inledningskapitel ta del av 

uppsatsens ämnesval, problemformulering och syfte.  

  

 

 

 

 

Metod: Läsaren får i uppsatsens metodkapitel ta del av uppsatsens 

metodologiska tillvägagångssätt.  

 

 

 

 

 

Referensram: Läsaren får i uppsatsens referenskapitel ta del av 

arbetets teoretiska insamling och ges således en större förståelse för 

uppsatsens valda ämne.  

 

 

 

 

Resultat & Diskussion: Läsaren får i uppsatsens resultat och 

diskussionskapitel ta del av resultatet från insamlingen av 

respondenterna. Resultatet är kopplat till den teoretiska delen för att 

föra en diskussion om sammankopplingen mellan dessa delar. 

  

 

 

 

Analys & Slutsats: Läsaren får i uppsatsens sista del ta del av 

författarnas analys utifrån den referensram och det resultat som 

tagits fram. Här finns även strategierna till de köpcentrum som är i 

behov av förnyelse. 

 

REFERENSRAM 

 

RESULTAT & 

DISKUSSION 

 

INLEDNING 

 

METOD 

 

ANALYS & 

SLUTSATS 
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2 METOD 

 

Detta kapitel kommer att handla om vårt metodologiska tillvägagångssätt genom uppsatsen. 

Vi tillämpar en kvalitativ metod med vikten på en deduktiv ansats. I första delen presenterar vi 

valet av undersökningsmetod, sedan går vi över till att introducera vårt fallföretag samt vilka 

urval som gjorts. Nästa del handlar om vilka typer av intervjuer som genomförts samt hur de 

har gått tillväga. Slutligen går vi igenom uppsatsens validitet och reliabilitet samt källkritik 

och metodkritik.  

 

2.1 Val av undersökningsmetod 

 

De två vanligaste forskningsmetoderna är kvalitativ och kvantitativ (Bryman & Bell, 2005). 

Patel & Davidson (2003) beskriver att valet av metod bestäms utifrån forskarens val att 

framställa, bearbeta och analysera materialet. Genom kvalitativa metoder får forskaren fram 

beskrivande data och kan utifrån det karaktärisera något (Olsson & Sörensen, 2007). Patel & 

Davidson (2003) fortsätter och beskriver att forskaren skaffar sig en annan och djupare 

kunskap genom att använda sig av den kvalitativa metoden istället för den kvantitativa 

metoden. Vi har valt den kvalitativa forskningsmetoden till vår uppsats då vi tyckte att den var 

mer passande för vårt ämnesval eftersom vårt syfte är att ta fram strategier till köpcentrum 

som är i behov av förnyelse och göra dem till ett attraktivare och konkurrenskraftigare 

köpcentrum. Den kvalitativa undersökningsmetoden gav oss möjlighet att intervjua personer 

som har vetskap om framgångsfaktorer för köpcentrum. Därmed var en djupare undersökning 

inom ämnet vårt syfte och därför blev den kvalitativa metoden ett självklart val. Bryman & 

Bell (2005) beskriver kvalitativa intervjuer som mindre strukturerade där forskaren kan ställa 

följdfrågor på de svar som respondenten ger samt att forskaren kan styra vilka frågeställningar 

som är relevanta för varje respondent. Jacobsen (2002) och Olsson & Sörensen (2007) 

förklarar vidare att en kvalitativ metod kallas öppen då respondenten får uttrycka sig med sina 

egna ord och på sitt eget sätt. Vi ville ha möjligheten att ställa följdfrågor för att få en djupare 

intervju. Vi försökte undvika att styra respondenterna för mycket och låta dem prata fritt för 

att få fram deras åsikter. Besöks- och telefonintervjuer var de former av den kvalitativa 

intervjumetoden som användes.   

 

En kvalitativ undersökning används med syfte att upptäcka och identifiera samt få en bättre 

förståelse för respondentens uppfattning om ämnet som forskaren berör (Bryman & Bell, 

2005; Holme & Solvang, 1997; Olsson & Sörensen, 2007; Patel & Davidson, 2003). Olsson 

& Sörensen (2007) tillägger att när forskaren vill skapa sig en djupare förståelse genom 

intervjuer kallas det att forskaren använder en formativ undersökning. I de fall då forskaren är 

ute efter en bred studie för att sedan dra generella slutsatser om detaljer används kvantitativ 

undersökning (Christensen et al. 2001; Patel & Davidson, 2003). Vi vill få en djupare 

förståelse för fenomenet köpcentrum och vad deras framgångsfaktorer är. Vårt syfte är inte att 

ta reda på orsakssamband vilket den explorativa undersökningsmetoden står för.  

 

Enligt Patel & Davidson (2003) är det till fördel att ha förkunskaper inom området innan 

intervjun sker. Innan intervjufrågorna sammanställdes läste vi på om ämnet vi skulle bearbeta 

för att få en tydligare bild till urvalet av frågorna. En nackdel med den kvalitativa metoden är 

att det är svårt att generalisera utifrån en kvalitativ undersökning (Bryman & Bell, 2005). Vi 

var medvetna om det här problemet innan intervjuerna utfördes och därför, för att generalisera 

framgångsfaktorerna för ett köpcentrum, tog vi kontakt med centrumledare både inom 
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Kalmar-, Ölandsregionen och utanför. Vi tog kontakt med stora som små köpcentrum för att 

underlätta generaliseringen av vad de ansåg vara framgångsfaktorer.   

2.1.1 Förförståelse 

 

Våra personliga erfarenheter av det aktuella köpcentrumet och andra köpcentrum är att vi har 

varit kunder på ett stort antal. På senaste tiden har det skrivits mycket om köpcentrum och 

deras förnyelser samt betydelsen av det, vilket gjorde oss intresserade av ämnet. Båda 

författarna till uppsatsen går utbildningar som medfört förförståelse för hur verksamheter bör 

agera. Vi har tagit kurser som sinnesmarknadsföring vilket ledde in oss på betydelsen av 

upplevelser i köpcentrum. Eftersom vi är två författare till uppsatsen ser vi det som en fördel 

för oss då vi tillsammans har mer kunskap och förförståelse som kompletterar varandra för 

ämnet.  

2.1.2 Induktion & Deduktion 

 

Enligt Bjereld et al. (2002), Bryman & Bell (2005), Hultén et al. (2007) och Patel & Davidson 

(2003) finns det två sätt att angripa relationen mellan teori och empiri och dessa två 

tillvägagångssätt är induktion och deduktion. Induktivt forskningsarbete är vanligt vid 

kvalitativa metoder och innebär att forskaren utgår från upptäckter i verkligheten som kan 

ligga till grund för en teori (Bryman & Bell, 2005; Denscombe, 2009; Hultén et al. 2007; 

Olsson & Sörensen, 2007). En god deduktiv ansats är om den är empirisk prövbar (Bjereld et 

al. 2002). Det hävdar även Grønmo (2006) då han skriver att det empiriska innehållet används 

för att testa teorierna. När forskaren använder sig av teori för att bygga sin empiri arbetar 

forskaren deduktivt (Bryman & Bell, 2005). Vårt arbetssätt började med att ha ett deduktivt 

arbetssätt där vi började samla in teori för att utifrån den samla in empiri. Frågorna som vi 

ville ställa till våra respondenter fick vi utifrån den sammanställda teorin. Därefter knöt vi 

samman dessa i analysen för att till sist skapa relevanta framgångsfaktorer till köpcentrum 

som är behöver dem. Vi har till viss del även arbetat induktivt eftersom vi, efter vår första 

intervju förstod att vi var tvungna att ändra om i vår referensram och la därför både till och 

tog bort delar. Genom våra intervjuer fick vi insyn i vilka faktorer som är framgångsrika i 

verkligheten och vilka faktorer som spelar en mindre roll. Därför fick vi söka teori om det 

respondenten tillförde till vår empiridel. Arbetssättet har dock huvudsakligen varit deduktivt. 

2.1.3 Datainsamlingsmetoder 

 

Primärdata är ny information som forskaren samlar in, från exempelvis intervjuer och 

observationer (Christensen et al. 2001; Jacobsen, 2002; Lekvall & Wahlbin, 1987).  Vår 

primärdata består av kvalitativa intervjuer samt egna observationer. Till vår empiriska 

insamling har vi även använt oss av sekundärdata som består av intervjuer med relevanta 

personer men som har samlats in av andra personer.  

 

Sekundärdata är den data som redan existerar, som har samlats in och nedtecknats för ett 

specifikt syfte (Jacobsen, 2002; Lekvall & Wahlbin, 1987; Patel & Davidson, 2003). Patel & 

Davidson (2003) beskriver beteckningen dokument som bland annat litteratur och 

”kortlivade” dokument som information från tidningar, rapporter och Internet. Till vår uppsats 

har vi använt litteratur, tidningsartiklar, Internet, forskningsrapporter och vetenskapliga 

journaler.  Litteraturen har vi införskaffat via Kalmar Högskolebibliotek, fjärrlån och från 

föreläsare på Kalmar Handelshögskola. Tidningsartiklarna är främst tagna från tidningen 

Market men även artiklar från Dagens Nyheter har använts. Forskningsrapporterna är 
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Internetbaserade och många är tagna från Handelns Utredningsinstitutet (HUI) men även 

andra forskningsrapporter från andra källor har använts. Även de vetenskapliga journalerna är 

Internetbaserade och tagna från databaserna ELIN och EMERALD.  Vi har endast använt 

Internetkällor som vi anser har trovärdighet. De Internetkällor vi har använt kanske betraktas 

som inte relevanta och icke trovärdiga, exempelvis Sveriges Radio. Men vi har tagit dessa 

källor för att de har intervjuat en kunnig person inom ämnet köpcentrum.    

 

Med valet av datakällor, både primär och sekundärdata, ville vi få en aktuell uppfattning om 

köpcentrums framgångsfaktorer för att sedan kunna utforma strategier som har stöd från 

undersökningar och centrumledare.  

2.2 Val av fallföretag 

 

Patel & Davidson (2003) framställer att utföra en fallstudie innebär att göra en undersökning 

på en individ, en organisation eller en situation och att den används ofta vid studier om 

förändringar. Fokuset riktas på en enda speciell enhet (Grønmo, 2006; Jacobsen, 2002; 

Lekvall & Wahlbin, 1987). Ett syfte med att forskaren använder sig av fallstudier kan vara att 

de vill skapa en helhetsförståelse av den undersökta enheten samt utveckla begrepp, hypoteser 

eller teorier om den (Grønmo, 2006). Tanken med fallstudie är enligt Grønmo (2006) och 

Lekvall & Wahlbin (1987) att få fram djupgående slutsatser om vilken situation fallföretaget 

befinner sig i jämfört med andra verksamheter på samma marknad. Vi har valt att utföra en 

undersökning på en organisation, köpcentrumet Ölands Köpstad. Vi finner Ölands Köpstad 

som ett bra undersökningsobjekt på grund av att vi anser att de befinner sig i en problematisk 

situation och som är i behov av förnyelse. Vi har valt Ölands Köpstad som en utgångspunkt 

för att utveckla framgångsrika strategier till köpcentrum som befinner sig i liknande situation.  

 

Fler och fler köpcentrum etablerar sig på den svenska marknaden och det ligger i tiden att 

bygga om, renovera och skapa upplevelser i sitt befintliga köpcentrum (Moss, 2007). Utan 

förnyelser och upplevelser får köpcentrum svårt att klara konkurrensen på marknaden. Det 

behöver inte vara stora förändringar utan de små detaljerna kan göra köpcentrumet till en mer 

attraktiv plats (Bergström & Wikström, 2002). Det senaste köpcentrumet som etablerar sig i 

Kalmar-, Ölandsregionen är det nybyggda köpcentrumet i Hansa City som öppnar i oktober i 

år. Vi ser det som ett hot för Ölands Köpstad och har valt dem på grund av att vi, efter ett 

besök, ansåg att det fanns flera brister i deras upplevelsemiljö samt att de har potential till att 

utvecklas till ett mer attraktivt köpcentrum. Därför blev dem ett självklart val för 

undersökningsobjekt för att framställa strategier som kan användas av fler köpcentrum som 

befinner sig i samma situation. Centrumledaren Friberg påstår att läget är centrats stora fördel 

och det är det som gör dem unika. De är lättillgängligt belägna, cirka femtio meter från 

Östersjön med utsikt över Ölandsbron. Lägets betydelse har en stor inverkan på hur 

köpcentrum kan profilera sig från andra. Ett bra läge är en bra utgångspunkt då det idag är lätt 

att ta sig till köpcentrumet med bil. Men det krävs mer än ett bra läge och lättillgänglighet för 

att ett köpcentrum ska kunna bli framgångsrikt. Vi hävdar att Ölands Köpstad är i behov av 

förändring för att överleva på marknaden. Därför anser vi att de befinner sig i en typisk 

krissituation, speciellt nu när Hansa Citys köpcentrum kommer att etablera sig med samma 

och liknande butiker. Det finns även andra köpcentrum som är i behov av förändring och 

konkurrensen ökar även hos dem med fler antalet köpcentrum.   
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2.2.1 Förstudier 

 

Denscombe (2009) beskriver att när forskaren utför en förstudie bör denne inte förbereda sig, 

utan forskaren är där för att lära sig om situationen. Bryman & Bell (2005) tillägger att det är 

en fördel att utföra en förstudie för att lättare förstå problemet. Å andra sidan anser Bell 

(2007) att innan en förstudie utförs bör forskaren bestämma vad som ska observeras, vad som 

är av intresse samt varför förstudien har betydelse. Det är viktigt att föra anteckningar vid 

förstudier för att ha möjligheten att minnas allt samt att få det korrekt (Bryman & Bell, 2005; 

Denscombe, 2009; Patel & Davidson, 2003). Vi anser att vi har kombinerat Denscombes 

(2009) och Bells (2007) resonemang om förstudier. Vid första besöket på fallföretaget lärde vi 

oss om fallföretagets tillstånd där vi uppmärksammade att känslan av en attraktiv 

shoppingmiljö saknades. Efter besöket insåg vi att vårt syfte med uppsatsen kunde handla om 

att utveckla fallföretaget till en mer positiv miljö genom framtagna framgångsstrategier. Vid 

andra besöket använde vi oss av Bells (2007) teori och vi agerade således annorlunda än vid 

första vistelsen eftersom vi visste vad vi ville få ut av studien. Vi letade efter brister i 

shoppingupplevelsen och förde dokumentation under besöket. Andra besöket var värdefullt då 

vi inte uppmärksammade allt vi ville komma åt under första besöket.  

 

Nedan ses i stora drag de faktorer som vi undersökte under besöken:  

 

 Läget 

 Byggnadens exteriör och dess första intryck  

 Interiören såsom gångar, tak, väggar och golv, atmosfären och känslan av att befinna 

sig där, layouten i detaljnivå samt butiksmixen.  

 

Till utförandet av strategidelen besökte vi andra köpcentrum för att få inspiration. Vi besökte 

bland annat Baronen, Täby Köpcentrum, Kista Galleria och Väla Köpcentrum.  

2.2.2 Urval 

 

Holme & Solvang (1997) förklarar att för att kunna öka informationsinnehållet i ett 

forskningsprojekt är det en bra idé att använda sig av intervjupersoner som kan antas ha stor 

kunskap om det ämne som undersöks. Forskaren väljer ut de personer som de tror kan besvara 

problemställningen på bästa sätt (Jacobsen, 2002). Dagens centrumledare har som uppgift att 

utveckla köpcentrumets profil samt att locka fler besökare till handelsplatsen (Karriär i 

handelns hemsida, odaterad). Genom denna definition av en centrumledares uppgift såg vi ett 

självklart val i att intervjua centrumledare. Vi ville ta reda på deras uppfattning om vad som är 

viktigt för ett köpcentrum att tänka på för att bli framgångsrikt och locka kunder. Vårt syfte 

med att intervjua fallföretagets butikschefer var att undersöka vad de, som har daglig kontakt 

med kunderna, ansåg skulle behöva förändras för att köpcentrumet skulle bli mer 

framgångsrikt.  

 

Vi tog kontakt med sex stycken centrumledare i landet och fem butikschefer på Ölands 

Köpstad. De köpcentrum som centrumledarna var verksamma på var allt från en mindre 

galleria till ett av Sveriges största köpcentrum. Detta val gjordes för att generalisera och se om 

alla typer av köpcentrumledare har samma åsikter av framgångsfaktorer. Butikscheferna 

valdes utifrån vilken typ av verksamhet de hade då vi inte enbart ville kontakta klädbutiker 

utan var nyfikna på olika verksamheters åsikter om köpstaden. Vi anser att butikscheferna har 

en stor betydelse för uppsatsens syfte då det är de som har den dagliga kontakten med 

kunderna och därmed information om vad som saknas. Hälften av våra respondenter var män 
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och hälften var kvinnor. Det menar Denscombe (2009) är bra då forskaren hittar en bättre 

balans i uppsatsen. Vi vill även tillägga att H&M tillfrågades men att de inte ger intervjuer 

och PM tillfrågades men i brist på tid kunde inte butikschefen ställa upp på en intervju. I 

tabellen nedan (tabell 1) framgår vilka typer av butikschefer och centrumledare vi valde att 

intervjua. 

 

Köpcentrum i 

stad: 

Respondent Position Intervjuform 

Baronen, Kalmar 

 

Lönell Centrumledare Besöks 

Ölands Köpstad, 

Öland 

Friberg Centrumledare Besöks 

Torp Köpcentrum, 

Uddevalla 

Pekkari Centrumledare Telefon 

Krämaren, Örebro 

 

Fennhagen Centrumledare Telefon 

Kista Galleria, Sthlm 

 

Adolfsson Centrumledare Telefon 

Bruno, Sthlm 

 

Falkevik Marknadsansvarig Telefon 

Ölands Köpstad 

 

Stablum Butikschef Apoteket Besöks 

Ölands Köpstad 

 

K Johansson Butikschef Sko Dej Besöks 

Ölands Köpstad 

 

Lavado Butikschef Dressman E-post 

Ölands Köpstad 

 

A Johansson Butikschef 

Systembolaget 

Besöks 

Ölands Köpstad 

 

Österberg Butikschef ICA 

Kvantum 

Besöks 

Tabell 1. Information om respondenterna 

2.3 Intervju 

 

Enligt Bryman (2002) är en personlig intervju den vanligaste förekommande formen av 

kvalitativa studier om vetenskapliga undersökningar och intervjuprocessen sker i samma rum 

som respondenten. Denscombe (2009) benämner den personliga intervjun som en personlig 

kontakt mellan forskaren och respondenten. En stor fördel med denna form är att forskaren 

kan se respondenten och observera dens kroppsspråk vilket bidrar till att forskaren kan 

utveckla frågor vid misstanke att respondenten inte förstår den ställda frågan (Bryman, 2002; 

Denscombe, 2009).  Vissa av våra respondenter förstod ibland inte vårt syfte med en viss 

fråga och besvarade därmed frågan mindre specifikt än vad vi hade önskat. Vi utvecklade då 

frågan på plats och fick således bättre respons. Det visar att vi använde oss av flexibilitet 

under intervjuerna och det är något som Bryman (2002) och Denscombe (2003) hävdar att en 

forskare bör visa under en personlig intervju. De föreskriver att forskaren får ut mer 

information från respondenten genom att vara flexibel. Forskaren bör ställa frågor som låter 

respondenten tala fritt och ändra frågornas uppbyggnad för att de ska passa mer in i samtalet. 

Vi valde frågor som var av mer öppna slag för att på så sätt låta våra respondenter tala öppet 

och fritt.    
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En annan fördel med personlig intervju är att forskaren kan observera miljön som 

respondenten befinner sig i (Bryman, 2002). Det var för oss intressant att se vilken miljö våra 

respondenter arbetar i och vi fick en känsla av deras personlighet när det kommer till val av 

struktur på kontoret. Bryman (2002) förklarar att respondenten kan använda sig av visuella 

hjälpmedel för att förtydliga sina svar i en personlig intervju. Under tre intervjuer fick vi 

erfara det vilket var både intressant och hjälpsamt för förståelsen av deras svar.  

 

En nackdel med personliga intervjuer är att respondenten kan bli påverkad av forskaren och 

svara mer riktat till forskaren (Bryman, 2002; Esaiasson et al. 2007).  Faktorer hos forskaren 

som kan påverka en respondents svar kan enligt Bryman (2002) och Esaiasson et al. (2007) 

exempelvis vara forskarens kroppsspråk. För att komma åt uttömmande intervjuer är det 

viktigt att forskaren förbereder sig och inövar frågorna som ska ställas (Bryman, 2002). Vi 

ansåg att genom förberedelser fick vi samtalen att flyta på bättre och vi kände oss tryggare i 

situationen. Bryman (2002) utvecklar och förklarar att vid fler än en forskare under en 

intervju bör dessa vara samspelta och båda bör förstå syftet med intervjun. Innan intervjuerna 

diskuterade vi syftet med vår uppsats för att påminna oss själva vad det var vi behövde få reda 

på av respondenterna. Vi kände i och med det att vi var väl samspelta. Även Esaiasson et al. 

(2007) och Gillham (2008) betonar att är av stor betydelse att förbereda respondenterna innan 

en intervju. Vår första kontakt med respondenterna skedde via mejl där vi utförligt förklarade 

vad intervjun skulle handla om samt om intresse fanns från deras sida. Alla centrumledare vi 

tog kontakt med valde att ställa upp på en intervju och de fick själva välja tiden samt vilken 

plats vi skulle besöka. Detta bekräftar Jacobsen (2002) som en bra företeelse då det blir mer 

naturligt för respondenten om denne själv får bestämma tid och plats. För att förbereda och 

underlätta för respondenterna skickade vi våra frågeställningar till dem några dagar innan 

intervjun. Det visade sig vara uppskattat då de kunde förbereda sig bättre. Det gjorde att 

intervjuerna gick både snabbare och smidigare, vilket var till en fördel då respondenterna 

oftast hade ont om tid. Då vi ville försäkra oss om att intervjuerna verkligen skulle utföras 

skickade vi även ut bekräftelsemejl till respondenterna någon dag innan intervjuerna. Detta 

för att effektivisera vårt arbete samt visa respondenterna att vi fullföljer våra planer, vilket 

reducerar ovisshet.   

 

En av våra butikschefer fick förhinder innan en intervju men vi fick hennes svar genom mejl. 

En nackdel med en e-postintervju är att forskaren inte kan ställa lika många frågor som i en 

personlig intervju och inte få lika uttömmande svar (Esaiasson et al. 2007). Vi delar denna 

uppfattning då svaren var mindre utvecklade än de övriga respondenternas. En fördel med e-

postenkät är att det går snabbt att få svar på det forskaren vill ha svar på och det är även lätt 

att transkribera (Esaiasson et al. 2007). Vi fick respondentens mejl samma morgon som vi 

skulle utfört intervjun och det var positivt att vi sparade tid genom att slippa transkribera 

materialet. I bilagor kan frågorna ses som vi har ställt till våra olika respondenter.  

2.3.1 Telefonintervju 

 

Jacobsen (2002) anser att telefonintervjuer bör utföras endast i situationer där exempelvis 

forskaren ska täcka in större geografiska områden. När respondenter finns tillgängliga i 

närheten bör besöksintervjuer föredras då forskaren har bättre kontakt med respondenten. 

Vissa av de intervjuer som vi höll med centrumledare var telefonintervjuer på grund av att de 

var utspridda geografiskt sätt över hela Sverige. Telefonintervjuerna gjorde vår empiriska 

forskning mer effektiv då intervjuerna var tidssparande samt underlättade för både oss som 

forskare samt för våra intervjupersoner.   
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En fördel med telefonintervjuer är att intervjuaren har en direkt kontakt med respondenten 

(Gillham, 2008). Gillham (2008) tillsammans med Jacobsen (2002) beskriver dock att en 

nackdel är att intervjuaren inte kan observera respondentens kroppsspråk och därmed kan inte 

den kommunikationen uppfattas. Det kan även ibland vara svårt att hålla samtalet levande 

(Gillham, 2008) Däremot finns det en positiv fördel med detta från forskarens sida, då 

distansen hjälper forskaren att inte påverka respondentens svar genom sin närvaro i den grad 

som forskaren gör i personliga intervjuer (Bryman, 2002). Enligt Esaiasson et al. (2007), 

Gillham (2008) och Jacobsen (2002) har telefonintervjuer en tendens att vara kortare än en 

personlig intervju och det är bra om den pågår i högst en halvtimme för att behålla 

koncentrationen hos respondenten. Våra intervjuer som utfördes per telefon tog ungefär tjugo 

minuter per respondent medan samtliga av våra personliga intervjuer var längre än så. 

Strukturen vid en telefonintervju kan vara strukturerad, halvstrukturerad och ostrukturerad 

(Gillham, 2008). Vårt tillvägagångssätt var halvstrukturerat då centrumledarna fick ta del av 

innehållet några dagar innan intervjun med de förutbestämda frågor vi planerade att ställa. 

Men för att vi skulle komma åt mer utvecklade svar ställde vi även följdfrågor på deras 

förklaringar. Vi använde oss av samma förberedelser för oss och för respondenterna inför 

telefonintervjuerna som vi gjorde inför de personliga intervjuerna.  

2.3.2 Frågornas design & genomförande 

 

Vid utformningen av frågornas design används grad av standardisering som innebär hur 

mycket ansvar som lämnas till intervjuaren vad gäller ordning och utformning och grad av 

strukturering som innebär utsträckningen av friheten för intervjupersonen att tolka frågorna 

(Patel & Davidson, 2003). Vid kvalitativ intervju används nästan alltid en låg grad av 

standardisering bekräftar både Holme & Solvang (1997) och Patel & Davidson (2003). Vi 

använde oss av en relativt låg standardisering på frågorna för att låta intervjupersonerna 

besvara och utveckla dem med sina egna ord. Vi utförde även intervjuerna med en låg grad av 

strukturering då vi enbart förberett vissa frågor som skulle ställas men att fler frågor uppkom 

under intervjun.  

 

Vi har försökt att formulera frågorna för att de ska knyta an till alla delar i referensramen. 

Efter att ha läst och studerat boken Patel & Davidson (2003) undvek vi frågor som är långa, 

ledande, dubbelfrågor och varför-frågor. Dock använde vi varför-frågor som 

uppföljningsfrågor vid vissa tillfällen, vilket Patel & Davidson (2003) anser vara en bra 

metod.   

 

Vid genomförandet av intervjuerna bestämde vi att en av oss ställer frågorna och den andra 

observerar samt lägger till frågor i slutet som kan vara av betydelse. För att forskaren ska 

kunna koncentrera sig på telefonintervjun är det till fördel om forskaren spelar in samtalet så 

att anteckningar inte behöver föras (Bryman & Bell, 2005; Jacobsen, 2002). Vi valde att spela 

in både besöks- och telefonintervjuerna för att vi inte skulle behöva föra anteckningar under 

samtalets gång. Vi kunde således koncentrera oss i högre grad på helheten av intervjun såsom 

respondentens kroppsspråk, reaktioner och omgivning. Den person av oss som inte skötte 

intervjun förde ner anteckningar om dessa delar då inspelningen inte täcker in sådan 

information. Informationen använde vi sedan som hjälpmedel till tolkningsarbetet för att 

kunna tyda respondenternas svar på ett så korrekt sätt som möjligt. En annan anledning till 

varför vi valde att spela in intervjuerna var för att vi ville vara säkra på att vi fick med all den 

värdefulla information som respondenterna gav oss. På så sätt kunde vi återge informationen 

på ett korrekt sätt. I slutet av varje intervju frågade vi respondenten om vi kunde kontakta 

honom/henne ifall det var något som vi behövde komplettera vår information med.  
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2.4 Validitet & Reliabilitet 

 

Validitet innebär hur relevant datamaterialet är för ämnets problem (Grønmo, 2006). Ju 

relevantare datamaterialet är för ämnet ju högre validitet har uppsatsen. Grønmo (2006) 

beskriver intern och extern validitet tillsammans med Jacobsen (2002). Intern validitet handlar 

om hur tillförlitlig materialet är och extern validitet handlar om hur pass överförbart 

materialet är (Bryman & Bell, 2005; Grønmo, 2006). Bryman & Bell (2005) och Lekvall & 

Wahlbin (1987) anser även att det finns begreppsvaliditet. Begreppsvaliditet innebär att det 

förutsätter att måttet är reliabelt. Extern validitet handlar om hur resultaten som forskarna 

kommer fram till i en uppsats kan användas rent generell (Bryman & Bell, 2005; Grønmo, 

2006; Jacobsen, 2002).  Det handlar om att ta fram information som faktiskt berör ämnet. Vi 

anser att vi har arbetat för att få en hög validitet på uppsatsen genom att vi i första hand 

bearbetade vår problemställning samt vårt syfte och fick således en bild av vad vi ville 

undersöka. Därefter letade vi teorier som var relevanta för vår problemställning och utifrån 

vår referensram framställde vi frågeställningar till våra respondenter för att på så sätt höja 

validiteten. Vi har valt att utgå från Iksuks, Christiansens, Feinbergs och Hyunjips (2005) 

modell ”Relationship of Entertainment Group Variables, Mall Visits, and Purchases” vid 

beskrivandet av servicelandskapet. Vi anser att modellen ger en klar och tydlig översikt över 

samtliga teoretiska delar inom servicelandskapet vilket ökar trovärdigheten då våra 

komponenter som vi valt att fördjupa oss i är vetenskapligt undersökta och sammankopplade. 

En annan faktor som höjer validiteten på vår uppsats är flertalet intervjupersoner som säger 

samma saker vilket därmed bekräftar att det ligger sanning bakom vår undersökning. Vår 

empiriska del stödjer vår teoretiska. Respondenterna har för att undvika missförstånd fått ta 

del av vårt transkriberande material. Jacobsen (2002) bekräftar att detta höjer validiteten i 

uppsatsen. 

 

Reliabilitet innebär hur pålitlig och trovärdig datamaterialet och begreppet hänger ihop med 

hur urvalet av respondenter och genomförandet av detta har utförts (Bryman & Bell, 2005; 

Grønmo, 2006). För att kunna bedöma hur trovärdig en uppsats är, är tillförlitligheten viktig 

(Christensen et al. 2001). Patel & Davidson (2003) fyller i och förklarar att forskarna bör 

sträva efter så hög tillförlitlighet som möjligt och att undersöka det som ska undersökas. För 

att öka trovärdigheten i vår empiriska del såg vi till att båda av oss närvarade vid alla 

intervjuer för att det kommande tolkningsarbetet skulle bli så konkret som möjligt. Jacobsen 

(2002) beskriver att forskaren bör ta reda på om respondenterna som intervjuas har den 

kompetens som forskaren är ute efter. Vi har valt respondenter utefter kunskap om ämnet och 

därför valt att intervjua centrumledarna på köpcentrumen för att hålla en hög trovärdighet i 

empiridelen. Vi anser att det är de som står närmast vår undersökning vilket är fenomenet 

köpcentrum. Till vår referensram har vi valt ut relevant teori som hjälpt oss att besvara vår 

frågeställning samt syfte. Vi har valt att återge fler än en författare på samtliga delar i teorin 

för att understryka äktheten av det en författare skriver. Aktuell och relevant information är 

det vi kontinuerligt har strävat efter när vi valt vårt referensunderlag. Det ökar stabiliteten i 

uppsatsen, bekräftar Grønmo (2006).  

 

För att höja äktheten i en kvalitativ undersökning är det viktigt att visa upp en rättvis bild 

(Bryman & Bell, 2005). För att vi skulle visa en rättvis bild tog vi kontakt med flera 

centrumledare och butikschefer för att jämföra och bekräfta de svar vi fick. Varför vi valde att 

inkludera butikschefers åsikter var för att de har daglig kontakt med kunderna och vi ansåg att 

vårt fallföretags centrumledare inte besatt samma djupa kunskap om köpcentrumets kunder. 

Vi baserar detta på att han inte kommer i kontakt med kunderna på samma sätt som 

butikscheferna gör.  
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Bryman & Bell (2005) tar upp ontologisk autenticitet som begrepp för ökad äkthet som 

innebär att de personer som medverkat i våra intervjuer får en ökad förståelse för sin situation. 

Vi anser att vår uppsats ger vårt fallföretags intressenter bättre förståelse för vad som klassas 

som framgångsfaktorer för dagens köpcentrum och detta genom att vi har intervjuat och 

forskat kring ämnet.  

2.5 Källkritik 

 

Bryman & Bell (2005), Grønmo (2006) och Patel & Davidson (2003) understryker att val av 

källor ska noga övervägas och alltid betraktas med en kritisk syn. Hultén et al. (2007) 

framhåller att det är för att kunna säkerställa de uppgifter som använts. Bryman & Bell (2005) 

och Patel & Davidson (2003) upplyser författaren om att sekundärkällor har samlats in för ett 

annat syfte än författarens. Vi har under uppsatsens gång ständigt varit kritiska och har 

kontinuerligt ifrågasatt de källor vi valt att använda oss av för att vi ville få så relevant 

information om ämnet som möjligt. Överlag anser vi att vi har funnit källor som vi anser 

uppfyller relevans för ämnet och de är aktuella. Alla respondenter har varit tillgängliga och de 

var enligt vår mening de personer som de utgav sig för att vara. En del av vår litteratur som vi 

har använt i uppsatsen har vi haft som kurslitteratur vilket ökar trovärdigheten för den.  

 

En litteratur är dock från 1987 och ett fåtal är från 1990-talet, vilket kan anses som mindre 

relevanta i den meningen att de kan anses inaktuella. Vi valde trots detta att använda oss av 

dessa källor då det var bra böcker för vår uppsats och för att styrka teorierna använde vi oss 

av andra aktuella författare tillsammans med de äldre. Genom att använda äldre källor 

tillsammans med mer ny och aktuell ville vi visa att området har haft samma termer under en 

längre tid och i stort sätt pekar på samma sak som idag. Amerikansk litteratur har använts i 

uppsatsens referensram och detta för att vi vet att svenska köpcentrum hämtar sin inspiration 

från U.S.A. Vi anser därför att den amerikanska litteraturen var relevant och vi kunde spegla 

deras framgångsfaktorer på de svenska köpcentrumen.    

 

Bryman & Bell (2005) anser att det är bra med Internet som källa vid sökandet av 

vetenskapliga artiklar då dessa ofta publiceras i elektroniskt format. Nackdelarna med att 

använda Internet som en informationskälla är att informationen ofta byts ut och försvinner 

samt att det ibland kan vara svårt att veta vad som är sant eller inte. Vid användandet av 

Internet har vi använt oss av vetenskapliga artiklar av olika slag för att fylla ut vår teori med 

specifik forskning kring olika ämnen. För att komma åt dessa artiklar har vi använt oss av 

databaserna ELIN och EMERALD som är högskolebiblioteks databaser. Vi har även sökt på 

Internet efter relevanta rapporter då vi anser att de tillförde positiva aspekter till vår uppsats. 

Dessa rapporter är utförda av Handelns Utredningsinstitut (HUI) och därför anser vi dem 

högst trovärdiga.  

 

Respondenterna vi har valt att intervjua i vår uppsats anser vi vara relevanta och trovärdiga. 

Hälften av intervjupersonerna är centrumledare som arbetar inom framgångsrika köpcentrum 

och andra hälften består av butikschefer som har arbetat på Ölands Köpstad under en längre 

tid. Variationen i könen av våra respondenter tillför vår uppsats mer trovärdighet då vi har fått 

åsikter från både manligt och kvinnligt perspektiv. Vi är även medvetna om att vi kan ha 

påverkar respondenternas svar genom vår närvaro under intervjuerna men vi fick en känsla av 

att de svarade från sitt egna synsätt och inte utifrån vårt. 
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2.6 Metodkritik 

 

Uppsatsen har skrivits i en viss process som givetvis kan ifrågasättas om det var utfört på 

bästa sätt. Vi valde nämligen att dela upp vissa delar i teorin för att uppsatsskrivandet skulle 

gå så smidigt som möjligt. Dessa delar har sedan gåtts igenom med båda författarna 

närvarande för att synkronisera språk samt uppnå en röd tråd genom uppsatsen. Däremot 

ansåg vi att vissa delar såsom inledning, analys och slutsatser och strategier var sådana viktiga 

delar som inte kunde delas upp. Dessa utfördes således tillsammans för att bådas åsikter skulle 

komma med. Uppdelningar som görs kan negativt påverka innehållet i en uppsats då en 

uteslutande persons åsikter inte uppmärksammas vilket kan leda till att innehållet förlorar 

värdefull information. Vid den gemensamma granskningen tillades och togs bort delar från 

den andra parten för att försöka undvika detta problem.  

 

Som tidigare nämnt var vi båda bekanta med Ölands Köpstad sedan tidigare och vi är fullt 

medvetna om att våra inbitna uppfattningar om köpstaden kan ha påverka vår syn på 

företaget. Detta kan således ha lett till att vi har analyserat situationen felaktigt genom att 

missa viktiga aspekter. Genom vår förståelse för problemet har vi ideligen påmint oss själva 

att öppna upp ögonen för nya infallsvinklar.  

 

En annan kritisk åsikt om uppsatsens trovärdighet ligger i att vi hade önskat att vi utfört en 

intervju med Ölands köpstads förvaltare. Vår uppsats perspektiv var baserat på ledningen och 

därmed har vi täckt in vårt område genom de intervjuer som vi har genomfört. Men 

förvaltarens åsikter hade varit bra för vår helhetsförståelse över Ölands Köpstads situation. 

Förvaltaren hade kanske kunnat klargöra deras ekonomiska situation samt framtida 

planeringar bättre än deras centrumledare Friberg.   

 

Vi valde att inte utföra en kvantitativ undersökning då vårt syfte var att göra en djupare studie 

om ämnet. Det var också på grund av tidsbrist vi valde bort den kvantitativa ansatsen. På 

grund av tidsbristen hade de kvantitativa undersökningarna inte haft tillräckligt med underlag 

för att uttrycka trovärdighet i undersökningarna. Om tiden hade funnits anser vi att utförande 

av kundundersökningar hade gjort det möjligt för oss att ta reda på vad kunder anser bör 

förbättras i vårt fallföretag. Vi hade då kunnat utföra strategier utifrån kundens perspektiv 

istället för ledningens perspektiv på vad ett bra köpcentrum är.   

2.7 Sammanfattning 

 

En kvalitativ metod har använts i uppsatsen och det huvudsakliga tillvägagångssättet har varit 

deduktivt. Vi har använt oss av både sekundärdata och primärdata. Ölands Köpstad är vårt 

utvalda fallföretag som vi utförde förstudier på, genomförde fem intervjuer med butikschefer 

samt intervjuade deras centrumledare. Vi intervjuade även fem andra centrumledare som 

arbetar på olika köpcentrum och samtliga av dessa köpcentrum betraktas som framgångsrika 

på marknaden. Validiteten och reliabiliteten i uppsatsen anser vi är hög på grund av olika 

faktorer, exempelvis användandet av aktuell och relevant litteratur och artiklar, användandet 

av flera författare för samma åsikt samt att empirin och teorin stödjer varandra väl. Det vi 

saknar i vår uppsats är en kvantitativ undersökning av kundernas uppfattning om Ölands 

Köpstad samt vad de anser att ett tillfredställande köpcentrum bör ha.   
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3 REFERENSRAM 

 
 

Kapitlet inleds med en definition av köpcentrum samt påverkande trender, vikten av 

tillgänglighet och lägets betydelse för ett köpcentrum. Andra delen innehåller betydelsen av 

varumärke och image, sedan kommer läsaren in på servicelandskapet som består av olika 

komponenter. Sista teoretiska delen består av mervärde och upplevelser. Referensramen 

avslutas med en sammanfattning av samtliga delar.    

 

3.1 Köpcentrum 

 

Levy & Weitz (2001) hävdar att köpcentrum har blivit en huvudaktivitet för dagens shoppare 

och El-Adly (2007) tillägger att köpcentrum spelar en stor roll för kundernas livsstil. Termen 

köpcentrum har utvecklats sedan tidigt 1950-tal (Levy & Weitz, 2001). Köpcentrum hade 

möjligheten att skapas på grund av bilars popularitet samt byggnationer av motorvägar 

(Dallen, 2005). Ursprungsidén med ett köpcentrum var att erbjuda kunder en 

inomhuskollektion av butiker, som tillsammans erbjuder en variation av olika priser och 

produkter. På detta sätt behövde inte kunderna färdas till olika individuella butiker utan kunde 

hitta allt på en och samma plats.  

 

Ett köpcentrum är en plats, bestående av detaljhandlare och andra kommersiella verksamheter 

som är planerade, utvecklade, ägda och skötta som en enda fastighet (Levy & Weitz, 2001) 

Dallen (2005) hävdar att köpcentrum inte endast är till för shopping utan är en 

multifunktionell miljö som erbjuder mycket mer än bara detaljhandel. El-Adly (2007) 

utvecklar att köpcentrum har blivit en samlingsplats för både sociala aktiviteter och 

fritidsaktiviteter. Moss (2007) tydliggör att köpcentrum länge har fungerat som en plats där 

allt kan hända och då en kund befinner sig i köpcentrumet kan samtliga sinnen stimuleras och 

därmed ge kunden en upplevelse.   

 

Enligt Coleman (2006) och Moss (2007) skapades köpcentrum för att likna en stad och därför 

inreds ofta köpcentrum med breda gångar för att bära liknelsen av gator. Dessa utformas ofta 

med fontäner, caféer och restauranger för att bidra till en trevlig mötesplats och likna ett 

modernt torg (Moss, 2007). Han betonar att nyckeln till framgång ligger i att få omgivningen i 

ett köpcentrum att bli så attraktiv som möjligt för att tilltala kunderna, som genom sin trivsel 

stannar längre och tenderar att köpa mer. Även Underhill (2006) hävdar att ju längre kunden 

stannar i ett köpcentrum, desto mer ökar chansen till merförsäljning. Enligt Moss (2007) går 

ett köpcentrums koncept ut på att locka så många besökare som möjligt då kunderna besöker 

ett köpcentrum av olika anledningar.  

 

Köpcentrumet hyr ut sina uthyrbara ytor till hyresgäster av för att fylla upp dessa platser 

(Coleman, 2006). Därmed klargör Coleman (2006) att ett köpcentrum består av två ytor, dels 

de uthyrbara och dels övriga ytor som köpcentrumet själv verkar över. Köpcentrumets uppgift 

är att locka kunder till sina hyresgäster för att de ska generera en ökad omsättning. Om det går 

bra för köpcentrumets hyresgäster går det även bra för köpcentrumet. Hyresgästerna har som 

uppgift att, tillsammans med andra butiker, bilda en attraktiv butiksmix för kunderna. Moss 

(2007) förklarar köpcentrum som problemfria då all shopping sker inomhus, 

parkeringsplatserna är bekvämt näraliggande och utbudet är brett. Levy & Weitz (2001) delar 

denna uppfattning genom att förklara att köpcentrum erbjuder bland annat säkerhet, långa 

öppettider, skydd mot väder och en bred butikmix. 
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3.1.1 Trender & Förnyelse 

 

Från att ha utvecklats från en varuekonomi till en tjänsteekonomi till att slutligen idag 

fokusera på upplevelser är en utveckling som har fortgått under en längre tid (Parment, 2008). 

Dagens kunder har väl utvecklade valstrategier eftersom de har möjlighet att välja bland ett 

brett utbud av både varor och tjänster. Han förklarar vidare att i dagens individualistiska 

samhälle är kunderna mer kräsna och de individuella preferenserna präglar köpbesluten där de 

har större frihet att välja plats, produkt eller tjänst. Bergström & Fölster (2005) berättar att 

kundernas efterfrågan på varor bestäms av inkomstutveckling, prisutveckling och preferenser. 

Då de känner att de inte har tid till allt som livet har att erbjuda, vill de göra så mycket som 

möjligt på så kort tid som möjligt (Parment, 2008). Detta bekräftas även av Bergström & 

Fölster (2005), Hultén et al. (2008) och Sit et al. (2003) som beskriver att kundernas livs- och 

konsumtionsmönster har förändrats och därmed känner kunderna tidsbrist och vill fylla sin 

värdefulla tid med meningsfulla och upplevelserika händelser. De förklarar vidare att kunder 

efterfrågar mer fritid och kommer att fortsätta göra det även i framtiden. 

 

Parment (2008) understryker även att emotionella kriterier har blivit allt viktigare, det vill 

säga erhålla upplevelser genom att exempelvis resa eller att shoppa. Hur viktig en tjänst är för 

en kund är avgörande vid valet av tjänst och detta val förknippas ofta med identitetsskapande. 

Enligt Coleman (2006) och Moss (2007) efterfrågar kunderna mer intressanta och unika 

shoppingmiljöer inom köpcentrum där exempelvis dagsljus skiner in genom glasat tak för en 

mer naturlig miljö. Dallen (2005) förklarar att dagsljus även ger kunden en kontakt med 

världen utanför under shoppingen. Bergström & Årman (2002) framhåller att det är handelns 

strukturomvandling och de nya marknadsförutsättningarna som gör att köpcentrum 

kontinuerligt utvecklas och förändras. Moss (2007) tillägger att köpcentrum är väldigt bra på 

att utveckla och anpassa sig då han förklarar att de köpcentrum som lyckas är de som anpassar 

sig efter marknadsförändringar. Bergström & Wikström (2002) poängterar att många 

köpcentrum har börjat inse att förbättring och förändring är ett måste för att göra köpcentrum 

till en mer attraktiv plats för kunderna att vistas på. Bergström & Årman (2002) håller med 

och hävdar att köpcentrum därför ofta byggs på ett sätt som gör att de lätt ska kunna anpassas 

efter nya förändringar. Studier visar att de köpcentrum som har nyinvesterat har haft större 

framgång och bättre utveckling än de som inte investerat då det har visat sig att nyrenoverade 

och välskötta köpcentrum attraherar fler kunder (Bergström & Fölster, 2005; Bergström & 

Wikström, 2002). Delar av köpcentrum såsom bra restauranger, ljussättning, fräscht och 

modernt, en genomtänkt butiksmix samt utplacering av butiker är några exempel på faktorer 

som kan påverka attraktionen. Bergström & Fölster (2005) och Bergström & Wikström (2002) 

påvisar att kunder föredrar fräscha köpcentrum med en modern design och även ett modernt 

butiksutbud. För att kunna klara sig i framtiden behöver köpcentrum fräscha upp lokalerna, 

investera, samt erbjuda ett stort utbud av kedjebutiker.  

 

För att ett köpcentrum ska behålla sin attraktivitet bör det förändras var femte till tionde år 

(Bergström & Fölster, 2005; Bergström & Årman, 2002). Det kan vara förändringar såsom 

ombyggnader, investeringar i den fysiska designen, expansion eller omformning. Det är inte 

storleken på ett köpcentrum som är den avgörande framgångsfaktorn utan kontinuerliga 

förbättringar har visat sig vara en viktigare faktor (Bergström & Wikström, 2002). Bergström 

& Fölster (2005) framhäver att köpcentrum har erfarenheter av att kundtillströmningen ökar 

kraftigt direkt efter ombyggnad.  

 

Bergström & Fölster (2005) hävdar att konkurrensen som pågår mellan köpcentrum på grund 

av nyetableringar och nyinvesteringar tvingar de äldre köpcentrumen till förnyelse för att de 
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inte ska konkurreras ut på marknaden. Även Bergström & Årman (2002) förklarar att 

utvecklingen av ett köpcentrum har stor betydelse, då marknaden någon gång kommer att bli 

mättad av nyetableringar.  

3.1.2 Tillgänglighet 

 

Enligt Bodkin & Lord (1997) och Hultén et al. (2008) vill kunder att shopping ska vara så 

smidig som möjlig, vilket har lett till att tillgängligheten har blivit en allt viktigare faktor. 

Bodkin & Lord (1997), Levy & Weitz (2001) och Sit et al. (2003) tillägger att kunder 

prioriterar en handelsplats som är lättillgänglig och de definierar lättillgängligt som 

enkelheten att ta sig till och från köpcentrumet, bra vägförbindelser, tillfredställande 

öppettider och bra parkeringsmöjligheter. Det ska även vara lätt att navigera inne i 

köpcentrumet. Kaufman & Lane (1996) och Sit et al. (2003) förklarar vidare att en 

tillfredställande tillgänglighet innebär även att ett köpcentrum har ett brett utbud av butiker, 

caféer, restauranger, toaletter och andra bekvämligheter. Levy & Weitz (2001) och Sit et al. 

(2003) bekräftar att synligheten är en viktig faktor och den innebär att en kund kan hitta ett 

köpcentrum från vägen med hjälp av skyltar samt på avstånd se fasaden av köpcentrumet. 

Detta är en viktig aspekt för att kunna locka till sig nya kunder, konstaterar de. Kaufman & 

Lane (1996) menar att öppettider är en viktig del av tillgängligheten då ett köpcentrums 

öppettider måste anpassas efter kundernas tider och även se till att samtliga butiker har samma 

öppettider. På grund av den nämnda tidsbristen som idag råder planerar kunder shoppingen 

för att den ska gå så snabbt och smidigt som möjligt och därför har även butiksmixen blivit en 

allt viktigare tillgänglighetsfaktor.  

 

Coleman (2006) anser att parkeringsplatser är otroligt viktiga på grund av att kunder föredrar 

att använda sin bil som färdmedel till köpcentrum. Både Bergström & Årman (2002) och 

Underhill (2004) understryker att det alltid bör finnas lediga parkeringsplatser och därmed ska 

de anpassas efter högsta möjliga kundtillströmning. Coleman (2006) och Mowen (1995) delar 

denna uppfattning och beskriver att ett stort antal parkeringsplatser är ett måste för att ett 

köpcentrum ska kunna öka sin tillgänglighet. Levy & Weitz (2001) utvecklar att mängden och 

kvaliteten på parkeringsplatserna är en viktig del för köpcentrums totala tillgänglighet. De 

menar dock att parkeringsplatserna inte ska vara för många då det kan se tomt ut och ge 

intryck av att köpcentrumet har oattraktiva butiker. Köpcentrum bör även försäkra sig om att 

deras parkeringsplatser är näraliggande till köpcentrumet (Coleman, 2006; Moss, 2007; 

Mowen, 1995; Underhill, 2004). Levy & Weitz (2001) tillägger att om det inte finns 

tillräckligt med parkeringsplatsen eller om de ligger långt ifrån köpcentrumet motverkar det 

att kunden vill till köpcentrumet. Zeithaml et al. (2006) anser att det ska vara lätt för kunden 

att ta sig in och ut från parkeringsplatsen och därför bör det vara fler än en infart/utfart. 

Tjänstens flöde blir således bättre vilket gör att kunderna uppskattar besöket av ett 

köpcentrum mer.  

3.1.3 Läget 

 

Location, location, location, det är oftast svaret på frågan: Vad är de tre viktigaste faktorerna 

för en verksamhets framgång? (Dallen, 2005; Levy & Weitz, 2001; Mowen, 1995). Dallen 

(2005) framhäver att ett bra läge inte är en garanti för framgång men ett dåligt läge är oftast 

en försäkran om ett misslyckande. Levy & Weitz (2001) och Mowen (1995) tillägger att läget 

av köpcentrum kan vara avgörande för valet av köpcentrum som en kund besöker. Läget är 

även en viktig konkurrensfördel då det är svårt att konkurrera med ett köpcentrum som har ett 

bättre läge (Levy & Weitz, 2001).   
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Bergström & Wikström (2002) anser att ett konsumtionsbeslut idag baseras på fler faktorer än 

bara varan och priset och det är orsaken till att vissa lägen är bättre än andra. Om två butiker 

tillhandahåller samma vara till samma pris kommer kunden att välja den butik som ligger 

närmast. Däremot om det är ett flertal varor som ska inhandlas i olika butiker anser kunderna 

att det är både tidsbesparande och bättre att åka till ett köpcentrum, där det finns många 

butiker samlade på en och samma plats. Mowen (1995) uttrycker att vilket köpcentrum en 

kund väljer beror till stor del på avståndet till köpcentrumet i förhållande till och från dess 

hem. En generell regel är att ju längre ifrån ett köpcentrum är beläget desto mindre är chansen 

att kunden kommer att välja det framför det andra. Enligt Mowen (1995) kan avståndet verka 

kortare än vad det egentligen är om det är enkelt för kunden att hitta till köpcentrumet samt 

hitta parkering. Dallen (2005) tillägger att ett köpcentrum bör ligga där det finns många 

kunder i omgivningen och att omgivningen bör beaktas vid lägesplacering.  

3.2 Varumärke 

3.2.1 Varumärke 

 

”Brand is the promise, the big idea, and the expectations that reside in each 

customer’s mind about a product, service or company” 

(Wheeler, 2006:4) 

 

Definitionen av ett varumärke kan variera, men det som sägs om ett varumärke är att det kan 

förändras med sin omgivning (Wheeler, 2006). Varumärken har blivit en synonym för ett 

köpcentrum och dess anseende, vilket även är något som Warnaby et al. (2005) påvisar. Ett 

köpcentrums varumärke visar vad köpcentrumet står för. Wheeler (2006) framhåller att ett 

varumärke som byggs upp av ett köpcentrum med tiden kommer att representera något och 

det är det som gör att människor blir intresserade av dem. Wheeler (2006) betonar att om ett 

köpcentrum är bra på att förmedla sitt varumärke samt hålla vad de lovar utvecklar kunden en 

lojalitet till dem. Ind (2003) föreskriver att varumärken kan relateras till någonting och 

Wheeler (2006) utvecklar att bra varumärken bygger starka köpcentrum och det är 

anledningen till varför varumärken har blivit viktiga. Både Aaker (2002) och Wheeler (2006) 

påpekar att en annan anledning till varför ett starkt varumärke är viktigt, grundar sig i att 

köpcentrum behöver stå ut från mängden och differentiera sig från konkurrenterna eftersom 

etableringar av nya köpcentrum sker kontinuerligt. De menar att starka varumärken kan hjälpa 

ett köpcentrum att göra det genom varumärkets synlighet. Aaker (2002) anser att ett 

köpcentrum bör erbjuda en kund värde och det kan göras genom ett varumärke.  

3.2.2 Image 

 

”Image står för hur en person eller målgrupp uppfattar till exempel en produkt, ett 

företag eller en plats”  

     (Mossberg, 2003:67) 

 

Köpcentrum är kända för att kunna karakteriseras av en bestämd image (Chebat et al. 2009). 

Mossberg (2003) benämner även Philip Kotlers definition av image där han beskriver image 

som ett resultat av en persons värderingar, känslor, förväntningar och intryck om en plats eller 

ett objekt och hon menar att hans definition passar bra ihop med upplevelsebaserade platser. 

Image har en stor betydelse i kundens köpprocess och speciellt när kunden står inför valet av 

upplevelseplats (Mossberg, 2003). Det är viktigt att centrumledare förstår betydelsen av att 
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imagen kontinuerligt kan förbättras (El-Adly, 2007). Sit et al. (2003) förklarar att köpcentrum 

kan bygga upp sin image genom faktorer som tillgänglighet, atmosfär och underhållning samt 

att dessa kan hjälpa köpcentrumet att differentiera sig från andra aktörer på marknaden. 

Mossberg (2003) föreskriver att image bland annat kommunicerar förväntningar och påverkar 

uppfattningar. Kommunicerar förväntningar innebär att köpcentrum arbetar tydligt med att 

definiera sitt tema för att kunder ska kunna bygga upp förväntningar på köpcentrumet. 

Mossberg (2003) betonar att kunder besöker köpcentrum som de uppfattar har en bra image 

och om de motsvarar kundens förväntningar. Hultén et al. (2008) utvecklar att meningen med 

införandet av teman är för att tydligt förmedla ett köpcentrums sofistikerade element såsom 

exklusivitet, personlighet eller ett koncept för alla. Kundernas förtroende för ett varumärke 

ökar ju starkare ett varumärkes image är och det kan vara det avgörande valet mellan två till 

synes likadana köpcentrum (Mossberg, 2003). Image påverkar även förväntningar och 

erfarenheter av ett varumärke. Om kundens förväntningar stämmer överrens med kvaliteten 

på ett köpcentrum kommer imagen av varumärket att förstärkas. Chebat et al. (2009) 

konstaterar att ett köpcentrums genomarbetade image således kan påverka kundernas 

engagemang i köpcentrumet vilket i sin tur kan leda till ökad lojalitet. 

 

Kunder dras till köpcentrum som har den image de vill förknippa sig med (Chebat et al. 2009; 

Hultén et al. 2008). Sit et al. (2003) menar att det finns en stark koppling mellan ett 

köpcentrums image och kundernas preferenser, antal återbesök och längden på besök. En 

image är inte statisk, den förändras kontinuerligt (Mossberg, 2003). Något som var positivt 

för en tid sedan behöver inte upplevas som positivt idag, därför bör köpcentrum kontinuerligt 

arbeta med imagen för att förbättra och förstärka den, vilket även Warnaby et al. (2005) 

föreskriver. Mowen (1995) konstaterar att den fysiska omgivningen är viktig när ett 

köpcentrum bygger sin image. Vilken image ett köpcentrum vill visa bör återspeglas på dess 

fysiska miljö. Hultén et al. (2008) nämner att ljus och färg förekommer inom ett köpcentrums 

interiör och exteriör och det är dessa två element som kan användas för att förstärka ett 

varumärkes image. Mossberg (2003) påpekar att det finns en koppling mellan image och 

upplevelser då en positiv upplevelse av ett varumärke ger en starkare image. Besökarna i ett 

köpcentrum påverkar dess image och även andra personers uppfattning av köpcentrumet 

(Chebat et al. 2009). Maloney (2006) anser att det är viktigt att satsa på köpcentrumets image 

då den har egenskapen att positionera ett köpcentrum 15 år framåt och därmed generera stora 

vinster.  

3.3 Servicelandskapet 
 

Enligt Gabbott & Hogg (1998) är servicelandskapet den miljö där tjänsten levereras, 

exempelvis i ett köpcentrum, och hävdar tillsammans med Zeithaml et al. (2006) att den 

påverkar kundens totala och slutgiltiga upplevelse inom ett köpcentrum. Kotler et al. (2005) 

nämner att ett servicelandskap ses som ett komplement till tjänsten ett köpcentrum erbjuder. 

Det är genom servicelandskapet som en verksamhet får möjligheten att differentiera sig från 

en annan verksamhet (Mossberg, 2003). 

 

Vi har valt att utgå ifrån Iksuks, Christiansens, Feinbergs och Hyunjips (2005) modell 

”Relationship of Entertainment Group Variables, Mall Visits, and Purchases”. Modellen är 

framtagen för att skapa en förståelse för interaktionen mellan olika komponenter i ett 

köpcentrum (Iksuk et al. 2005). De olika komponenterna arbetar tillsammans för att skapa 

mervärde för kunden samt differentiera köpcentrumet och således förbättra dess 

konkurrenskraft gentemot andra aktörer på marknaden. Iksuk et al. (2005) förklarar att vissa 

komponenter är mer kopplade till varandra än andra, där exempelvis mötesplatsen är direkt 
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kopplad till övriga komponenter medan butiksutbudet endast är kopplat till utformning och 

mötesplats (figur 1). 

 
 
Figur 1. Modellen är inspirerad av Iksuk et al. (2005) och visar interaktionen mellan olika komponenter i ett 

köpcentrum. Urprungsfigur: se bilaga 1.   

3.3.1 Utformning 

 

Mowen (1995) beskriver att ett köpcentrums layout bör underlätta för kunden och hjälpa till 

att skapa en särskild atmosfär. En bra layout innehåller ett flertal faktorer som bör balanseras 

(Levy & Weitz, 2001). Med en bra strukturerad utformning kan köpcentrum utnyttja det 

befintliga utrymmet och genom det påverka kunden att röra sig genom hela köpcentrumet. 

Därigenom blir kunden exponerad för samtliga butiker inom centrat. Detta är något som även 

Zeithaml et al. (2006) föreskriver och tillägger att ett köpcentrums servicelandskap påverkar 

kundens uppfattade flöde. 

 

Tillsammans med Moss (2007) hävdar Zeithaml et al. (2006) att ett köpcentrums yttre fasad 

och omgivning kan locka kunden att kliva in då de känner en dragningskraft. Coleman (2006) 

och Zeithaml et al. (2006) framhåller att ett köpcentrums fysiska form kan se väldigt olika ut 

och Moss (2007) konstaterar att det finns lika många försäljningsmiljöer som det finns 

drömmar. De hävdar tillsammans med Kotler et al. (2005) och Lovelock (2000) att ett 

köpcentrums yttre fysiska form förmedlar mycket intryck till kunden. De fysiska 

kännetecknen på ett köpcentrum kan vara arkitektur, layout, färg och skyltning (Levy & 

Weitz, 2001). Skyltar och den grafiska formgivningen inom köpcentrum bör kontinuerligt 

uppdateras för att kunna fylla ett relevant syfte. Både Levy & Weitz (2001) och Underhill 

(2006) bedömer att skyltar och displays bör innehålla så få ord som möjligt för att kunden ska 

uppmärksamma budskapet och ta det till sig. Coleman (2006) fortsätter att ett köpcentrums 

fysiska utseende kan påverka en kunds uppfattning om den upplevda kvaliteten och Zeithaml 

et al. (2006) tydliggör att ett servicelandskap börjar påverka kundens intryck redan vid första 

anblicken av byggnadens omgivning och exteriör. Zeithaml et al. (2006) ger som exempel att 

ett instängt och trångt köpcentrum upplevs ha en lägre kvalitet än ett köpcentrum som känns 

ljust och luftigt.  

 

Dallen (2005) poängterar att med rätt användning av utomhusljussättning, skyltning och 

fönster blir exteriören en viktig del för ett köpcentrum. Exteriören har som uppgift att locka 
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kunderna in i köpcentrumet och den kan göra det om den är attraktiv och väldesignad. 

Entréerna ska fungera som en välkommande övergång från utomhusmiljö till inomhusmiljö. 

Parkeringsplatser är ett viktigt designelement och om parkeringsplatserna är designade på rätt 

sätt kan det vara en attraktiv del av den fysiska layouten av köpcentrum (Coleman, 2006; 

Mowen, 1995).   

 

Köpcentrums interiör är den visuella delen av verksamheten som förmedlar budskap till 

kunden om köpcentrumets olika erbjudanden (Mossberg, 2003). Interiören kan exempelvis 

vara dekorationer, ljudnivå, färger, belysning och dessa tillsammans förmedlar en karaktär av 

köpcentrumet. Bergström och Fölster (2005) tillägger att kunder uppskattar köpcentrum som 

är prydligt inredda med modern design. En utmärkande inredning såsom vatteneffekter, 

skulpturer, växter och sittplatser kan förhöja upplevelsen inom ett köpcentrum (Coleman, 

2006). Mossberg (2003) benämner dessa för rumsliga element som ingår i den fysiska 

omgivningen. Den valda inredningen bör vara relevant och passa in i sin miljö och Moss 

(2007) menar att om den inte uppfyller det bör den inte användas. Coleman (2006) föreskriver 

att bekväma sittplatser och växter fyller en bra funktion för besökare då det höjer trivseln 

inom ett köpcentrum och även kvaliteten på tjänsten. Han förtydligar att sittplatserna gärna 

ska placeras på ett sådant sätt att de inte stör förbipasserande och deras väg mellan butikerna. 

Växter kompletterar övrig arkitektur väldigt bra och fungerar som en naturlig faktor vilket 

inte ska underskattas av inredare men dessa måste användas på rätt sätt för att de ska ge rätt 

verkan.   

 

Köpcentrum bör enligt Coleman (2006) satsa på att kunna erbjuda sina besökare en god 

tillgång till toaletter och Kotler et al. (2005) påstår att det kan förbättra atmosfären. Dessa ska 

vara av hög klass då Coleman (2006) understryker att kunder ofta reflekterar över denna 

detalj då de minns tillbaka på ett besök i ett köpcentrum. Dess placering bör vara praktisk och 

gärna ligga intill ett café eller vid en ingång. Det valda golvet inne i ett köpcentrum har stor 

inverkan på kunden och dess uppfattning om köpcentrumets kvalitet. Han utvecklar att det är 

viktigt att köpcentrum ser moderna ut och att golv och väggar är attraktiva samt att antalet 

väggar bör hållas till ett minimum. Han anser även att väggar bör utnyttjas och göras till något 

användbart, de kan användas som plats för informationsskärmar, telefoner eller bankomater. 

Ørnbo et al. (2005) framhäver att kommunikationen inom ett köpcentrum bör fungera väl för 

att tjänstens samtliga delar ska kunna förmedla sitt rätta budskap. Då servicelandskapet har en 

betydande roll för tjänstens framförande måste de fysiska aspekterna överensstämma med 

helheten för att upplevelsen ska bli positiv.  

3.3.2 Atmosfär, Design & Arkitektur 

 

Enligt Maloney (2006) förändras kundernas preferenser kontinuerligt och därför bör 

köpcentrum designas och byggas på ett sätt som gör att det enkelt kan anpassa sig till 

marknadens förändringar. Det är viktigt att förhindra att köpcentrum blir omoderna och snabbt 

föråldrade. Ett köpcentrum bör satsa på att skräddarsy sina koncept på ett sätt som passar 

deras centra. Dallen (2005) påpekar att det läggs stor tonvikt på atmosfär och arkitektur idag. 

Atmosfären blir allt viktigare för ett köpcentrum att tänka på, då antalet konkurrenter ständigt 

ökar och atmosfären kan hjälpa ett köpcentrum att differentiera sig. Ett köpcentrums atmosfär 

ger ett budskap till kunderna (Mowen, 1995). Atmosfär handlar om hur ett köpcentrum kan 

manipulera designen av byggnaden, det interna utrymmet, layouten av mittgången, färger, 

former och ljud. Coleman (2006) nämner att arkitektur och design ger ett köpcentrum en viss 

karaktär och enligt Moss (2007) ger det centrat en specifik image som kunder kan förknippa 

sig med. Coleman (2006) betonar även att mixen av hyresgäster kan påverka denna då de 
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influerar designen samt arkitekturen inom centrat. Dallen (2005) anser att dagens kunder 

shoppar i ett interiört landskap och naturlig ljussättning gör att kunden känner att det är öppet 

och ger en känsla av utomhusmiljö.  

 

Dallen (2005) använder sig av Philip Kotler´s definition på atmosfär som preciserar att 

atmosfär är ansträngningen att designa en shoppingmiljö för att producera specifika 

emotionella effekter hos kunden som ökar chanserna till ett köp. Levy & Weitz (2001) 

föreskriver att ett köpcentrums atmosfär refereras som designen av dess synliga 

kommunikation, belysning, färg, musik och lukt som stimulerar kunden vid ett besök. Dessa 

stimuli påverkar hur kunden uppfattar köpcentrumet och även kundens köpbeteende. En 

atmosfär kan påverka en shoppares emotionella tillstånd som sedan kan förhöja shoppingens 

upplevelse (Dallen, 2005).  

 

Mossberg (2003) framhåller att ett köpcentrum är ett permanent upplevelserum vars arkitektur 

bör väljas med omsorg för att i sig vara en upplevelse för besökarna. Både Bergström & 

Årman (2002) och Bruhn & Georgi (2005) anser att om ett servicelandskap ska framstå som 

en attraktiv handelsplats med hög kvalitet bör den kontinuerligt fräschas upp och organiseras 

för att visa kunden dess användbarhet.  Upplevs servicelandskapet som bra och passande kan 

det hjälpa tjänsten att positionera sig bättre i kundernas medvetande.  

 

Coleman (2006) menar att ljus är en otroligt viktig designkomponent inom köpcentrum då det 

bidrar till att förmedla centrats karaktär. Ljus används för att få ett köpcentrum att se 

inbjudande, tryggt och intressant ut och för att uppfylla dessa tre faktorer bör kvaliteten av 

ljuset vara hög. Underhill (2004) och Bergström & Årman (2002) instämmer att ljussättningen 

i ett köpcentrum är väldigt viktig då dess avsikt är att fånga kundens uppmärksamhet. Hultén 

et al. (2008) tillsammans med Underhill (2004) talar för dess betydelse då de menar att rätt 

ljussättning hjälper miljön att framstå i rätt skepnad. Bergström & Årman (2002) belyser att 

ljussättningen är det första kunden uppmärksammar och därför är det den viktigaste 

omgivningsfaktorn inom ett köpcentrum. De utvecklar och anser att om den är rätt anpassad 

kan första intrycket bli positivt. Både Hultén et al. (2008) och Mossberg (2003) berättar att 

även färger av olika nyanser stimulerar kunders känslor på olika sätt. Färger kan nämligen dra 

till sig uppmärksamhet samt har förmågan att kommunicera ut meddelanden till kunderna 

vilket kan påverka deras sätt att handla och föra sig inom ett köpcentrum (Mossberg, 2003). 

Enligt både Kotler et al. (2005) och Mossberg (2003) bör en verksamhets valda atmosfär vara 

i stil med kundmålgruppen för att dessa ska attraheras av platsen samt få en mer komplett 

upplevelse. Detta klargör även Levy & Weitz (2001) då de beskriver att atmosfären och 

designen bör gå hand i hand med köpcentrumets image. Faktorer som kan användas i detta 

arbete är bland annat musik, design och teknisk utrustning (Mossberg, 2003). Berman & 

Evans (2001) och Nordfält (2007) föreskriver att det inte räcker med att atmosfären ska vara 

passande för en bestämd målgrupp, den ska även inspirera till shoppingglädje hos kunderna 

och få dem att vilja stanna längre. Längre besök genererar ofta i mer pengar då kunden blir 

mer mottaglig för nya saker men även öppen för oplanerade köp (Berman & Evans, 2001; 

Mossberg, 2003; Nordfält, 2007). Om inte kunder påverkades av sin omgivning i den 

omfattning de gör idag hade inte besökstiden varit möjlig att påverka (Berman & Evans, 

2001).  

3.3.3 Butiksmix 

 

Huruvida butiksmixen är lämplig och passar in på marknadens efterfråga är en avgörande 

framgångsfaktor för ett köpcentrum (Kaufman & Lane, 1996). Coleman (2006) förklarar att 
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köpcentrum ofta väljer en butiksmix utifrån en viss bestämd målgrupp. För att åstadkomma 

det används olika varumärken för att tillfredsställa målgruppens behov. Maloney (2006) 

förespråkar att köpcentrum bör satsa på att inkludera ankarbutiker i sin butiksmix och att ytor 

som är menade för ankarbutiker inte bör ges bort till andra mindre butiker då risken finns att 

vinsterna blir lägre. Warnaby et al. (2005) hävdar även han att köpcentrum bör speciellt vid 

nyöppningar hyra ut plats till ankarbutiker då de är viktiga faktorer för framgång. 

 

Det svenska butiksutbudet i köpcentrum är väldigt likartade och därför blir det ännu viktigare 

för köpcentrum att profilera sig gentemot sina konkurrenter (Bergström & Fölster, 2005). 

Dock bör tilläggas att ett likartat utbud inte alltid är negativt då kunder efterfrågar de stora 

kedjornas utbud och de centra som satsat på detta har varit framgångsrika. Likriktningen är 

mer negativ i större städer där det finns fler köpcentrum på nära håll och därmed sagt att det 

är mindre negativt i mindre städer där det endast finns något enstaka köpcentrum. Dock påstår 

Coleman (2006) att butiksutbudet inom köpcentrum kan se olika ut och kan inkludera olika 

koncept inom handel, restaurang och fritid vilket gör att det finns en variation. Dessa koncept 

såsom restauranger, livsstilsbutiker och biografer kan öka värdet på butiksmixen (Maloney, 

2006). Maloney (2006) tydliggör vikten av att fylla köpcentrumet med en balanserad mix av 

butiker och vid omstruktureringar av köpcentrum anser han att centrumledare bör satsa på att 

förbättra de svaga länkarna för att kunna fungera som en attraktiv plats för handel. Bergström 

& Årman (2002) bedömer även att en centrumledare för ett köpcentrum bör visa prov på 

flexibilitet då de måste kunna läsa av marknaden och nya trender för att veta vilken butiksmix 

som är aktuell. Warnaby et al. (2005) påvisar även han att köpcentrum måste anpassa sig efter 

externa påtryckningar.  

 

Kunder väljer idag de köpcentrum som har en attraktiv design och en bred butiksmix som 

matchar deras preferenser (El-Adly, 2007). Därför är det betydande att centrumledare är 

medvetna om vad det är som attraherar deras kunder. Butiksmixen är viktig och det är 

valmöjligheten med många olika butiker som tilltalar kunder att besöka ett köpcentrum 

(Dallen, 2005). En bred butiksmix underlättar även för kunderna då de har allt samlat på en 

och samma plats (Coleman, 2006; Sit et al. 2003). Sit et al. (2003) stödjer dessa åsikter och 

tillägger att en bred butiksmix kan stimulera kunden och ge den en mer upplevelsebaserad 

shopping. Shoppare vill nämligen ha ett brett butiksutbud samt ett varierande produktutbud 

och dessa är två viktiga anledningar till varför kunder besöker ett köpcentrum (Coleman, 

2006; Dallen, 2005). Om ett köpcentrum ska kunna erbjuda kunden detta måste dess storlek 

vara tillräcklig och centrats ledning bör noggrant utvärdera val av hyresgäster (Coleman, 

2006). Dallen (2005) påpekar att variation av butiker inkluderar inte bara butiker utan även 

caféer och restauranger samt underhållning. Levy & Weitz (2001) anser att om ett köpcentrum 

har en matbutik i sin mix ökar det chansen till impulsköp och merköp i de övriga butikerna. 

Att kombinera många butiker under ett och samma tak skapar en samverkan som attraherar 

fler kunder än om butikerna hade haft separerade lägen.   

3.3.4 Restauranger & Caféer 
 

Många köpcentrum idag använder sig av Food Court, caféer och restauranger (Coleman, 

2006; Sit et al. 2003). Coleman (2006) påstår vidare att matupplevelsen i köpcentrum har 

ändrats den senaste tiden då matplatser är riktade till att tillfredsställa kunder vid olika 

tidpunkter på dygnet. Sit et al. (2003) beskriver att tillgången till mat i köpcentrum bidrar till 

en underhållande atmosfär samt en ökad shoppingupplevelse. Köpcentrum har insett de 

senaste 20 åren att tillgång till matplats förlänger kunders besök och att det även är en paus 

för kunden i shoppandet, detta är något som även Coleman (2006) hävdar. Därför har utbudet 
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av matplatser procentuellt ökat inom köpcentrum. Köpcentrum bör kunna erbjuda kunden ett 

brett utbud av matplatser, allt från snabbmat till sofistikerade restauranger. Köpcentrum 

varierar i storlek och är belägna på olika platser vilket påverkar deras beslut om hur deras 

materbjudande ska se ut samt hur stor plats matställena ska få ta upp. Coleman (2006) menar 

att utformningen av ett köpcentrum bör inkludera platser för matplatser och ska inte 

utelämnas då det är en attraktion för besökare. Utan denna attraktion skulle besöken kortas 

ner. Idag behöver inte en middag ute ske av någon speciell anledning och köpcentrum bör 

vara medvetna om detta då de planerar utformningen av ett köpcentrum (Coleman, 2006; 

Levy & Weitz, 2001).     

3.3.5 Kringaktiviteter & Event 

 

Kunder går gärna till ett köpcentrum även fast de inte planerar att köpa något, de går dit för 

ren underhållning (Moss, 2007). Köpcentrum har flera fördelar, exempelvis kan de kombinera 

shopping med underhållning (Coleman, 2006; Levy & Weitz, 2001) vilket är något som El-

Adly (2007) menar att kunder förväntar sig vid sitt besök. Sit et al. (2003) utvecklar att det är 

därför som underhållning bör integreras i ett köpcentrum. För att höja den totala 

shoppingupplevelsen har många köpcentrum mat och underhållning (El-Adly, 2007; Levy & 

Weitz, 2001). Coleman (2006) framhåller att många av de köpcentrum som idag byggs 

erbjuder sina besökare ett stort utbud av fritidssysselsättning. Maloney (2006) föreskriver att 

köpcentrum bör lyssna på vad kunderna vill ha för att kunna erbjuda de rätta eventen.  

 

Underhill (2004) betonar att kunderna vill ha kul och att fler och fler köpcentrum inriktar sig 

på underhållning för att tillfredsställa kundernas behov. Sit et al. (2005) tillsammans med 

Underhill (2004) klargör att köpcentrumens underhållande attraktioner ger centrat en tydlig 

karaktär och den underhållande nischen hjälper ett köpcentrum att sticka ut bland 

konkurrenterna. Ordet kul kan definieras på olika sätt och därmed kan en kund underhållas på 

en rad olika vis (Underhill, 2004). Köpcentrum kan exempelvis erbjuda modevisning, 

matplatser eller rent av en skridskobana (Sit et al. 2003; Underhill, 2004). Det viktigaste ett 

köpcentrum bör se till är att det finns en samverkan mellan deras underhållande event och 

övriga delar för att undvika onödiga konflikter (Coleman, 2006). Moss (2007) utvecklar att 

begreppet underhållning ändras över tid och bör rättas efter kundernas nya önskemål. Moss 

(2007), Sit et al. (2003) och Underhill (2004) understryker att attraktioner får kunden att 

stanna längre då de har mer att göra och spenderar därmed mer pengar. Ett köpcentrums 

differentieringsarbete är ofta svårt då många köpcentrum erbjuder butiker av liknande slag, 

därför bör köpcentrum införa olika teman och motiv för att inspirera kunderna, enligt Moss 

(2007). Det är ett köpcentrums alla aktiviteter som lockar folk och anledningen till att folk går 

dit även för att umgås.  

 

Köpcentrum vill nå en större folkmängd genom att utöka aktivitetsnivån inom centrat på både 

dag och kvällstid (Coleman, 2006). Han påstår att dessa aktiviteters synergi med övriga 

butiker fungerar mycket bra och centrat blir således en populärare mötesplats.  

3.3.6 Sinnesstämning 

 

Zeithaml et al. (2006) förklarar att en tjänstemiljö kan påverka kundens sinnesstämning 

antingen positivt eller negativt. Mossberg (2003) uttrycker således att ett köpcentrums 

omgivning är viktig då den har förmågan att stimulera olika känslor hos kunden vilket 

förstärker dennes uppfattning om tjänstens kvalitet. Moss (2007) framhåller att ett 

köpcentrum har förmågan att kunna stimulera kundens humör på många olika sätt vilket även 
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Mossberg (2003) stödjer. Köpcentrum kan arbeta med att generera sinnesupplevelser för sina 

kunder samt påverka deras sinnesstämning (Hultén et al. 2008). Människans fem sinnen är 

avgörande för kundens upplevelse av olika köp- och konsumtionsprocesser. Parment (2008) 

nämner att de emotionella aspekterna är viktiga idag och det är dessa som påverkar en kunds 

sinnesstämning. Kundernas vistelse kan bli långvarig om de finner njutning och nöje under 

besöket och tar därmed god tid på sig att utvärdera tjänsten (Zeithaml et al. 2006). Maloney 

(2006) påpekar att det är viktigt att få kunden att trivas och om de känner en samhörighet med 

köpcentrumet påverkas de positivt av vistelsen.  

 

En atmosfär är fylld av design som blir uppmärksammad av kundens sinnen genom faktorer 

som färg, musik, ljussättning och lukt vilka i sin tur påverkar deras sinnesstämning på olika 

sätt (Levi & Weitz, 2001; Mowen, 1995; Sit et al. 2003). Kundens shoppingbeteende blir ett 

slutresultat av hur personens sinnesstämning i fråga har stimulerats av dessa olika faktorer 

(Levy & Weitz, 2001; Sit et al. 2003). Bergström & Kolterjahn (2004) framhäver att dessa 

omgivningsfaktorer bör användas på ett genomtänkt sätt och kan vid rätt användning generera 

ett positivt utfall. Nordfält (2007) hävdar att färg är en av de faktorer som inspirerar en kund 

mest i ett köpcentrum och att olika färger ger olika associationer. Ekberg & Lohmander 

(2004) framhåller att lyckade färgkombinationer är svart/vitt, gult/svart, rött/vitt och vitt/blått. 

För att locka kunder till sig används varma färger eftersom de uppmärksammar dem mer än 

kalla (Nordfält, 2007). Exempel på varma färger är röd och gul där röd färg kan användas för 

att medvetandegöra kunden då den signalerar varning (Nordfält, 2007, Solomon et al. 2006). 

Kalla färger såsom grön och blå kan användas vid köp som är i mer omfattande grad enligt 

Nordfält (2007). Solomon et al. (2006) menar att blå färg har en lugnande effekt.   

 

Hultén et al. (2008) betraktar synsinnet som människans mest framträdande organ och således 

bör ett köpcentrum attrahera besökarnas synsinne genom att vara snyggt utformad och erbjuda 

den rätta designen inom köpcentrumets samtliga delar. Moss (2007) och Levy & Weitz (2001) 

utvecklar att köpcentrum kan fresta, trigga eller rent av lugna en persons sinnesstämning med 

hjälp av ljus. Ljus inom köpcentrum används, enligt Levy & Weitz (2001), för att 

åskådliggöra miljön men även för att påverka besökarnas känslor. Zeithaml et al. (2006) 

belyser exempelvis att kunders sinnesstämning påverkas negativt i trånga och mörka 

köpcentrum. Starkt ljus inom en tjänstemiljö kan få omgivningen att kännas ansträngd medan 

svag belysning skapar lugn och en behaglig miljö (Mossberg, 2003). Dallen (2005) påpekar 

att om ett stort antal fönster släpper in solljus i köpcentrumet kan det därmed öka en kunds 

sinnesstämning på ett positivt sätt. Fontäner är ett exempel på en interiör som har en lugnande 

effekt samt ger energi åt en trött shoppare (Coleman, 2006).  

 
Mossberg (2003) berättar att dofter är en faktor som påverkar en kunds beteende samt 

sinnesstämning i en tjänstemiljö som hjälpa till att differentiera köpcentrumet från andra. 

Hultén et al. (2008) och Solomon et al. (2006) tillägger att kunders trivsel kan öka genom 

dofter och därför bidra till en trivsam atmosfär. Levy & Weitz (2001) hävdar att lukter direkt 

kan påverka en kunds känslor, lycka, hunger, nostalgi och avsky och därmed också inverka på 

hur länge han/hon stannar i centrat. Vidare anser de att dofter bör väljas ut noga och baseras 

på köpcentrumets utvalda målgrupp. Dofter har även förmågan att få kunder att återkomma 

och doften av exempelvis nybakat bröd påverkar kunden att vilja köpa mer och skapar en 

hemmiljö (Hultén et al. 2008).  

 

Hultén et al. (2008) tillsammans med Levy & Weitz (2001), Mossberg (2003) och Solomon et 

al (2006) hävdar att musik kan påverka ett köpcentrums totala atmosfär. De anser även att det 

tillför en positiv känsla för kunden. Mowen (1995) tillsammans med Solomon et al. (2006) 
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utvecklar att bakgrundsmusik har en tendens att influera kundens humör och beteende 

omedvetet och typen av musik bör gärna matcha köpcentrumets image. Däremot hävdar 

Mossberg (2003) att kunderna inte medvetet reagerar på musiken som spelas men Hultén et 

al. (2008) belyser att musiken skapar en trevlig atmosfär för kunden att befinna sig i. Takten 

på musiken som spelas kan påverka hur besökarna i ett köpcentrum agerar då snabbare och 

högre musik kan anses ansträngande vilket resulterar i snabbare besök. Långsammare musik 

gör att kunden blir lugnare och tar längre tid på sig i köpcentrumet. Varierande musik kan 

väljas att spelas på olika avdelningar av köpcentrumet för att påverka känslor och preferenser 

hos kunderna (Levy & Weitz, 2001).  

3.3.7 Mötesplats 

 

Bergström och Fölster (2005), Iksuk et al. (2005) samt Sit et al. (2003) hävdar att köpcentrum 

numera fungerar som en mötesplats. Iksuk et al. (2005) förklarar att köpcentrum utvecklas allt 

mer till en plats för upplevelser som erbjuder mer än bara shopping. Köpcentrum tilltalar folk 

av olika anledningar och de kan karakteriseras som tillfredsställande, sociala, intellektuella 

och artistiska (Moss, 2007). 

 

Köpcentrum har blivit substitut för en marknadsplats och ses som ett centralt element i ett 

modernt samhälle (Dallen, 2005). Sociala funktioner har blivit en viktig del i köpcentrum och 

matställena och underhållningsaktiviteterna samlar folk (Dallen, 2005; Mowen, 1995). 

Shoppingservice såsom barnpassning gör att föräldrar får möjligheten att shoppa ifred 

(Dallen, 2005). För äldre köpcentrum kan förnyelse av deras sociala interaktioner i 

köpcentrum göra att de överlever på marknaden (Mowen, 1995).  

 

Bloch et al. (1994) menar att trots ett köpcentrums handelsfokuserade aktiviteter har det blivit 

en plats för avkoppling och där folk samlas medan de går runt och tittar. Bergström & Årman 

(2002) påstår att köpcentrum har blivit en social och kulturell plats i människors medvetande 

där folk från alla samhällsklasser samlas. Både Bloch et al. (1994) och Moss (2007) skriver att 

ett köpcentrums interiör är utvecklad för att vara bekväm och för att erbjuda något extra till 

kunden. Dallen (2005) hävdar att möjligheten att kunna socialisera med vänner är en viktig 

faktor för att skapa en bra shoppingupplevelse. Moss (2007) stödjer det Dallen (2005) 

föreskriver och hävdar att folk besöker köpcentrum av olika anledningar, det kan vara en 

attraktion, en butik eller rent av en plats att gå till för att skåda folk. Sit et al. (2003) bekräftar 

och beskriver att köpcentrum är en mötesplats för människor att träffas och Dallen (2005) 

benämner denna interaktion som aktiv hos kunden. Ett köpcentrum är även till för människor 

som vill vara mer passiva (Dallen, 2005) och därmed går de dit för att åskåda andra (Dallen, 

2005; Sit et al. 2003). Renhet är också en viktig faktor för köpcentrum, ett av de mest 

betydande elementen för en framgångsrik mötesplats, enligt Dallen (2005).  

3.4 Mervärde & Upplevelse 

 

Fokus på upplevelser kan delvis förklaras med postmodern konsumtion (Mossberg, 2003). 

Våra värderingar har gått från att vara kollektiva till att vara individuella med det egna jaget 

som står i centrum (Burns & Warren, 1995; Hultén et al. 2008; Mossberg, 2003). Dagens 

kunder vill konsumera för identitetsskapande och en koncentration till det emotionella värdet 

har tagits i beaktande när kunden söker upplevelser. Dallen (2005) påstår att shopping är en 

upplevelse där människor kan ge uttryck för sina innersta förhoppningar, drömmar och 

önskningar. Coleman (2006) hävdar att kunder har höga förväntningar på köpcentrum och om 

dessa förväntningar tillgodoses skapar det mervärde för kunden som i sin tur utvecklar 
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lojalitet till varumärket. Bergström & Fölster (2005) klargör att upplevelser används som ett 

konkurrensmedel vilket är jämförbart med konkurrensmedlen såsom pris och kvalitet. De 

fortsätter och beskriver att upplevelser är ett uppmärksammat, men ännu inte utvecklat 

konkurrensmedel, i den svenska handeln. Fokus idag ligger på upplevelser som event och 

händelser och tyvärr inte mycket på helhetsupplevelser och de konstaterar att 

upplevelsehandeln baseras på kundernas sinnen.  

 

Köpcentrum erbjuder idag upplevelser i form av restaurangkoncept, designinslag för att bidra 

till en mötesplats samt upplevelse (Mossberg, 2003). Dallen (2005) betraktar att det inre och 

det yttre utseendet är viktigt för att förhöja shoppingupplevelsen. Mossberg (2003) beskriver 

upplevelser som beroende av förändringar och omväxling eftersom kunden söker värden som 

ska tillfredställa deras behov, både nu och i framtiden. Kunden väljer det köpcentrum som kan 

erbjuda mest värde och värdet kan baseras på exempelvis hur bra social gemenskap det ger 

och hur modernt det är (Coleman, 2006; Mossberg, 2003). Coleman (2006) utvecklar vidare 

att köpcentrum därmed bör satsa på effektiva lokaler med bra erbjudanden för att skapa 

mervärde. Mossberg (2003) förklarar vidare att definitionen av ett upplevelsebaserat koncept 

är ett köpcentrums helhetserbjudande till kunderna. Hon finner att det är kundernas fysiska, 

mentala och emotionella upplevelser som bör beaktas i köpcentrums erbjudanden. En 

upplevelse är något som lyfter kunden ifrån dennes vardag och upplevelsen stärks ju fler 

sinnen som stimuleras. Att tilltala sinnena med hjälp av atmosfären gör att kunden inte blir 

uttråkad utan istället får känslor som leder till en behaglig shoppingupplevelse (Dallen, 2005). 

 

För att överleva på marknaden bör ett köpcentrum hålla en hög servicenivå men de måste 

också finna fler mervärden för kunden (Mossberg, 2003). Det köpcentrum som kunden 

besöker bör erbjuda minnesrika upplevelser för att få kunderna att komma tillbaka. Det 

handlar hela tiden om att förbättra upplevelserummet för kunden och detta kan göras genom 

butiksmix, komfort, ljud, ljus samt tillgång till caféer och restauranger. Idag handlar de 

främsta konkurrensstrategierna om att ge mervärde åt sina kunder. Ett sätt att öka mervärdet 

för kunden är att öka aktiviteten i köpcentrumet. Ett köpcentrum kan ses som ett paket som 

ska ge mervärde genom att göra något mer utöver shoppingen. Det kan vara aktiviteter av 

olika slag men att ha enbart trevliga aktiviteter i ett köpcentrum räcker inte för att det ska bli 

en upplevelse. Coleman (2006) instämmer att vid ett besök i ett köpcentrum vill kunden finna 

de rätta faciliteterna i den rätta miljön och att allt ska levereras med hög säkerhet. 

 

Dagens kunder söker upplevelser i form av sociala mötesplatser och detta bör vara något 

företagsledningen tänker på och inte att det bara är en ekonomisk transaktionsplats 

(Mossberg, 2003). Att skapa sociala mötesplatser kan leda till stora ekonomiska framgångar 

då kunder i dagens samhälle söker social kontakt.   
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3.5 Sammanfattning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Påverkandefaktorer för köpcentrum.  

 

Vi vill med vår figur sammanfatta vår referensram. Referensramen belyser att samtliga 

faktorer påverkar ett köpcentrum på ett eller annat sätt och bör ständigt arbetas med. Trender 

och förnyelser uppdateras ständigt på marknaden och det är viktigt för köpcentrum att följa 

med den utvecklingen och därmed bör ett köpcentrum förnya sig var femte till tionde år.  

 

Tillgängligheten har blivit en allt viktigare faktor då konsumtionsmönstret har förändrats och 

teorin framhäver att läget är otroligt viktigt för att ett köpcentrum ska nå framgång. Genom 

varumärke och image kan köpcentrumet skapa lojalitet hos kunden och med en stark image av 

ett varumärke kan köpcentrumet differentiera sig.  

 

Ett köpcentrums utformning, både den inre och den yttre, bör genomföras på ett eftertänksamt 

sätt när ett köpcentrum placerar ut exempelvis toaletter och sittplatser inom köpcentrumet då 

de är där för att underlätta kundens vistelse. Flera författare hävdar att tonvikten ligger på 

designen och atmosfären i dagens köpcentrum. Med design och atmosfär kan köpcentrumet 

påverka kunden på olika sätt genom exempelvis rätt belysning, färgsättning och former.  

 

Det tydliggörs att butiksmixen bör anpassas efter marknadens efterfråga för att bli ett lyckat 

koncept. En bred butiksmix är det kunder efterfrågar då de vill finna allt under ett och samma 

tak. Något som ett köpcentrum bör satsa på är att inkludera såkallade ankarbutiker då det har 

visat sig att dessa lockar till sig besökare. Idag använder de flesta köpcentrum restauranger 

och caféer i sitt utbud då det bidrar till en ökad shoppingupplevelse och för att tilltala fler 

målgrupper bör köpcentrumet kunna erbjuda även här ett brett utbud.  
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Flera författare beskriver betydelsen av kringaktiviteter och event eftersom kunder går till 

köpcentrum för mer än bara shopping, de går dit av ren underhållning. Underhållning är ett 

begrepp som ständigt definieras på olika sätt och därmed bör köpcentrum rätta sin 

underhållning utifrån kundernas önskemål.  

 

Ett köpcentrum kan påverka en kunds sinnesstämning genom att arbeta med en kunds sinnen 

genom exempelvis belysning, musik och dofter. Flera författare hävdar att köpcentrum 

numera fungerar som en mötesplats. Människor träffas för att umgås i ett köpcentrum eller för 

att skåda andra människor.  

 

Dagens kunder har höga förväntningar på köpcentrum och om dessa uppfylls ger det 

mervärde till kunden. Shopping är idag en upplevelse och upplevelse ses som ett 

konkurrensmedel, jämförbart med pris och kvalitet. Det är viktigt att ge kunden mervärde och 

en minnesrik upplevelse efter ett besök på ett köpcentrum för att denne ska komma tillbaka.  

 

När vi kliver in på vårt resultat och diskussionskapitel har vi byggt upp den utifrån vår figur 

för att tydligare visa bryggan mellan de teoretiska och de empiriska aspekterna.   
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4 RESULTAT OCH DISKUSSION 

 

Samtliga delar inom resultat och diskussionskapitlet är indelade i tre etapper. Första etappen 

består av sekundärdata tillsammans med intervjuade centrumledares åsikter. Den andra 

etappen består av resonemang från fallföretagets centrumledare. Den avslutande och tredje 

etappen består av fallföretagets butikschefers åsikter kring ämnet. Samtliga etapper är 

förblandade med den teoretiska aspekten för att visa att resultatinsamlingen är 

sammankopplad med referensramen. Resultatinsamlingen har insamlats av elva intervjuer 

och vi har först valt att presentera en kort sammanfattning om respektive respondent för att 

underlätta läsningen. 

 

 

Intervjuade respondenter: 

 Patrik Lönell, centrumledare sedan 2006 på Baronen, Kalmar. Har tidigare arbetat med 

marknadsförsäljning i 15 år. 

 Håkan Pekkari, centrumledare sedan 2003 på Torp Köpcentrum, Uddevalla.  

 Sara Falkevik, marknadsansvarig sedan 2008 på Bruno Götgatsbacken, Stockholm. 

 Jan Adolfsson, gallerialedare sedan 2007 på Kista Galleria, Stockholm.  

 Linnea Fennhagen, centrumledare sedan 2006 på Krämaren, Örebro.  

 Michael Friberg, centrumledare sedan 2008 på Ölands Köpstad.  

 Pia Stablum, butikschef sedan 2004 på Apoteket, Ölands Köpstad. 

 Kerstin Johansson (K Johansson), butikschef sedan 1991 på Sko Dej, Ölands Köpstad. 

 Jeanette Lavado, butikschef sedan 2006 på Dressman, Ölands Köpstad. 

 Anette Johansson (A Johansson), butikschef sedan 2006 på Systembolaget, Ölands 

Köpstad.  

 Thomas Österberg, butikschef sedan 2001 på ICA Kvantum, Ölands Köpstad.    

 

4.1 Köpcentrum 

 

Jansson bekräftar att det börjar bli dags att skrota det gamla begreppet köpcentrum (Docere 

Intelligence ABs hemsida, 2008). Anledningen är att en tydlig trend har gått från att 

köpcentrum ses som en handelsplats till att idag ses som en mötesplats. I framtidens 

köpcentrum träffas, umgås, äter och konsumerar kunder alla möjliga upplevelser.  

 

Samtliga centrumledare tydliggör att ”en stor samling butiker” definierar ett köpcentrum. 

Fennhagen och Lönell utvecklar definitionen med att beskriva köpcentrum som en mötesplats. 

Det är en mötesplats primärt för handel, konstaterar Fennhagen. Lönell utvecklar ytterligare 

med att beskriva att det de flesta vill med ett köpcentrum är att det ska vara en mötesplats som 

attraherar så många målgrupper som möjligt. En koppling kan göras till Moss (2007) som 

betonar att ett köpcentrum ska bidra till att vara en trevlig mötesplats och likna ett modernt 

torg. Lönell bekräftar att det inte bara ska vara en samling av butiker, det ska vara en bra 

blandning av butiker för att på så sätt attrahera olika målgrupper. Ett samband kan ses till det 

Dallen (2005) hävdar att ursprungsidén med ett köpcentrum var att erbjuda kunderna en 
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inomhuskollektion av butiker, som tillsammans erbjuder en variation av olika priser och 

produkter. Adolfsson tar med marknadsföring i sin definition och menar att det är en samling 

butiker under en gemensam marknadsföring. Falkevik och Pekkari beskriver köpcentrum som 

en samling butiker under ett och samma tak och att de är byggda för en specifik plats. Friberg 

beskriver sin definition på köpcentrum som en handelsplats där det finns många olika 

branscher.  

 

Adolfsson framhäver att i grund och botten har fastighetsägaren och hyresgästerna i ett 

köpcentrum olika intressen. Dock poängterar han att det är av största vikt att fastighetsägaren 

lyssnar på sina hyresgäster då det är de som har den dagliga kontakten med kunden. Han 

berättar att han själv är från Kalmar och att han anser att Ölands Köpstad bör göra en 

förändring för att hänga med i utvecklingen. Han beskriver att en centrumledares uppgift är att 

öka värdet på köpcentrumet där han tillägger att värdet på fastigheten ökar i takt med 

hyresintäkterna. För att det ska gå så bra som möjligt för hyresgästerna gäller det för 

fastighetsägaren att locka dit mycket kunder. Detta konstateras även av Coleman (2006) som 

bekräftar att köpcentrumets uppgift är att locka kunder till sina hyresgäster för att generera en 

ökad omsättning. Om det går bra för hyresgästerna går det i förlängningen även bra för 

köpcentrumet, förklarar Adolfsson. Coleman (2006) hävdar att köpcentrum hyr ut sina 

uthyrbara ytor till hyresgäster för att fylla upp dessa platser vilket även Adolfsson poängterar 

men han utvecklar begreppet: 

 

”Det vi kan sälja på papper är yta men det vi egentligen säljer är ytan i 

kombination med köpstarka kunder.” 

(Adolfsson, intervju 2009-04-27) 

4.1.1 Trender & Förnyelser 

 

Konkurrensen mellan dagens köpcentrum är mycket hård (Market, 2009), vilket är en närhet 

till det resonemang som Bergström och Fölster (2005) för om att nyetableringar och 

nyinvesteringar av köpcentrum sker kontinuerligt. Kundernas förväntningar på 

köpcentrummarknaden överträffar det som traditionella köpcentrum kan leverera (Market, 

2009). Kunden är mer krävande och kräsen än någonsin (Sveriges Radios hemsida, 2006), 

vilket även är något som Parment (2008) bekräftar. Jansson nämner att den hårda 

konkurrensen således ställer högre krav på köpcentrum (Docere Intelligence ABs hemsida, 

2008). Dyhlén (2008), omvärldsanalytiker på design och varumärkesbyrån BVD, konstaterar 

att verksamheter i dagens läge måste våga bryta gamla mönster och tänka nytt. Hon 

understryker att innovation, kreativitet och nytänkande är det som behövs för att stå ut ur 

mängden och därför är något vi kommer att få se mer utav. Basen i ett köpcentrum ses som 

otroligt viktig men den bör kompletteras med nya, roliga och livsstilstänkande aspekter 

(Blickpunkt bygg och fastighets rapport, 2007). En nära koppling kan ses till Coleman (2006) 

och Moss (2007) som menar att kunder efterfrågar idag mer intressanta och unika 

shoppingmiljöer. Förbättringar av olika slag är alltid lönsamma för ett köpcentrum 

(Blickpunkt bygg och fastighets rapport, 2007). Ohlén (2008) förklarar att på grund av den 

stora efterfrågan på köpcentrums koncept kommer de att klara sig bra i framtiden vilket även 

konstateras av Jansson (Docere Intelligence ABs hemsida, 2008). Adolfsson känner tydligt av 

konkurrensen på marknaden och konstaterar att det har blivit allt svårare att konkurrera med 

exempelvis bara utbud. En liknelse kan ses till Bergström och Fölster (2005) som hävdar att 
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köpcentrum idag fokuserar allt mer på att konkurrera med upplevelser. Adolfsson påstår 

vidare att det krävs förnyelse som ger köpcentrum möjligheten att förbättra sig från tidigare 

tillstånd. Falkevik berättar att de förnyade sin ingång till gallerian för de ville synas mer. 

Pekkari instämmer att även de har utfört detaljer inom sitt köpcentrum för att tilltala kunderna 

och förklarar att de vill erbjuda ett helt och rent köpcentrum.  

 

”Om man slutar förnya sig kan man nog gå och lägga sig” 

(Fennhagen, intervju 2009-04-29) 

 

Fennhagen nämner att de hela tiden arbetar med att utveckla köpcentrumet genom att förbättra 

den allmänna miljön då de kontinuerligt byter och förändrar dekorationen inom centrumet. 

Lönell framhäver att de utför större förändringar hela tiden vilket är ett klart samband med det 

Bergström & Wikström (2002) påstår, att kontinuerliga förbättringar är viktiga faktorer. 

Lönell bekräftar att förnyelse av olika slag är otroligt viktigt men att vissa ägare håller för 

mycket i pengarna för att tjäna så mycket som möjligt och då kan inte investeringar göras, 

vilket resulterar i att köpcentrumet till slut tappar kunder.   

 

Friberg hävdar att de flesta köpcentrum är likriktade och poängterar att de på Ölands Köpstad 

hela tiden måste förnya sig och vara lyhörda inför förändringar. Detta är ett rätt antagande 

enligt Bergström & Fölster (2005) som meddelar att äldre köpcentrum tvingas till att förnya 

sig då konkurrensen hårdnar. Friberg berättar att Ölands Köpstad byggdes 1991 och sen dess 

har köpcentrumet byggts ut och består idag av 16 500 kvm yta. Under åren 2003 till 2004 

byggde de ut parkeringen för att utöka parkeringsmöjligheterna och har även byggt en ny 

entré för mer smidighet. Han tillägger att han arbetar nära ihop med köpcentrumets 

företagsförening där han tillsammans med styrelsen tar fram önskemål om förändringar. Han 

nämner att de vill förändra torget inne i köpcentrumet men att inget beslut har tagits om hur 

det ska göras. Som förnyelse har Ölands Köpstad fokuserat på att måla om fasaden och 

investerat i brandförbättringsarbete som har kostat en stor summa pengar. Friberg utvecklar att 

de har en del ytor som ska byggas om för att uppnå en bättre butiksmix och de tomma 

butiksytorna inne på Ölands Köpstad står tomma för att detta ska kunna uppnås. Han känner 

dock att de först och främst måste vårda det de har. Han utvecklar att det ska vara tipp topp 

innan de bygger om och ändrar ytterligare områden. Dock hävdar Bergström & Wikström 

(2002) att den avgörande framgångsfaktorn för ett köpcentrum är kontinuerliga förbättringar.  

 

Stablum uttrycker att det är mycket inom Ölands Köpstad som kan förbättras då det har varit 

stillastående länge. Hon vill gärna se att löftet om att den östra fasaden ska fräschas upp 

verkligen blir verkställt då hon berättar att den ger första intrycket av köpcentrumet. Stablum 

påpekar att Ölands Köpstad är i behov av förnyelse och önskar att löftena som görs angående 

förändringar verkligen hålls. Ölands Köpstads försök till förnyelse genom ommålning är 

enligt henne inte tillräckligt. Detta är en korrekt uppfattning enligt Bergström & Årman 

(2002) som ger förslag på ett flertal faktorer som förbättrar attraktiviteten och moderniteten 

genom bland annat ljussättning och bra utbud på restauranger. Österberg håller med och 

utvecklar dock att det kostar att bygga om men påvisar att en verksamhet måste våga testa nya 

koncept för att lyckas. Lavado har en känsla av att Ölands Köpstad börjar tappa kunder och 
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hon känner även att kunderna anser att köpcentrumet är gammalt och tråkigt. Hon säger att 

framgångar för köpcentrumet kan uppnås genom ny färg, modernare och nya butiker. K 

Johansson anser även hon att Ölands Köpstad bör moderniseras vilket kan kopplas till 

Bergström & Årman (2002) som bedömer att ett modernare utseende kan göra ett köpcentrum 

mer attraktivt. K Johansson påvisar däremot att Ölands Köpstad har börjat förnya sig 

utvändigt med upprustning av olika slag och sidan mot vattnet anser hon är fräsch. Hon 

tillägger dock att det behövs göras mer och att renovering av olika slag bör ske kontinuerligt.  

 

”Det krävs ju hela tiden och speciellt i en sådan här miljö. Restauranger, caféer, 

det måste hela tiden förnyas”.  

(K Johansson, 2009-04-27) 

 

Hon har en önskan att köpstaden byggs till lite och ger förslag på en extra våning. Däremot är 

hon fullt medveten om att kostnaderna kan förhindra det då hon tillägger att det viktiga är att 

satsningarna genererar vinst. A Johansson berättar dock att det inte är möjligt att bygga ett 

extra våningsplan då grunden är alltför svag. K Johansson konstaterar att Ölands Köpstad 

måste följa samhällets trender och se förändringarna, de kan inte gå mot strömmen!  

4.1.2 Tillgänglighet 
 

Det är många aspekter som bör beaktas i ett köpcentrum för att det ska vara framgångsrikt 

(Blickpunkt bygg och fastighets rapport, 2007). Tillgängligheten har betydelse och innefattar 

allt från det geografiska läget, butikernas placering, genomströmning, parkeringsplatser, 

butiksmix till ordning och säkerhet, vilka är faktorer som även Sit et al. (2003) förklarar som 

tillgänglighetsfaktorer. Dyhlén (2008) konstaterar att kunder söker tillgänglighet i en 

handelsplats. Hon utvecklar även att attraktiva och tillgängliga butiker lockar kunderna att 

besöka en viss handelsplats och därmed säger hon att handelsplatser bör ta reda på vad det är 

som kunderna eftertraktar. En nära koppling kan ses till Sit et al. (2003) som förespråkar att 

kunder prioriterar en handelsplats som är lättillgänglig. Falkevik presenterar Brunos läge som 

otroligt tillgängligt då de finns belägna på en av Söders mest handelsstarka gator. Pekkari talar 

även han om läget som en viktig tillgänglighetsfaktor och hans definition av tillgänglighet är 

att det ska vara lätt att ta sig till och från ett köpcentrum. Denna definition delas både av Levy 

& Weitz (2001) och Sit et al. (2003). Pekkari förklarar vidare att det är viktigt att kunna 

erbjuda sina kunder parkeringsplatser i tillräcklig omfattning för att förhindra väntan och köer. 

I citykärnan belyser han vikten av att ett köpcentrum ligger i anslutning till kollektivtrafiken 

samt i närheten av olika promenadstråk.  

 

”Tillgängligheten är absolut viktig. Kan man inte komma till, spelar det ingen 

roll hur bra ett köpcentrum är”. 

             (Fennhagen, intervju 2009-04-29)  

 

Fennhagen anser att tillgänglighet är A och O för ett köpcentrum. Hon anser dock att deras 

200 parkeringsplatser intill Krämaren är för få och försämrar deras tillgänglighet. Detta kan 

anses som ett rätt antagande då Sit et al. (2003) anser att bra parkeringsmöjligheter bör finnas 

intill ett köpcentrum för att förbättra dess tillgänglighet. Falkevik berättar vidare att deras 
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koncept på Bruno går ut på att tillfredsställa den trendiga målgruppen och därför fokuserar de 

på att placera populära butiker i sin galleria för att ytterligare förbättra tillgängligheten. För 

Adolfsson är det ett måste för köpcentrum att vara tillgängliga för kunder och han bedömer 

Kista Gallerias öppettider som en anledning till varför han anser att de har en hög 

tillgänglighet. Han klargör att de har öppet 10:00 till 21:00 veckans alla dagar, vilket han 

hävdar är unika tider för ett köpcentrum. En koppling kan göras till Sit et al. (2003) som 

menar att tillfredställande öppettider ökar tillgängligheten.    

 

Friberg ser ett värde i att vara lättillgängliga för kunden och han bedömer att Ölands Köpstad 

alltid har haft en bra tillgänglighet genom goda öppettider och otroligt bra 

parkeringsmöjligheter. Detta överensstämmer med vad Coleman (2006) påpekar gällande 

vikten av att kunna erbjuda parkeringsplatser då bilen är ett populärt färdmedel. Friberg 

framhäver att deras nära 2000 parkeringsplatser är avgiftsfria då de inte behöver någon 

rotation på bilarna. Han förklarar vidare att köpcentrumets tre ingångar gör det möjligt för 

kunder att snabbt och enkelt kunna kliva in i centrumet.  

 

Samtliga av de tillfrågade butikscheferna är överrens om att Ölands Köpstads tillgänglighet är 

av hög nivå och det grundas främst på antalet parkeringsplatser. A Johansson utvecklar att 

Ölands Köpstads tillgänglighet inte kan bli mycket bättre då det är lätt att hitta till 

köpcentrumet. Hon förklarar tillsammans med K Johansson att det finns skyltar utsatta från 

Ölandsbron för effektiv guidning. En anknytning kan dras till Levy & Weitz (2001) och Sit et 

al. (2003) som konstaterar att skyltar längst vägen till ett köpcentrum både förbättrar 

tillgängligheten och synligheten av köpcentrumet som kan fungera som en dragningskraft. 

Däremot anser Österberg att tillgängligheten kan bli mycket bättre om Ölands Köpstad 

förbättrade sin butiksmix, vilket är en korrekt uppfattning då Sit et al. (2003) klargör att en 

bra butiksmix förbättrar tillgängligheten. A Johansson anser dock att kunden har allt under ett 

och samma tak, vilket således ökar tillgängligheten, dock ifrågasätter hon varför de inte har 

vissa butiker. K Johansson belyser att tillgängligheten kan betraktas som hög om kunden har 

tillgång till bil då den kollektiva trafiken inte direkt ansluter intill centrumet. Hennes 

resonemang kan kopplas till Sit et al. (2003) som anser att bra vägförbindelser kan få en kund 

att besöka handelsplatsen. K Johansson förklarar att den närmsta busshållsplatsen ligger några 

hundra meter från köpcentrumet vilket kan kännas långt för en besökare som har tungt att bära 

och är därför en negativ aspekt på köpcentrumets tillgänglighet. 

4.1.3 Läget 
 

Praktiskt taget samtliga respondenter betonar att läget är en av de viktigaste 

framgångsfaktorerna. Detta är något som bekräftas av Eva-Maria Bengtsson i sin artikel i 

Dagens Nyheter där hon skriver att ett bra läge är helt avgörande för ett köpcentrums 

framgång (Dagens Nyheters hemsida, 2006). Det är det köpcentrum med det bästa läget som 

vinner. En anknytning till Dallen (2005), Levy & Weitz (2001) och Mowen (1995) kan göras 

då de understryker att läget är en av de viktigaste faktorerna för ett köpcentrums framgång. 

Läget, bland andra faktorer, är en viktig del för köpcentrum för att klara sig bra på marknaden 

(Blickpunkt bygg och fastighets rapport, 2007). Adolfsson anser att bostadsområden är viktiga 

för alla handelsplatser då han nämner att avståndet är en av de viktigaste faktorerna för en 
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kund när det kommer till valet av köpcentrum. Avståndet till köpcentrumet kan antingen vara 

från kundens hem eller dess arbete. Detta bekräftas av både Levy & Weitz (2001) och Mowen 

(1995) som poängterar att läget och avståndet kan vara helt avgörande för en kund vid valet 

av köpcentrum. Lönell beskriver att Baronens läge är det som gör dem unika då de är belägna 

precis intill havsbrynet och detta påpekar han ofta under intervjuns gång. Att Baronen ligger 

mitt i centrum är även en del som han betraktar som betydelsefullt. Fennhagen hävdar samma 

sak och berättar att fördelen med Krämarens läge är att det är centralt beläget. En närhet kan 

ses till Dallen (2005) som berättar att köpcentrum bör ligga där det finns många kunder runt 

om och därför bör omgivningen betraktas vid lägesplacering.  

 

”Ett centralt läge är ett optimalt läge”.  

(Fennhagen, intervju 2009-04-29) 

 

Friberg beskriver att Ölands Köpstads läge är det unika med köpcentrumet då det är beläget 

cirka 50 meter från havet. Han tydliggör dock att de arbetar rätt dåligt med att förmedla läget 

då de visar bilder på fasaden istället för bilder på utsikten vid marknadsföring. En anknytning 

kan ses till Levy & Weitz (2001) och Mowen (1995) som bedömer att läget kan användas som 

en konkurrensfaktor utåt. Det är även läget som gör säsongsskillnaden stor då Öland anses 

vara ett turistmål, påpekar Friberg.   

 

Ölands Köpstad är ett externt köpcentrum, förklarar K Johansson. Det är lätt att ta sig till och 

från samt anser hon att de har det bästa läget av Sveriges köpcentrum, hon förtydligar att de 

ligger väldigt nära havet. Hon bedömer att kunder inte anser att deras läge är något negativt då 

”Öland är Öland” och berättar vidare att det är många som besöker ön. A Johansson 

poängterar även hon att läget är väldigt bra eftersom det är beläget så pass nära havet. K 

Johansson önskar dock att köpstaden utnyttjade läget mer än vad de gör idag, hon har som 

förslag att bygga ett café med utsikt över havet. Hon vill att de utnyttjar deras fina läge då hon 

anser att människor således kan attraheras mer av Ölands Köpstad.  

4.2 Varumärke & Image 

 

”Samtliga köpcentrum, i alla fall av en viss storlek, har mer eller mindre samma 

utbud och det blir allt svårare och tuffare att konkurrera med utbudet, så då 

handlar det om att ladda varumärket med olika associationer istället”. 

(Adolfsson, intervju 2009-04-27) 

 

Ett samband kan ses till både Aaker (2002) och Wheeler (2006) som klargör att anledningen 

till varför ett köpcentrum bör arbeta med sitt varumärke, grundar sig i att köpcentrum måste 

differentiera sig från konkurrenterna. Det är extra viktigt idag eftersom etableringar av nya 

köpcentrum sker kontinuerligt. Market (2009) poängterar även dem att det är viktigt för 

köpcentrum att ha en tydlig positionering. Adolfsson beskriver att Kista Galleria har börjat 

arbeta mycket med varumärke och varumärkeslöfte den senaste tiden. Han anser att det är 

viktigt att leva upp till det varumärkeslöfte som köpcentrum kommunicerar till kunderna. Han 

tillägger att ett starkt varumärke är en av de viktigaste faktorerna för ett köpcentrums 
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framgång, vilket även Aaker (2002) håller med om. Fennhagen ser ett köpcentrum som ett 

varumärke och beskriver att om kunderna associerar ett visst köpcentrum med shopping, då 

har köpcentrumet lyckats förmedla ett bra och starkt varumärke. En koppling kan göras till 

Wheelers (2006) argument som säger att varumärken har blivit en synonym för köpcentrum 

och dess anseende och tillägger att köpcentrums varumärke visar vad ett köpcentrum står för. 

Falkevik berättar att på deras lilla galleria arbetar de med att bygga in en själ i varumärket 

men samtidigt beskriver hon att det kanske inte är lika nödvändigt i större köpcentrum. Hon 

förklarar vidare att i större köpcentrum handlar det mer om butiksmix, läge och tillgänglighet 

istället för att bygga upp en själ. Däremot anser hon att en positiv känsla bör upplevas inne i 

centrumet vare sig det är en liten galleria eller ett stort köpcentrum.  

 

Adolfsson nämner att köpcentrum bör ha en image som står för ett attraktivt utbud, trygghet, 

atmosfär, lättillgänglighet och vidare att köpcentrum bör fokusera på något specifikt. 

Exempelvis fokuserar Kista Galleria på mode och design. En liknelse kan ses till Sit et al. 

(2003) som förklarar även de att köpcentrum kan bygga upp sin image genom faktorer som 

tillgänglighet, atmosfär och underhållning. Dessa kan hjälpa köpcentrumet att differentiera sig 

från andra aktörer på marknaden. För att kunna särskilja sig är Adolfsson övertygad om att ett 

köpcentrum måste nischa och profilera sig. En koppling görs till Sit et al. (2003) som 

utvecklar att det finns ett starkt samband mellan ett köpcentrums image och kundernas 

preferenser, antal återbesök och längden på besök. Han konstaterar att det inte längre räcker 

med att enbart ha ett bra utbud då de flesta köpcentrum har likartade sortiment. Han beskriver 

att på mindre orter räcker det förmodligen med att bara ha en bra samling av butiker. Men han 

nämner även att om flera aktörer ligger i närheten av varandra räcker inte enbart utbudet till 

att dra kunder och säger att det behövs något mer. Fennhagen beskriver att en eftertraktad 

image för ett köpcentrum bör uttrycka ett varmt välkomnande och att centrumet inte är 

exkluderande för någon samt att det finns en mångfald av butiker och caféer. Ett samband 

finns med Hultén et al. (2008) som meddelar att om ett köpcentrum satsar på ett koncept för 

alla ska det tydligt förmedlas i deras image. Fennhagen fortsätter och beskriver att 

köpcentrum bör stå för en viss profil på sin ort vilket kan sammankopplas till Chebat et al. 

(2009) som säger att köpcentrum är kända för att kunna karakteriseras av en bestämd image. 

Hon berättar att Krämaren har en vardaglig profil, som tilltalar Svenssonfamiljer, och hon 

nämner att det går lika bra med en vardaglig profil som en väldigt nischad sådan, dock ska 

tilläggas att en image aldrig är statisk, den förändras kontinuerligt, enligt Mossberg (2003). 

Positivitet och lättillgängligt är en image som Pekkari tror på och han säger att köpcentrum 

bör profilera sig i situationer som uppfattas som positiva för att etablera sitt varumärke i 

kundens medvetande. Adolfsson framför att Ölands Köpstad omöjligt kan ha sommartryck 

året om men att de då måste satsa på radikala förändringar samt uttrycka sitt varumärke mer.   

 

Friberg säger att de inte vet vilken image de har på Ölands Köpstad men att de försöker 

förstärka och behålla vissa aspekter såsom lättillgänglighet och barnvänlighet. Denna 

osäkerhet på vilken image de har går emot det Chebat et al. (2009) hävdar om att köpcentrum 

karaktäriseras av en bestämd image. Friberg berättar att Ölands Köpstad alltid har haft en 

stämpel av att vara en bra fyndplats. Han vill gärna framställa köpcentrumet som en trygg, 

barnvänlig och lättöverskådlig plats.  
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Österberg anser att Ölands Köpstad har etablerat ett starkt varumärke genom de gångna åren. 

K Johansson tror att kunden ser Ölands Köpstad som ett familjecentra och hon anser att de 

vänder sig till familjer och hon tror att de har ett bra betyg som varumärke från kunderna. A 

Johansson berättar att hon ofta hör att kunder uppfattar Ölands Köpstad på olika sätt och 

bekräftar att de blir bemötta annorlunda i butikerna, vilket hon anser kan påverka deras image 

negativt.  

4.3 Servicelandskapet 

4.3.1 Utformning 

 

Falk (2009) menar att ett köpcentrums yttre fasad är minst lika viktig som insidan av ett 

köpcentrum då kunder är uppmärksamma på både det inre och det yttre. En närhet kan ses till 

Moss (2007) som klargör att den yttre fasaden kan locka besökare och till Zeithaml et al. 

(2006) som hävdar att kunder blir påverkade genom första anblicken av byggnaden. Risken 

att misslyckas ökar om ett köpcentrums utsida inte ser bra ut, trots att insidan gör det (Falk, 

2009). Det gäller för köpcentrum att utforma layouten för att underlätta shoppingen genom 

bland annat goda parkeringsmöjligheter och gratis toaletter (NewsDesk artikel, 2008). 

Fennhagen benämner att de kontinuerligt försöker förbättra Krämarens utformning 

beträffande informationen i köpcentrumet, butikernas synlighet och skyltningen. Hon säger 

slutligen att frågor kring utformningen står hela tiden på agendan och idag utformar de 

Krämaren med sittplatser och mötesplatser för en trevligare layout. En anknytning går att 

finna till både Coleman (2006) och Mossberg (2003) som meddelar att bland annat sittplatser 

kan förhöja upplevelsen inom ett köpcentrum. Pekkari instämmer med det Fennhagen säger 

och beskriver att Torp köpcentrum ofta arbetar med detaljer i sin utformning som besökaren 

kanske inte uppmärksammar men som ökar dess trivsel. Han påpekar även han att sittplatser 

är en viktig aspekt i utformningen av ett köpcentrum. Han tydliggör dock att när de arbetar 

med en redan befintlig byggnadsutformning är det viktigt att ta hänsyn till delar som inte går 

att göra något åt. Han förtydligar att saker som sittplatser och soptunnor bör finnas men de ska 

inte vara i vägen och därför bör de placeras där de bäst hör hemma för att inte skapa irritation 

för kunden. En samverkan kan ses till Mowen (1995) som beskriver att ett köpcentrums 

layout bör underlätta för kunden och hjälpa till att skapa en särskild atmosfär. Pekkari 

framhäver även att utplacering av butiker övervägs noga för att utformningen ska bli så 

effektiv som möjligt och det var därför de byggde om scenområdet. Adolfsson berättar att de 

har arbetat mycket med Kista Gallerias utformning den senaste tiden men betonar att i 

november händer det ytterligare förändringar, då en utbyggnad på 24 000 kvm läggs till. I och 

med det flyttas toaletterna ner till butiksplan där de lättast nås av kunder. En koppling kan ses 

till Coleman (2006) som anser att det är viktigt att besökare i ett köpcentrum ska ha god 

tillgång till toaletter. Adolfsson tillägger att toaletterna från och med november kommer att 

vara gratis.  

 

Adolfsson anser att skyltningen inom köpcentrumet är en otroligt viktig del för utformningen 

och denna åsikt delas även av Dallen (2005). Adolfsson menar att skyltningen bör vara 
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funktionell samtidigt som den ska förmedla köpcentrumets tänkta image. Fennhagen anser att 

den yttre designen av ett köpcentrum spelar mindre roll här i Sverige och påvisar att den har 

störst betydelse i södra Europa. Hon konstaterar att Krämaren är K-märkt, vilket innebär att 

byggnaden är skyddad av kulturhistoriskt intresse och måste värnas. Därför kan inte 

Krämaren förändra sin byggnad, säger Fennhagen, men tillägger att det ändå har sin charm. 

Hon påvisar att ingångar till köpcentrum ska kännas fräscha, öppna och välkommande då 

mörka byggnaden avskräcker besökare från att komma in. Hennes resonemang kan 

sammankopplas med både Coleman (2006) och Mowen (1995) som hävdar att entréerna ska 

fungera som en välkommande övergång från utomhusmiljö till inomhusmiljö. Adolfsson 

påstår att deras parkering är mycket viktig men att den är belägen under Kista Galleria och 

bortom synhåll från utsidan. Han ser Kista Gallerias inre utformning som viktigare än dess 

yttre och han vill som Fennhagen lägga stor vikt vid att första intrycket, vid entré dörrarna, 

upplevs som positiv.  Han berättar även att de håller gångstråken öppna och tillgängliga inne i 

gallerian och anser det viktigt. Fennhagen vill understryka att ett köpcentrum som nöjer sig 

med sin nuvarande situation är ganska naiva. Hon hävdar att det är väldigt mycket arbete 

inom ett köpcentrum och utformningen blir först komplett när samtliga närvariga aktörer och 

delar harmoniseras. En närhet kan ses till Zeithaml et al. (2006) som påstår att ett 

köpcentrums olika delar inom sitt servicelandskap påverkar kundens uppfattade flöde genom 

tjänsten. Lönell hade vissa åsikter om Ölands Köpstads utformning då han rent spontant ansåg 

att de har alldeles för slutna gångar i jämförelse med Baronen som har glasade fasader. Han 

tror på att öppna upp ytor och släppa in ljus bör appliceras på Ölands Köpstad som det har 

utförts i Baronen. Ett samband kan ses till det Coleman (2006) förespråkar om att det är 

viktigt att köpcentrum ser moderna ut och att golv och väggar är attraktiva.  

 

Friberg beskriver layouten i Ölands Köpstad med breda kundgator i ett plan, med stora ytor 

invändigt och utvändigt. Hans åsikter angående deras utvändiga exteriör är att han anser att 

den kan bli mycket bättre. Han förtydligar att idag bemöts exempelvis kunder av en 

lastbrygga från ICA Kvantum vilket inte är ett bra första intryck. De har inte utformat en 

trädgård utvändigt av anledningen att de inte kan sköta den. Deras stora varumärkesskyltar 

som hänger på utsidan av köpcentrumet vill han gärna få bort men säger att allt inte händer 

blixtsnabbt. Invändigt påpekar han att det är positivt med klädesställ ute i gångarna då det 

lockar besökare att kliva in i butikerna, men förtydligar att de inte får utgöra något hinder för 

nödutgångar. Detta argument går emot det Bergström & Fölster (2005) föreskriver om att 

kunder uppskattar köpcentrum som är prydligt inredda med rena och öppna ytor.  

 

Stablum framhäver att Ölands Köpstads byggnad har en bra storlek men att utformningen inte 

är den bästa. Hon meddelar att skyltningen är under all kritik för att kunder tydligt ska se vart 

allt finns. Hon hävdar att skyltningen är extra viktig på Ölands Köpstad på grund av dess 

undermåliga utformning. Hon bedömer att den ena gången i köpcentrumet är missvisande 

eftersom det ser ut som gången tar slut när den inte gör det. Hon hävdar att Apoteket och 

Systembolaget ligger i den del som inte syns och om de inte hade varit etablerade varumärken 

hade de befunnits i ett mycket dåligt läge. Detta uttrycks även av Levy & Weitz (2001) som 

konstaterar att skyltar och den grafiska formgivningen inom ett köpcentrum kontinuerligt bör 

uppdateras för att fylla ett relevant syfte. A Johansson uttrycker att Ölands Köpstads helhet är 
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bra då det finns tre ingångar till centrat och en gemensam samling av butiker under samma 

tak. Det hon däremot anser som mindre bra är utformningen av väggar. Hon bedömer att de 

bör öppna upp med hjälp av glasväggar och påvisar att butikerna inte bör ha fler än en ingång. 

Utformningen som den ser ut idag har även gjort att det är en ojämn flanering av folk inom 

Ölands Köpstad, då vissa delar är mer populära än andra. En liknelse kan ses till det som Levy 

& Weitz (2001) klargör att layouten inom ett köpcentrum ska vara utformad så att kunden rör 

sig genom hela köpcentrumet. 

4.3.2 Atmosfär, Design & Arkitektur 
 

Designen av ett köpcentrum har fått en allt framträdande roll och är ett bra konkurrensmedel 

(Sveriges Arkitekturers artikel, 2005). Ett samband kan knytas till Dallen (2005) som 

förklarar att köpcentrum lägger en stor tonvikt på atmosfär och arkitektur. Detta stöds även av 

Dagens Nyheter (2006) som understryker att en vald inredning ska vara attraktiv för 

kunderna. Besökare i ett köpcentrum ska känna att centrat är fräscht, rent och snyggt 

(Blickpunkt bygg och fastighets rapport, 2007). Det satsas mycket på att skapa en miljö för 

rekreation och därför är en trevlig och behaglig atmosfär inom köpcentrum viktig (Jnytts 

artikel, 2009). En anknytning kan ses till Dallen (2005) som understryker att atmosfären inom 

ett köpcentrum blir allt viktigare då den kan hjälpa ett företag att differentiera sig.  

 

Pekkari vill att deras köpcentrums atmosfär ska ses som en lugn och trygg plats. Han hävdar 

även att omgivningen ska vara hel och ren. Lönell bedömer att design är mycket viktigt att 

tänka på och Pekkari satsar på att ta in element som anspelar på utomhuskänsla. Torp 

köpcentrum har en gårdsplan som besökarna kan gå ut till när solen skiner och han berättar att 

de ibland spelar fågelkvitter i högtalarna för att få den rätta atmosfären. Även Lönell berättar 

att de har spelat fågelkvitter i högtalarna för att anspela på havskänslan. Ett samband kan ses 

med det Levy & Weitz (2001) föreskriver att atmosfären kan påverkas genom musik, design 

och teknisk utrustning. Även Pekkari säger att det är små detaljer som de sitter och vrider på 

för att uppnå den rätta designen och atmosfären. Ljus är inget som de på Torp arbetar med 

förutom att de ser till att de lampor som finns verkligen fungerar, berättar Pekkari. 

Anledningen är, meddelar han, att den tekniken inte fanns för 18 år sedan när Torp byggdes. 

Däremot berättar han att de har utvecklat ett ljudsystem för att kunna skicka ut ljud som 

anspelar på årets fyra säsonger. I designaspekt målar de kontinuerligt om för att behålla ett 

fräscht utseende som bidrar till en trevlig atmosfär.  

 

Adolfsson nämner att de arbetar hårt med att se till att kunden ska känna en positiv upplevelse 

under ett besök på Kista Galleria och arbetar således mycket med atmosfären. Han framhäver 

att det delvis är besökarna som bidrar till atmosfären och då de får runt 60 000 besökare 

dagligen har Kista Galleria blivit en dynamisk plats med hög puls. Han anser att det är en 

självklarhet att de arbetar med arkitekturen inomhus och understryker att det finns en tanke 

bakom varför gångstråken ser ut som de gör och varför exempelvis belysningen är som den är. 

En anknytning kan göras till Mossberg (2003) som förklarar att den atmosfären som slutligen 

utformas påverkar kundens upplevelse. Adolfsson tillägger att samtliga områden underhålls 

med hög driftnivå för att erbjuda kunden en hel, ren, snygg och attraktiv vistelse. De berör allt 



RESULTAT OCH DISKUSSION 

41 

 

inom design, arkitektur och atmosfär från det att kunden kör in på parkeringen, vistas i 

gallerian och kör därifrån, menar Adolfsson.  

 

I grunden förklarar Adolfsson att tanken med Kista Gallerias arkitektur är att det ska vara 

utomhus och gallerians gångstråk har designats med glastak för att naturligt solljus ska kunna 

strömma in. En närhet kan ses till Coleman (2006) som menar att ljus är en otroligt viktig 

designkomponent inom ett köpcentrum då det får centrat att se inbjudande, tryggt och 

intressant ut. Adolfsson fortsätter och berättar att platsen är rymlig med mycket luft som ger 

en storslagen atmosfären, då det är 14 meter högt i tak. Fennhagen vill att atmosfären i 

Krämaren ska vara trivsam och berättar att deras arkitektur är unik då byggnaden är från 60-

talet, ritad för att vara en galleria från första början. Lönell är även han centrumledare för en 

historiskt gammal byggnad som ger restriktioner gällande ombyggnationer. Han säger att de 

har arbetat väldigt mycket med arkitekturen det senaste året då de bland annat har designat 

tornet över ingången i rostfritt stål. Deras investering ger Baronen attityd samt modernitet 

vilket han vill att atmosfären inne i köpcentrumet ska stå för. 

  

”Vi har satsat stenhårt på design med glas, trä och rostfritt stål, glastrappan är 

ett exempel. Vi vill släppa in ljus! Hur det ser ut gör väldigt mycket, för det vi 

vill med kunden är att han ska trivas i centrat. Han ska stanna så länge som 

möjligt, han ska shoppa så mycket som möjligt och han ska komma tillbaka! Det 

är det man jobbar efter. En stark bidragande orsak till om det blir så är om man 

lyckas med miljön”. 

(Lönell, intervju 2009-04-23) 

 

Friberg menar att som Ölands Köpstad ser ut idag anser han att deras design är gammeldags 

och nämner exempelvis att deras ålderdomliga ramar inte är snygga. Han tillägger att de har 

mycket vägg och för lite glas men konstaterar att istället för att förbättra den aspekten 

fokuserar de på att försköna designen på andra sätt.  

 

K Johansson påminner att Ölands Köpstad är ett gammalt köpcentrum och hävdar att det syns 

i den valda designen. Hon skulle gärna se att köpcentrumet moderniserades. A Johansson 

delar hennes uppfattning men påvisar att de svarta och vita färgerna som Ölands Köpstad 

målades i utvändigt, gav det yttre en fräsch, snygg och strikt design. Det anspelar på det 

Hultén et al. (2008) och Mossberg (2003) berättar att färger av olika nyanser stimulerar 

kunders känslor. Arkitekturen inomhus är dock något som Ölands Köpstad bör arbeta mer 

med, säger A Johansson men tillägger att det kan vara svårt eftersom Ölands Köpstad tidigare 

delvis har varit en mack som sedan har byggts till mer och mer. K Johansson hävdar att 

atmosfären på Ölands Köpstad är bra och hon tror att kunden uppfattar köpcentrumet som en 

lugn plats förutom på somrarna då det kan bli väldigt stressigt. En anknytning kan göras till 

Dallen (2005) som påstår att kundens emotionella tillstånd kan påverkas av ett köpcentrums 

atmosfär. A Johansson tillägger att hon hör från besökarna att Ölands Köpstad har blivit lite av 

ett döende centra.  
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4.3.3 Butiksmix 

 

Warma Faring (2009) skriver i Market att det är bättre och säkrare för ett köpcentrum att 

arbeta med mångfald i utbudet snarare än att koncentrera sig på ett fåtal ankarbutiker. Det 

leder till en ökad mix och en attraktivare variation, fortsätter han. Ett samband kan ses till 

Coleman (2006) och Sit et al. (2003) som hävdar att en bred butiksmix kan underlätta för 

kunder då de har allt samlat på en och samma plats. Pekkari tillsammans med de övriga 

centrumledarna anser att en bra butiksmix är en av de viktigaste framgångsfaktorerna för 

köpcentrum. Adolfsson och Lönell förklarar att det är nödvändigt för köpcentrums ekonomi 

att fylla köpcentrumet med de stora butikskedjorna, exempelvis nämner Adolfsson H&M, 

Lindex och Kappahl. Det bekräftas även av Bergström & Fölster (2005) som menar att kunder 

efterfrågar de stora kedjornas utbud och tillägger att de centra som satsat på det har varit 

framgångsrika. Adolfsson beskriver att det även finns små, unika butiker i många köpcentrum 

men att de ofta inte är så pass etablerade att de själva kan locka besökare till köpcentrumet. 

En anknytning kan göras till Maloney (2006) som förespråkar att köpcentrum bör undvika att 

ge bort ytor som är menade för ankarbutiker till mindre butiker då det ökar risken för lägre 

vinst. Lönell anser att matbutiker i butiksmixen är bra för spontaninköp. Lönell förklarar att 

när ICA försvann från Baronen märke de kvarvarande butikerna att spontaninköpen försvann. 

En koppling kan ses till Levy & Weitz (2001) som anser att om ett köpcentrum har en 

matbutik i sin mix ökar det chansen till impulsköp och merköp i de övriga butikerna. Lönell 

nämner även att efterfrågan på blomsterhandel i köpcentrum är stor och därför vill de tillföra 

det till sin butiksmix. Lönell utvecklar att butikerna är till för att öka tillströmningen till 

centrat och därför blir frågor såsom vilken typ av butik det är, vad den lockar för målgrupp 

och hur den kan stärka den övriga butiksmixen viktiga. Baronen tar hjälp av företaget 

Centrumutveckling för att hitta hyresgäster då de arbetar professionellt med det. Fennhagen 

betonar att butiksmixen beror på vilken målgrupp köpcentrumet vill attrahera och hur många 

lokaler köpcentrumet består av. Kan köpcentrumet enbart ha ett fåtal butiker kan inte 

variationen eller mångfalden uppnås på samma sätt som det kan göras i de större 

köpcentrumen, menar hon. Pekkari finner liknelser med det Fennhagen tar upp då han menar 

att en attraktiv butiksmix är uppbyggd utifrån de människor som finns inom 

marknadsområdet. Här kan ett samband ses med Kaufman & Lanes (1996) beskrivning om att 

butiksmixen är en avgörande framgångsfaktor för ett köpcentrum om den är lämplig och 

passar in på marknadens efterfråga. Vilken inkomst människorna i omgivningen har, hur det 

ser ut runt omkring och liknande frågor ger den rätta butiksmixen, konstaterar Pekkari.  

 

Friberg understryker att Ölands Köpstads butiksmix kan bli mycket bättre men köpcentrumet 

har inte den storleken att det kan få in allt. Det Ölands Köpstad saknar mest nu är någon form 

av ”gubbdagis”, det vill säga en teknikbutik, påpekar han. En koppling kan göras till Maloney 

(2006) som tydliggör vikten av att fylla köpcentrumet med en balanserad mix av butiker. 

Även om Friberg hävdar att de saknar vissa delar i sin butiksmix påstår han att allt inte 

behöver ske i köpcentrumet. Med det menar han att genom att samarbeta med alla ortens 

butiker får Ölands Köpstad en stor, varierande butiksmix. Detta är något som inte Levy & 

Weitz (2001) håller med om då de poängterar att kombinera många butiker under ett och 
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samma tak skapar en samverkan som attraherar många fler kunder än om butikerna har 

separerade lägen. 

 

K Johansson meddelar att de flesta butiker som idag är etablerade i Ölands Köpstad har 

funnits där under en längre tid och det skapar en trygghet för kunden. Därför anser hon 

tillsammans med Österberg och Stablum att de bör bevara butiksstandarden även om det 

saknas vissa bitar som behöver förbättras och breddas. En närhet kan ses till Coleman (2006) 

och Dallen (2005) som menar att shoppare vill ha ett brett och varierande butiksutbud på ett 

köpcentrum. Stablum berättar att de bör ha mindre butiker men fler i Ölands Köpstad. K 

Johansson uttrycker att det är viktigt att Ölands Köpstad har serviceställen såsom apotek, 

bank, systembolag, blombutik och frisör. Österberg, Lavado, K Johansson och Stablum finner 

att det är tråkigt att Ölands Köpstad inte har fullt uthyrda lokaler. En närhet kan ses med 

Dallen (2005) som föreskriver att valmöjligheten mellan många olika butiker är tilltalande för 

kunder. K Johansson tillsammans med de övriga butikscheferna anser att en ungdomsbutik, 

teknikbutik, smyckebutik samt en barnklädesbutik kan vara positivt för butiksmixen på 

Ölands Köpstad. Lavado anser att det är bra att de har en stor ICA butik samt ett systembolag 

då det drar mycket kunder till de andra butikerna. Hon tillägger att det är viktigt att kunder får 

en nyhetskänsla av butiker eftersom hon får höra att kunder känner att det saknas många 

butiker. A Johansson saknar även någon typ av barnverksamhet och hon säger att om alla 

butiker går ihop blir kostnaden för en sådan verksamhet ganska liten.  

 

”När vi byggde om vår ICA butik för två år sedan fick vi inte göra vissa saker 

för att det var planer för andra butiker men det har inte hänt något än…” 

(Österberg, intervju 2009-03-31) 

 

Österberg berättar att det förs ständiga diskussioner om nya butiksetableringar och det finns 

många företag idag som arbetar med upplevelser och nya butiker men Ölands Köpstad står 

fortfarande med tomma ytor, påvisar Österberg.  

 

”För det första tror jag att vi måste fylla köpstaden med nya fräscha butiker 

[…] för vi har konkurrenter i city, Hansa City med modebutiker som ska ha 30 

nya butiker, vad händer då här?” 

  (A Johansson, intervju 2009-04-27) 

4.3.4 Restauranger & Caféer 
 

Jansson berättar att Kista Galleria efter sin ombyggnad har fått Sveriges största Food Court 

(Docere Intelligence ABs hemsida, 2008). Pekkari hävdar att han önskar att de hade mer 

restauranger och förtydligar att deras köpcentrum har ovanligt få för sin storlek. Han anser att 

det är väldigt negativt och säger att vid nästa ombyggnation kommer de att tillföra fler. En 

koppling kan göras till Coleman (2006) och Sit et al. (2003) som förtydligar att många 

köpcentrum använder sig av Food Court, caféer och restauranger för att de ökar 

shoppingupplevelsen för en kund. Pekkari klargör vidare att folk stannar längre om de har 

någonstans att äta eller dricka vilket även Lönell konstaterar. En anknytning kan ses till Sit et 

al. (2003) som förklarar att köpcentrum de senaste 20 åren har insett att tillgång till matplats 
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förlänger kunders besök och uttrycker att det även är en paus för kunden i shoppandet. Lönell 

tillägger att det måste finnas tillräckligt med caféer och restauranger för att som köpcentrum 

kunna upprätthålla sig. Underhill (2006) framhäver att ju längre tid en kund befinner sig i ett 

köpcentrum, desto större är chansen att denne spenderar mer. Lönell har lagt märke till detta 

då han säger att ju längre en kund stannar desto större är chansen att de öppnar sin plånbok på 

fler ställen. Pekkari nämner att människor använder caféer för att bli sedda och skåda 

förbipasserande medan de tar en kopp kaffe. Han hävdar att för 18 år sedan när köpcentrumet 

byggdes var det mindre populärt att sätta sig vid ett café för att dricka kaffe och det är därför 

köpcentrumet inte är planerat att innefatta det stora utbudet som idag efterfrågas. Även detta 

är något som Lönell stödjer och tillägger att han gärna vill att deras köpcentrum ska 

klassificeras som en plats att gå till för att ta en fika. 

  

”Det finns ingen sämre shoppare än någon som är hungrig! Att den personen 

åtminstone kan få i sig en fika, det är viktigt”. 

(Lönell, intervju 2009-04-23) 

 

Friberg konstaterar att Ölands Köpstad kan bli mycket bättre på att erbjuda restauranger och 

caféer till sina besökare och han beskriver de befintliga caféerna som långt ifrån bra. Han 

tillägger att det är väldigt viktigt idag för kunderna att ha någonstans att gå när de blir 

hungriga eller törstiga. Han fortsätter och förtydligar att de ser över problemet och letar efter 

att skapa utrymmen för detta koncept.  

 

Stablum framhäver att restauranger och caféer på Ölands Köpstad tillsammans med andra 

aspekter kan förhöja kvaliteten. K Johansson håller med Friberg att det behövs fler 

restauranger och fik inne på Ölands Köpstad. Hon poängterar att kunderna således kan lägga 

ner mer tid på sitt besök.  

4.3.5 Kringaktiviteter & Event 

 

Jansson framhåller att framtidens köpcentrum innefattar mycket mer än bara shopping 

(Docere Intelligence ABs hemsida, 2008). En närhet kan ses till Moss (2007) som säger att 

kunder går till köpcentrum även fast de inte planerar att köpa någonting, de går dit för ren 

underhållning. Jansson förklarar att underhållning kommer mer och mer att prägla våra 

köpcentrum (Docere Intelligence ABs hemsida, 2008). En anknytning kan göras till El-Adly 

(2007) som förespråkar att kunder förväntar sig underhållning i ett köpcentrum. Falkevik 

meddelar exempelvis att de har en krog som ligger i Bruno vilket gör att de har både dags- 

och kvällsaktiviteter. En nära koppling kan göras till Coleman (2006) som framhåller att 

köpcentrum vill nå en större folkmängd både dag och kvällstid. Falkevik säger således att de 

binder ihop dagarna med kvällarna då krogen är väldigt välbesökt och tillägger att konceptet 

gör dem unika. Pekkari har ingen krog att erbjuda men han säger att de har ett scenområde för 

uppträdanden. Han utvecklar att de gärna organiserar olika aktiviteter och välkomnar 

föreningar som då får chansen att synas i Torps köpcentrum. Han understryker att deras event 

exempelvis kan bestå av fotbolls- eller hockeyturneringar och tillägger att Idol samt Fame 

Factory alltid startar upp hos dem. Detta överensstämmer med det Coleman (2006) säger att 
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köpcentrum erbjuder sina besökare ett stort utbud av fritidssysselsättning. Fennhagen säger att 

de satsar på aktiviteter som ska överraska sina besökare och vid ett antal tillfällen har en 

orkester spelat. Hon tillägger att de har mycket kultur och konst på sommaren i gallerian och 

berättar att de har flera aktiviteter som inte är uttalad kommersiell försäljning. Lönell påpekar 

att även de satsar på olika aktiviteter i sitt köpcentrum. Han bekräftar att besluten om vilka 

aktiviteter som ska användas tas av styrelsen som har möte en gång i månaden.  

 

Friberg klargör att under Ölands Köpstads verksamma år har de haft många olika aktiviteter. 

Han nämner att de liksom Torps köpcentrum bjuder in sin omgivning såsom politiker och 

skolor som får chansen att utföra olika aktiviteter inne i köpcentrumet. Han förtydligar att de 

har loppmarknader och utställningar och bjuder gärna in artister för levande musik. Han 

utvecklar vidare att de anordnar många tillställningar för barn såsom julaktiviteter och 

stafetter. Nu i maj har de även bjudit in en MC klubb som ska visa upp sina motorcyklar. 

Friberg tillägger att eventen givetvis lockar folk vilket även är meningen men han säger att 

vissa event lockar mer folk än andra. Han vill genom dessa olika event sticka ut ur mängden 

från alla likartade köpcentrum på marknaden, vilket är ett resonemang som även Underhill 

(2004) förespråkar.  

 

Stablum håller med om att de anordnade aktiviteterna och eventen drar mycket folk, så även 

Lavado men Stablum kan tyvärr inte säga att deras försäljning ökar på grund av dem. K 

Johansson ger Ölands Köpstad bra betyg för deras olika aktiviteter men instämmer med 

Stablum om att det inte genererar större vinster de dagar eventen är igång. Men hon tillägger 

att kunders medvetenhet ökar vilket gör att de börjar förknippa Ölands Köpstad som en plats 

där det kan hända roliga saker då och då och det är många som uppskattar det. Hon anser att 

det är viktigt att det händer saker hela tiden och anser att det vore en god idé för restaurangen 

inne på Ölands Köpstad att ha öppet kvällstid för att locka till sig alla nyinflyttade i området 

samt turisterna. Detta skulle aktivera Ölands Köpstad även under kvällarna och kanske bli en 

naturlig kvällsaktivitet. En anknytning går att finna till både El-Adly (2007) och Levy & 

Weitz (2001) som framhåller att köpcentrum förhöjer den totala shoppingupplevelsen genom 

att erbjuda matplatser.  

4.3.6 Sinnesstämning 

 

Falk (2009) belyser i Market att ljud påverkar kunden väldigt mycket och att köpcentrum bör 

spela musik i sina köpcentrum för att inverka positivt på besökarnas sinnesstämning. Pekkari 

berättar att de arbetar med ljudet inne på Torp och att den anpassas efter rätt ljudnivå för att 

fylla sin funktion. Mowen (1995) instämmer och menar att bakgrundsmusik har en tendens att 

influera kundens humör och beteende omedvetet och typen av musik bör gärna matcha 

köpcentrumets image. Fennhagen berättar att de arbetar med tre av människans fem sinnen, 

vilka är hörsel, syn och lukt. Hon förklarar att de plockar in dofter vilket är ett nytt moment i 

gallerian, som förhoppningsvis uppmuntrar till impulsköp. En anknytning till Mossberg 

(2003) kan ses då han berättar att dofter är en faktor som påverkar en kunds beteende samt 

sinnesstämning i en tjänstemiljö. På plan ett utvecklar hon att de har lagt in en doft av 

nytvättad bomull och på plan tre har de valt att sprida en kaffedoft för att locka kunder till 
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caféet. Ett samband kan ses till Hultén et al. (2008) som menar att dofter kan användas för att 

öka kunders trivsel och därmed locka dem till sig. De övriga två sinnena stimuleras, enligt 

Fennhagen, genom musik som spelas i gallerian och synmässigt vill de att kunden ska känna 

trivsel och en behaglighet samt få känslan av att de är inne i en ren galleria. Hon vill främst av 

allt att samtliga besökare ska få en positiv känsla när de kliver in hos dem.  

 

”Trygghet är en viktig faktor för att nå framgång som köpcentrum”. 

(Adolfsson, intervju 2009-04-27) 

 

Pekkari vill även han att besökarna ska känna en positiv känsla när de tänker på och befinner 

sig i köpcentrumet och därför säger han att de satsar på att hålla en hel och ren nivå för att det 

ska kännas bra för alla. Pekkari anser att spridandet av dofter inom denna verksamhet inte är 

så vanligt i Sverige och heller inget de sysslar med. Han tillägger dock att de anstränger sig 

för att se till att kunden ska tycka att det doftar fräscht inne i köpcentrumet vilket kan påverka 

deras trevnad. Han säger att otrevliga dofter kan driva kunder ifrån dem eftersom dessa 

kunder då anser att det är en motbjudande plats.  

 

”Det ska vara trevligt att handla och de som söker lugn och ro i sitt handlande 

kan finna det här”.  

(Stablum, intervju 2009-03-31) 

 

Stablum anser att Ölands Köpstad, genom sin småskalighet, tillfredsställer de personer som 

vill åt det lilla trevliga istället för det stora. A Johansson berättar att hon uppskattar när Ölands 

Köpstad spelar musik i gångarna och tycker det är tråkigt att det inte sker jämt. Däremot 

påstår hon att ljudet ibland kan vara för högt och berättar att julslingan som spelas kring jul 

har spelats långt efter högtiden, vilket säkert känns konstigt för kunder och kanske skapar 

irritation.   

4.3.7 Mötesplats 

 

”Att skapa en trygg mötesplats med en för alla sinnen stimulerande miljö och ett 

väl avvägt utbud i tidens anda, är de grundstenar som ger oss framtidens 

köpcentrumkoncept”.  

(Blickpunkt bygg och fastighets rapport, 2007:96) 

 

Lönell framhåller att en av de viktigaste framgångsfaktorerna för köpcentrum är att skapa en 

mötesplats. En koppling till Bergström och Fölster (2005), Iksuk et al. (2005) och Sit et al. 

(2003) kan göras då de hävdar att köpcentrum numera fungerar som en mötesplats. Adolfsson 

påpekar att mycket folk i köpcentrumet bidrar till känslan av en mötesplats och menar att 

atmosfären och arkitekturen är även de en bidragande faktor. Food Courts, restauranger och 

caféer är även delar av ett köpcentrum som bör finnas för att det ska bli en mötesplats, anser 

Adolfsson. Detta bekräftas av både Dallen (2005) och Mowen (1995) då de hävdar att sociala 

funktioner har blivit en viktig del i köpcentrum och att matställena och 

underhållningsaktiviteterna samlar folk. Pekkari menar att köpcentrum som erbjuder butiker, 
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restauranger och något extra kan klassificeras som en mötesplats. Han berättar att Torp 

köpcentrum förr fick väldigt negativa omdömen då de ansågs vara en grå och tråkig byggnad, 

men när de började arbeta på allvar med skapandet av en mötesplats försvann det dåliga 

ryktet.  

 

Friberg betraktar Ölands Köpstad som en mötesplats och beskriver att det alltid har varit ett 

köpcentrum med mycket aktiviteter i olika former. Han anser att köpstaden är den enda 

mötesplatsen i orten eftersom staden saknar kommunhus, torg och stora ytor för olika 

samlingsaktiviteter. Han konstaterar att Ölands Köpstad är en samlingsplats, både invändigt 

och utvändigt.   

 

K Johansson anser att Ölands Köpstad är en mötesplats, för att vara belägen, i en sådan liten 

ort. Lavado anser även hon att Ölands Köpstad är en social mötesplats för både äldre och 

yngre, pensionärer som föräldralediga. K Johansson beskriver att det alltid finns saker att 

förbättra gällande upplevelsen av en mötesplats, exempelvis skulle restaurangen ha öppet 

kvällstid med en uteservering då det inte finns många restauranger i orten, påpekar hon. Hon 

framhäver att det lockar även kunderna och turisterna att stanna längre. Det gäller att hela 

tiden hålla köpcentrumet levande för att inte tappa kunder. Hon betonar även att personalen 

som arbetar på Ölands Köpstad har bättre förståelse för verkligheten än vad de ”stora 

herrarna” har. Köpcentrumet ska vara en mötesplats och då finns det mycket att göra här. Det 

är viktigt att följa och se samhällets trender och förändringar och inte vara kärringen som går 

mot strömmen, förklarar hon. En närhet kan ses till Mowen (1995) som förklarar att äldre 

köpcentrum genom förnyelse av sociala interaktioner inom köpcentrumet kan överleva på 

marknaden. A Johansson tillägger att Ölands Köpstad ska vara en mötesplats och hon hoppas 

att kunderna upplever det så.   

4.4 Mervärde & Upplevelse 

 

Market (2009) betonar att konkurrensen mellan olika köpcentrum är stenhård och poängterar 

betydelsen av att skapa mervärde och upplevelser inom centrat. De hävdar att väldigt få 

köpcentrum kommer att klara sig i framtiden utan att beakta dessa faktorer. De köpcentrum 

som erbjuder livsstilsshopping och upplevelser ligger väl till i framtiden (Blickpunkt bygg 

och fastighets rapport, 2007). Detta stöds av Mossberg (2003) som upplyser om att kunden 

även i framtiden kommer att söka upplevelser samt värden som tillfredsställer deras behov. 

Adolfsson bedömer faktorer som en attraktiv butiksmix, bra öppettider, hög servicenivå, 

snyggt och fräscht bidrar till mervärde och upplevelser för kunden. För att skapa en positiv 

upplevelse är det viktigt att allt fungerar utmärkt och att gångstråken är öppna och 

tillgängliga, menar han. Han förklarar vidare att kundens upplevelse börjar och slutar vid 

parkeringen. Lönell hävdar att en tilltalande miljö och design samt att arbeta med 

sinnesstämningen genom exempelvis musik är viktiga faktorer för en kunds upplevelse. En 

relation till Mossbergs (2003) uttalande kan göras om att det är kundernas fysiska, mentala 

och emotionella upplevelser som bör beaktas i köpcentrums erbjudanden. Upplevelsen för 

kunden stärks ju fler sinnen som stimuleras. Fennhagen berättar att köpcentrum bör arbeta 

med dess miljö, genom exempelvis aktiviteter, kultur, konst och mötesplatser som bidrar till 
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mervärde och upplevelser för kunden. En koppling till både Coleman (2006) och Mossberg 

(2003) kan göras då de förtydligar att kunden väljer det köpcentrum som kan erbjuda mest 

värde och värdet kan baseras på exempelvis hur bra social gemenskap det ger och hur 

modernt det är. Det gäller att inte arbeta med det som andra köpcentrum arbetar med, utan 

hitta sin egen väg, bekräftar Falkevik. Pekkari menar att mervärde för kunden skapas först och 

främst genom sammansättningen av butiker men tillägger att mervärde även är en 

hygienfaktor och med det menar han att det bör vara snyggt, helt och rent. Lugnt och tryggt 

samt tillgång till parkeringsplatser samt att det är lätt att ta sig till och från köpcentrumet är 

även det faktorer som bidrar till mervärde, fastställer han.   

 

Friberg beskriver att ett köpcentrum kan skapa värden på många olika sätt. Han bedömer att 

trygghet att handla samt prisbildens och servicens tillförlitlighet skapar värde. Han säger att 

det är viktigt att ge värden till kunderna som befinner sig i köpcentrumet för att ge dem en 

känsla av att de får någonting när de handlar. Det finner han som otroligt viktigt för Ölands 

Köpstad. Vi arbetar med upplevelser i form av aktiviteter, såsom barnaktiviteter, 

skördefestaktiviteter och julaktiviteter. Vi har även polis, hemvärn, kennelklubbar och andra 

saker för att skapa ett mervärde för kunder, berättar han. En anknytning till Mossberg (2003) 

kan göras då hon berättar att en ökning av aktiviteten i köpcentrumet är ett sätt att öka 

mervärdet för kunden men påpekar att enbart ha trevliga aktiviteter i ett köpcentrum inte 

räcker för att det ska bli en upplevelse och skapa mervärde. Hon berättar vidare tillsammans 

med Dallen (2005) att design och arkitektur inte bör försummas då de spelar en stor roll i 

kundens upplevelsevärld. 

 

”Jag skulle vara förste man till att slå ner väggar och öppna upp mer och göra 

stället till en mer kundupplevelse”. 

  (A Johansson, 2009-04-27) 

 

Lavado beskriver att Ölands Köpstad har många butiker under ett och samma tak och det 

kanske räcker för många. Men hon tillägger att hon inte tror att de butiker de har idag erbjuder 

något speciellt mervärde. Hon upplever ändå att Ölands Köpstad tappar alltfler kunder. K 

Johansson poängterar att de aktiviteter och evenemang som Ölands Köpstad arrangerar ger 

mervärde för kunden. Hon anser att det är viktigt att kunna erbjuda ett stort utbud av 

restauranger och caféer för att ge mervärde till kunden. Det är dock inget som hon upplever 

att Ölands Köpstad bidrar med idag. Det finns heller inga unika butiker som kan ge extra 

värde, konstaterar hon. Dock ser hon att den lugna atmosfären som Ölands Köpstad har ger 

mervärde för de som vill att shoppingen ska vara lugn och behaglig. A Johansson tillägger att 

hon vill att nätverket mellan butikschefer och centrumledare skall bli bättre och större för att 

kunna skapa bättre upplevelser och mervärden för kunden. Hon anser att Ölands Köpstad 

måste förbättra sitt samarbete mellan dess olika parter för att uppnå dessa faktorer. Hon 

berättar att hon hör från kunder att de är missnöjda med hur de blir behandlade i vissa butiker. 

För att lyckas måste vi ha en samsyn och ett gemensamhetstänk för att kunna bjuda på det lilla 

extra, konstaterar hon.  
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4.5 Tendenser från resultat och diskussion 

 

Vi har under sammanställningen av resultaten funnit att respondenterna inom vissa områden 

har delat varandras åsikter angående köpcentrum och köpcentrums olika framgångsfaktorer. 

Vi har därför valt att sammanställa dessa tendenser för att ge läsaren en strukturerad översikt 

av resultatet. Vi vill poängtera att denna sammanställning är gjord enbart för att förtydliga 

områden där vi funnit enighet bland de tillfrågade respondenterna. 

 

 Handelsplats med en stor samling butiker under ett och samma tak, definition för 

köpcentrum. Samtliga tillfrågade centrumledare var relativt överens om att denna 

definition var den mest passande för ett köpcentrum.  

 

 Samtliga tillfrågade respondenter ansåg att förnyelse av olika slag är något som 

kontinuerligt bör göras för att köpcentrum ska bli bättre och nå större framgångar. Ett 

köpcentrums utformning hävdade samtliga respondenter att den kontinuerligt bör 

förbättras då de ansåg att utformningen av ett köpcentrum har stor inverkan på 

upplevelsen och kunden. Respondenterna var även eniga om att atmosfären, designen 

och arkitekturen inom ett köpcentrum ska vara attraktivt utformad. Majoriteten av 

centrumledarna arbetade därmed kontinuerligt med att förbättra dessa tre aspekter. De 

flesta av de tillfrågade centrumledarna ansåg att deras köpcentrum var ett varumärke 

som de förmedlade ut till sin omgivning och att det skulle förmedla en viss image.  

 

 Tillgänglighet är en viktig framgångsfaktor ansåg samtliga respondenter. Ett 

köpcentrums läge samt parkeringsmöjligheter ansågs som de främsta 

tillgänglighetsfaktorerna för köpcentrum på grund av att dessa aspekter förbättrade 

åtkomsten av köpcentrumet. Därefter kom butiksmixen som även den ansågs som 

viktig för ett köpcentrum och respondenterna hade en liknande uppfattning om att 

butiksmixen inom ett köpcentrum är av stor betydelse för besökarnas val av 

köpcentrum. Därför benämndes vikten av att den noggrant bör väljas ut och innefatta 

gott om restauranger och caféer för att förlänga kundernas vistelse. Kringaktiviteter 

och event gör köpcentrum mer attraktiva ansåg respondenterna och tillade att om det 

finns saker att göra inne i ett köpcentrum blir vistelsen både trevligare och mer 

underhållande.   

 

 Köpcentrum är en mötesplats. Detta ansåg våra respondenter och förklarade att det är 

atmosfären, butikerna, restaurangerna, eventen med mera som bidrar till att 

köpcentrum kan klassificeras som en mötesplats, som i sin tur ger mervärde och 

upplevelser till kunden.  
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5 ANALYS OCH SLUTSATS 

 

 

I detta kapitel besvaras våra två delsyften:   

 Analysera och undersöka köpcentrums framgångsfaktorer. 

 Framställa strategier till köpcentrum som är i behov av förnyelse.   

Vi kommer även föra en diskussion om vår problemformulering: 

 

Hur kan ett lokalt köpcentrum utveckla sitt koncept, ur ett ledningsperspektiv, för att förbättra 

sin position på marknaden och bli en attraktivare plats? 

  

Först får läsaren ta del av vår analys av framgångsfaktorer för köpcentrum. Vi vill 

understryka att vi inte på något sätt har rangordnat dessa efter hur betydelsefulla de är. 

Sedan leds läsaren in på vår egen modell där en diskussion kring uppsatsens slutsatser förs. 

Analysens sista del får läsaren ta del av de strategier som är framtagna för vårt fallföretag 

och köpcentrum som befinner sig i liknande situation.   

 

5.1 Framgångsfaktorer för köpcentrum 

5.1.1 Trender & Förnyelser 

 

Enligt vår mening kan köpcentrum som uppmärksammar och anpassar sig efter trender och 

förnyelse lyckas attrahera marknadens kunder, som Parment (2008) beskriver som mer 

krävande och kräsna än någonsin. Anledningen till att kunderna kräver mer bedömer vi 

grundar sig i att de har vistats i flera olika köpcentrum. Dessa lever upp till några eller 

samtliga av deras förväntningar och leder till att kunder vet vad de kan kräva av ett 

köpcentrum. Vi menar att vissa köpcentrum, på olika sätt, är mer exklusiva än andra och de 

som byggs nu är något utöver det vanliga. Ett exempel är det nya köpcentrumet Emporia i 

Malmö som kommer att bestå av fyra våningar, fem olika torg, en park på taket och andra 

spännande attraktioner. Kunderna vet att de har många köpcentrum att välja mellan och 

majoriteten av de köpcentrum som finns, anstränger sitt yttersta för att tillfredsställa sina 

besökare genom olika tillvägagångssätt. Således anser vi att de köpcentrum som är 

oengagerade och visar lite intresse i kundernas nya behov och preferenser så småningom 

kommer att väljas bort.  

 

Parment (2008) menar att kunder har ett behov av att allt ska gå så snabbt som möjligt. Vi 

bedömer att hans resonemang är riktigt i de flesta situationer men vi är kritiska mot denna 

åsikt i köpcentrumsammanhang. Det praktiska inne i köpcentrumet, såsom rymligheten och 

smidigheten att ta sig till och från olika butiker inom köpcentrumet, anser vi bör vara 

tidseffektivt.  Däremot bedömer vi att ett besök till ett köpcentrum ses som en dagsutflykt 

som kan involvera olika sysselsättningar. Vi grundar vår åsikt på att många besökare till 

köpcentrum gärna vill spendera en längre tid på platsen då de anser att det är en upplevelse 

och vill därmed inte skynda sig igenom besöket.  

 



ANALYS OCH SLUTSATS 

~ 51 ~ 

 

Ett flertal författare beskriver att köpcentrum kontinuerligt bör utvecklas och förändras. Det 

uttalandet överrensstämmer med vår uppfattning, men vi vill poängtera att ett köpcentrum inte 

ska göra förändringar för förändringarnas skull. Förändringarna anser vi bör vara eftertänkta 

och grundas på god kunskap inom området, annars är det lätt att begå misstag och därmed 

förlora mer pengar än vad köpcentrumet tjänar på förändringen. Vi vill understryka att 

köpcentrum med liknande koncept ofta finns belägna nära varandra. Därför anser vi att ett 

köpcentrums differentieringsarbete, för att särskilja sig från konkurrenterna, blir av största 

vikt. Därmed blir en handelsplats som är ”up-to-date” och nyskapande något som köpcentrum 

bör satsa på. Dagens konsumenter söker något utöver vad de vanliga köpcentrumen kan 

erbjuda, därför bedömer vi att ett köpcentrum har stora möjligheter att tillfredsställa kunderna 

om de tänker nytt och i andra banor än tidigare. Vi anser att nyckeln är kontinuitet, att 

köpcentrum ständigt uppdateras med nya fräscha och roliga saker. Vi finner således att det är 

otroligt viktigt att centrumledaren för köpcentrumet förstår betydelsen av kontinuitet. Om 

inte, kommer köpcentrumet bli stillastående och med tiden förlora kunder. Vi anser att ett 

köpcentrum ska vara en attraktiv plats att vistas på och instämmer med Bergström och Fölster 

(2005) att köpcentrum bör förändras var femte till tionde år. Vi vill dock framhäva att för 

många förändringar på en och samma gång kan bli överväldigande för kunden och om 

förändringarna inte samspelar med varandra kan det skapa förvirring.  

5.1.2 Läget 

 

En av de mest framträdande framgångsfaktorerna är läget, enligt både teori och 

centrumledare. Vi instämmer i det konstaterandet men vi håller inte med Dallen (2005) om att 

ett sämre läge för ett köpcentrum är en försäkran om ett misslyckande. Vi håller heller inte 

med Eva-Maria Bengtsson som påstår att ”bästa läget vinner” (Dagens Nyheter, 2006). Vårt 

argument grundar vi på att det finns köpcentrum som har ett sämre läge än sina konkurrenter 

men ändå har lyckats bättre än dem, exempelvis köpcentrumet Gekås i Ullared. Kunder till 

Gekås åker långväga för att besöka köpcentrumet och det går även bussar från olika orter i 

Sverige till dem. Vi anser att ett framgångsrikt köpcentrum bygger på mycket mer än att bara 

ett bra läge. Dock vill vi förtydliga att vi anser att ett köpcentrum med ett sämre läge behöver 

anstränga sig mer för att kunna locka kunder till sig. I vår mening är ett bra läge en 

underlättande faktor för framgång, dock kan ett köpcentrum med ett sämre läge bli lika 

framgångsrikt med hjälp av andra metoder och lockelser. De köpcentrum som har ett bra läge 

som utgångspunkt, exempelvis Baronen som är beläget vid havsbrynet eller Krämaren som 

befinner sig mitt i centrum, bör utnyttja och arbeta med deras fördel.  

5.1.3 Tillgänglighet 

 

Dagens konsumenter föredrar mer fritid än innan och det är anledningen till varför de vill att 

shoppingen ska vara smidig. Därför instämmer vi med Hultén et al. (2008) att tillgänglighet 

har blivit en allt viktigare faktor på grund av dagens ändrade konsumentbeteende. Ett 

köpcentrums tillgänglighet består bland annat av öppettider, parkeringsmöjligheter och hur 

pass lättnavigerade de är. Vi anser att ett köpcentrum som har långa öppettider kommer att 

kunna locka fler kunder till sig. Vi bedömer även att öppettider som sträcker sig från morgon 
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till sen kväll kan locka fler målgrupper, där kvällarna är ämnade för de som arbetar dagtid. 

Således har de möjlighet att besöka köpcentrumet efter arbetets slut. Vi upplever att ett 

köpcentrum som inte har tillräckligt med parkeringsplatser skapar irritation och om kunden 

inte får en parkeringsplats misstänker vi att denne lämnar köpcentrumet i ren frustration. Det 

kan även leda till att de väljer ett annat köpcentrum nästa gång då de känner att det finns en 

risk att de inte får en parkeringsplats. Adolfsson, K Johansson och Pekkari anser att 

kollektivtrafiken är en viktig del för tillgängligheten.  Det är något vi saknar i den teoretiska 

delen då författare inte tar upp kollektivtrafiken som en viktig aspekt i tillgängligheten. Vi 

anser att speciellt busstillgängligheten är väldigt viktig då vi bedömer att exempelvis 

ungdomar är en stark köpkraft. De har inte tillgång till körkort eller bil och därför åker de 

buss för att komma till köpcentrumet.  

 

Precis som Kaufman & Lane (1996) och Sit et al. (2003) påstår även vi att butiksmixen har 

blivit en viktig tillgänglighetsfaktor. Om en kund skulle jämföra två köpcentrum där ett av 

dem har ett större och attraktivare utbud men som ligger längre bort än det andra, upplever vi 

att kunden väljer det köpcentrum som har bäst och bredast utbud. När vi talar om att 

butiksmixen är kopplat till tillgängligheten syftar vi även på att kunden får allt på en och 

samma plats och sparar därmed deras värdefulla tid. Skulle ett köpcentrum som har ett svagt 

utbud av butiker och öppettider från 11.00 till 17.00 bli framgångsrikt? Inte enligt vår mening.  

5.1.4 Utformning 

 

Vi anser att ett köpcentrums utformning kan påverka en kund oerhört mycket under ett besök 

och därmed kan det vara en betydelsefull framgångsfaktor. Vi vill påstå att utformningen kan 

vara designad på ett sätt som gör att kunden utforskar allt inom ett köpcentrum och därmed 

blir dennes besök längre. Vi hävdar vidare att längre besök leder till en starkare bekantskap 

med köpcentrumet, något som enligt vår mening kan leda till att kunden utvecklar ett starkare 

band till centrat. Således anser vi att det bör finnas en taktik bakom varje utformning av ett 

köpcentrum för att kunna engagera kunden mer. Dock har vi under forskningen stött på fall 

vars utformning slumpmässigt kommit till och som tydligt visat att genomströmningen i 

köpcentrumen inte sprider sig över alla ytor. Vi betraktar utformningen som köpcentrumets 

röst till kunden som omedvetet kan signalera budskap och styra kunden vart den vill. Vi anser 

att det är lätt att bli hemmablind på sin egen miljö och därför ser inte verksamheten vad 

köpcentrumets utformning egentligen förmedlar till sina besökare. Pekkari och Fennhagen 

arbetar mycket med detaljer inom sina köpcentrum och det bekräftar att det alltid finns något 

att utveckla vad det gäller utformningen. Vi anser att vare sig det är stora eller små 

förändringar kan dem göra skillnad, men de förändringar som görs bör överrensstämma med 

helheten. Vi anser som Zeithaml et al. (2006) att samtliga flöden inom ett köpcentrum ska 

fungera ihop för att besökare ska få en smidig vistelse i köpcentrumet. Vi hävdar att ett 

köpcentrum vars delar inte överensstämmer kan upplevas som förvirrande för kunder samt 

överflödig. Enligt vår mening bör utformningen vara planerad och anpassad för alla och med 

det menar vi exempelvis rullstolsburna. Vi anser att gångarna i köpcentrumet bör vara breda 

för att inte trängsel ska uppkomma och även för att kunden ska känna mindre stress. Om 

kunden känner att han eller hon kan handla i harmoni bedömer vi att vistelsen i köpcentrumet 
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blir längre. Dessa faktorer i utformningen är viktiga och kan därmed skapa framgångsrika 

köpcentrum.  

 

Flera författare i teorin hävdar att den yttre exteriören av ett köpcentrum är viktig och att den 

förmedlar mycket intryck till kunden. Vi vill dock poängtera att det är ett köpcentrums 

individuella situation som blir avgörande för vilken vikt och betydelse exteriören har och att 

den bör anpassas efter köpcentrumets lägesplacering. Vi vill därmed utveckla den teoretiska 

forskningen med att förtydliga att i situationer då köpcentrum syns på långt håll och står 

enskilt har exteriören större betydelse. Exteriören har då som funktion att locka till sig nya 

besökare. Köpcentrum som står grupperade med andra byggnader, vilket skymmer dess yttre, 

anser vi att betydelsen av exteriören inte är lika stor. I en sådan situation då exteriören blir 

mindre synlig bör köpcentrum investera mer i den inre utformningen såsom atmosfär och 

design. 

5.1.5 Atmosfär, design & arkitektur 

 

Maloney (2006) hävdar att köpcentrum bör satsa på design, arkitektur och en atmosfär som 

passar det specifika köpcentrumet. Vi instämmer då vi anser att kunder redan innan ett besök 

har förväntningar om vad som kommer att prägla köpcentrumet. Om förväntningarna är 

besvarade anser vi att köpcentrumet kommer att uppfattas som upplevelserikt vilket kan bidra 

till ett framgångsrikt koncept. Mossberg (2003) föreskriver att ett köpcentrums valda atmosfär 

bör vara i stil med kundmålgruppen för att upplevelsen ska bli mer komplett. Vi kan till viss 

del hålla med det konstaterandet men hävdar att det stämmer mer för vissa köpcentrum än för 

andra. De köpcentrum som finns belägna i storstäder, näraliggande andra köpcentrum, bör 

satsa på att tillfredsställa en vald målgrupp och gärna välja en design och arkitektur som 

skiljer sig från de övriga aktörerna. Men de köpcentrum som finns belägna avsides från andra 

köpcentrum anser vi bör satsa på en atmosfär, design och arkitektur som kan vara passande 

för ett flertal målgrupper. Det grundar vi på att de befinner sig i en omgivning som inte har 

lika stor befolkningsgrad och därmed behöver locka till sig så många kunder som möjligt för 

att ekonomiskt gå runt.  

 

Vi anser att det är viktigt för ett köpcentrum att ge kunden en positiv känsla under ett besök. 

Lyckas de inte med det är risken stor för att kunden inte kommer tillbaka. En fel inredd miljö 

kan enligt vår mening få människor att ta avstånd från köpcentrumet. Med det menar vi att ett 

köpcentrum med en mindre tillfredställande design och arkitektur inte lockar kunder på 

samma sätt som ett köpcentrum som uppfyller dessa aspekter. Vi ser en koppling mellan 

design och butiksmix och hur de påverkar varandra. Ett köpcentrums design blir enligt vår 

mening viktigare i ett köpcentrum med ett sämre utbud, men i en omvänd situation då 

butiksmixen är av hög klass kan en sämre design lättare accepteras av kunden. Coleman 

(2006) och många andra författare anser att ljuset inom ett köpcentrum är otroligt viktigt och 

vi kan endast instämma. Vi anser att ett köpcentrum som är väl upplyst känns inbjudande och 

fräscht. Därför bedömer vi, speciellt i mindre köpcentrum med låga tak och mindre ytor, att 

om de använder ljus kan de skapa en känsla av att det är större än vad det egentligen är. Vi 

upplever att de mindre köpcentrumen ofta är byggda på ett sätt som inte släpper in mycket 
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dagsljus. Vi anser således att dessa bör kompletteras med starkare belysning för att ge energi 

till de butiksshoppande kunderna.    

55..11..66  Butiksmix  

 

Vi anser att grundförutsättningen för att ett köpcentrum ska bli framgångsrikt är en bred, 

attraktiv butiksmix som tilltalar de flesta målgrupper. Det grundar vi på att samtliga 

intervjuade centrumledare definierade köpcentrum som ”en stor samling butiker” samt anser 

att butiksmixen är en av de viktigaste faktorerna för att nå framgång. Litteraturen stödjer vår 

uppfattning då de förespråkar att butiksmixen är en avgörande faktor om den passar in på 

marknadens efterfråga. Coleman (2006) säger att köpcentrum ofta väljer sin butikmix efter 

deras valda målgrupp. Vi är kritiska till uttalandet då vi anser att de flesta köpcentrum strävar 

efter att skapa en butiksmix som tilltalar många målgrupper och inte en specifik. Vi anser att 

de köpcentrum som nischar sin butiksmix gör så för att de är mindre och finns belägna bland 

många andra köpcentrum. Teorin talar ofta om att det är viktigt att tillföra ett stort utbud av 

kedjebutiker i sin butiksmix. Vi instämmer då vi anser att kunder vill ha de stora 

butikskedjorna. Dock hävdar vi att införande av små, unika butiker som är mindre vanliga, 

kan skapa en mer intressant, spännande och nyskapande känsla.   

 

Anledningen till att köpcentrum har blivit ett framgångsrikt koncept är att butiker samlas 

under ett och samma tak, vilket ses som tidssparande för kunden. De köpcentrum som satsar 

mer på exempelvis design och aktiviteter framför en bred och attraktiv butiksmix, går enligt 

vår mening ifrån grunden till varför köpcentrum egentligen byggdes. Vi är övertygade om att 

dessa köpcentrum inte kommer att överleva på den konkurrensutsatta marknaden. Enligt vår 

mening spelar det ingen roll hur attraktivt ett köpcentrums valda design eller hur roliga de 

anordnade eventen är om de inte skapar ett butiksutbud som är tilltalande. Kunden kommer då 

möjligtvis komma till köpcentrumet för eventens skull men väljer ett annat köpcentrum för 

shoppingens skull. Vi hävdar att det leder till en ekonomisk nedgång för köpcentrumet. Därför 

ligger det i både hyresgästernas och ägarens intressen att ha en blandad, tilltalande butiksmix 

för att locka kunder samt för att ekonomin ska gå runt. Utan ekonomi blir ett köpcentrum inte 

framgångsrikt. Ur vår synvinkel kommer ett köpcentrum med en klen butiksmix stegvis sluta 

attrahera kunder, vilket leder till att omsättningen på de befintliga butikerna blir sämre. Det i 

sin tur leder till att hyresgästerna vill lämna köpcentrumet för att vinsten är för låg. Ett 

köpcentrum som befinner sig i en sådan sits får det ytterst svårt att attrahera nya utomstående 

butiker då dessa ser liten anledning till etablering. I vår mening bör köpcentrum först och 

främst satsa på att kontinuerligt hitta nya butiker som kan utöka deras befintliga butiksmix till 

det bättre. I och med vårt konstaterande om butiksmix anser vi att den har en avgörande 

betydelse för om ett köpcentrum ska bli framgångsrikt eller inte.   

5.1.7 Restauranger och caféer 

 

Forskning visar att dagens köpcentrum inkluderar allt fler restauranger och caféer i sitt utbud 

samt att matplatser förlänger kunders besök och att det fungerar som en paus i shoppingen. Vi 

instämmer med det konstaterandet och anser att det inte längre går att förbise att butiksmixen 



ANALYS OCH SLUTSATS 

~ 55 ~ 

 

bör inkludera ett bra utbud av restauranger och caféer. Vi anser att köpcentrum som har caféer 

att erbjuda kan bli en plats där människor träffas och umgås med sina bekanta samtidigt som 

de har möjligheten att shoppa. Vi tror på att kunder stannar längre om de har tillgång till mat 

och då tänker vi speciellt på barnfamiljer. Med det menar vi att föräldrar ofta får problem med 

ledsna och hungriga barn. Matplatserna ger barnen en växlande miljö vilket gör det lättare för 

föräldrarna att stanna längre i köpcentrumet.  

 

Vi bedömer att det inte är tillräckligt att endast erbjuda ett fåtal restauranger och caféer då det 

skapar färre valmöjligheter och trängsel. Vi misstänker att det kan i sin tur leda till irritation 

och att kunden lämnar köpcentrumet trots att de inte är klara med shoppingen, på grund av att 

de behöver mat. Med restauranger och caféer anser vi att köpcentrum kan ge kunden en bra 

kombination tillsammans med shoppingen och om de har ett flertal matställen kan de locka 

till sig olika sorters människor. Därmed finner vi som Coleman (2006) att det är relevant för 

ett köpcentrum att erbjuda olika sorters mat, allt från snabbmat till finare mat för att passa så 

många som möjligt. Vi ställer oss kritiska till köpcentrum som inte erbjuder ett bra utbud av 

restauranger och caféer. Vi anser att det är ett koncept att satsa på då folk är mer villiga att äta 

ute eftersom de ekonomiskt sett har möjlighet till det. Inkomsterna idag är högre än förr och 

de flesta har tillgång till mer pengar och spenderar således mer på nöjen. Vi betraktar att 

restauranger och caféer inte bara är till för att vara en matplats utan fungerar som en social 

plats där människor kan umgås. Vi anser att människor ofta träffar sina bekanta över en fika 

eller en bit mat. Dock hävdar vi att restauranger och caféer i sig inte är en framgångsfaktor 

utan de tillsammans med butiksutbudet skapar framgång.  

5.1.8 Kringaktiviteter & Event 

 

Vi har insett att köpcentrum är mer än bara shopping och om ett köpcentrum vill bli en 

populär plats är aktiviteter och event något som fungerar. Om ett köpcentrum arrangerar 

tilltalande evenemang som ger en trevlig känsla för kunden kan det leda till att de ställer sig 

positiva till köpcentrumet. Vi anser dock att aktiviteterna inte bara behöver hållas i 

köpcentrumet utan kan hållas på andra platser där köpcentrumet visar upp sig. Ett exempel är 

sponsring av en lokal förening då en sådan handling visar på engagemang och kan ge 

köpcentrumet en positiv prägel. Aktiviteter inom köpcentrum bör enligt vår mening vara av 

olika slag för att tilltala så många kunder som möjligt. Vi anser även att det är viktigt att byta 

tema då och då för att undvika risken att kunder tröttnar på likadana event. Vi grundar vårt 

uttalande utifrån Moss (2007) som skriver att kunders önskemål angående aktiviteter och 

underhållning ändras kontinuerligt. Fennhagen berättar att de utför aktiviteter som inte är 

kopplade till kommersiell försäljning. Vi anser att köpcentrum bör satsa på aktiviteter och 

event som engagerar kunden för att visa att de vill ge kunden något, vilket vi även tror att de 

uppskattar. Vi anser även att eventen kan få ett köpcentrum att kännas mer levande och 

inbjudande. I vår mening kan inte köpcentrum välja vilket event som helst utan de bör hålla 

någon form av klass och nivå samt att det bör ligga någon tanke bakom varje event. Dagens 

samhälle koncentrerar sig allt mer på välfärd och livskvalitet och vi anser att fritidsaktiviteter 

kan skapa det för kunden. Därför påstår vi att aktiviteter och event som ett köpcentrum 
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anordnar kan locka besökare, medverka till en positiv atmosfär samt bidra till ett 

framgångsrikt koncept.  

5.1.9 Sinnesstämning 

 

Zeithaml et al. (2006) konstaterar att ett köpcentrums miljö kan påverka en kund antingen 

positivt eller negativt. Vi upplever att ett köpcentrum som erbjuder gratis toaletter, sittplaster i 

gångarna, barnpassningsmöjligheter, näraliggande parkeringsplatser och ett brett utbud av 

butiker kan påverka kunden på ett tillfredsställande sätt. Vi anser dock att det krävs en god 

kunskap innan ett köpcentrum börjar tillföra aspekter som färg, musik, ljussättning och doft 

för att stimulera kundens känslor. Ingen teori säger att det är avgörande för ett köpcentrum 

men vi anser att det är det. Installeras en felaktig doft, en obehaglig belysning, skrikande 

färger eller spelas hetsande musik bedömer vi att det driver bort kunden eftersom dessa 

aspekter anses som störande och obehagliga. Vi hävdar att teorier som handlar om 

köpcentrum bör belysa betydelsen av kundens sinnesstämning i större drag än vad det i 

nuläget görs. Vi anser att arbeta med kundens sinnesstämning i ett köpcentrum kan vara 

avgörande för framgång.  

 

En kunds sinnesstämning kan påverkas på olika sätt. Smaksinnet kan enkelt stimuleras genom 

att köpcentrum erbjuder matplatser vilket även kan generera lockande dofter. Luktsinnet kan 

även stimuleras med hjälp av doft från kaffe- och tebutiker som skapar en positiv och 

lugnande sinnesstämning. Synsinnet är enligt vår mening det viktigaste sinnet att stimulera 

och det kan göras genom en behaglig belysning, attraktiv design samt en utformning som ger 

en lugnande effekt i form av breda gångar och högt tak. Skapa sinnesstämning genom ljud 

kan exempelvis vara en fontän med rinnande vatten, som har bevisats ha en lugnande effekt 

på kunden. Bakgrundsmusik kan användas men vi anser att den inte bör vara för långsam eller 

för snabb. Vi menar att tanken med att använda musik är att kunden ska komma in i rätt 

sinnesstämning genom en balanserad musiktakt. När vi talar om känselsinnet menar vi inte 

den fysiska delen utan den emotionella delen. Att skapa en positiv känsla i ett köpcentrum är 

A och O enligt vår mening och den rätta känslan skapas genom samtliga faktorer som vi har 

nämnt ovan.  

 

Efter sammanställningen av analysen har vi dragit slutsatsen att sinnesstämning har större 

betydelse än vad teorin har förmedlat. Vi anser som tidigare nämnt att teorin bör belysa det 

området mer, då vi hävdar att samtliga övriga faktorer påverkar en kunds sinnestillstånd på ett 

eller annat sätt.  
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5.2 SLUTDISKUSSION 

 

 
Figur 3.  Delar under process för att skapa ett framgångsrikt köpcentrum.                                                                      

 

Vi har tagit fram en egen modell bestående av tre delar som leder ett köpcentrum till 

framgång. Vi ska nedan förklara dessa tre delar steg för steg. Vi vill dock poängtera att 

förändringar inte bör göras innan utförande av kundundersökningar. Då får köpcentrumet veta 

vad kunden mer specifikt vill förändra med det aktuella köpcentrumet.  

5.2.1 Steg ett i processen 

 

Under vår forskning om framgångfaktorer för köpcentrum har vi plockat ut åtta faktorer som 

vi finner värdefulla för köpcentrums framgång. Dessa åtta faktorer är synliga i första delen av 

modellen. Under vår teoretiska och empiriska insamling såg vi tendenser som visar 

kopplingar mellan framgångsfaktorerna (se figur 4). Vissa kopplingar är starkare än andra 

men vi anser att samtliga faktorer hör samman. För att förtydliggöra våra kopplingar har vi 

sammanställt en figur där de svarta linjerna visar en stark koppling och de grå linjerna visar 

en svagare koppling. Modellens samtliga kopplingar förklaras nedan och för att förtydliga 

sammankopplingen är faktorerna kursivt skrivna.  
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Figur 4. Modell för att visa starka och svaga kopplingar mellan de åtta framgångsfaktorerna. 

 

En kunds sinnesstämning påverkas och har tydliga kopplingar till de övriga faktorerna. En 

kunds humör och känslan av trivsel ökar om lägesplaceringen och tillgängligheten av ett 

köpcentrum passar kunden. Vi grundar det på att ju smidigare och problemfriare en kund kan 

ta sig till ett köpcentrum desto bättre känsla byggs upp. Det går inte att undgå kopplingen 

mellan läget och tillgängligheten då det är läget, enligt vår mening, som skapar till stor del 

köpcentrumets tillgänglighet vad det gäller parkeringsmöjligheter och enkelheten att ta sig till 

och från. Ett centralt köpcentrum ses ofta som ett centra med hög tillgänglighet men vi anser 

att även centrala köpcentrum kan begränsa sin tillgänglighet genom få antal parkeringsplatser. 

Ett annat exempel är att ett avlägset läge kan vara svårt att hitta till och därmed försämrar det 

köpcentrumet tillgänglighet. Utformningen är nära kopplad till tillgängligheten då den kan 

förbättra eller försämra tillgängligheten av köpcentrumet med exempelvis utformningen av 

parkeringsplatser samt vägskyltar. Lägesplaceringen är i sin tur kopplad till utformningen då 

läget kan påverka hur ett köpcentrum byggs. I många fall finns det restriktioner för hur en 

byggnad får se ut samt hur den ska utformas för att matcha den övriga miljön.  

 

Då kunder föredrar shoppingplatser som är smidiga och trevliga bedömer vi att ett 

köpcentrums utformning tillsammans med atmosfär, design och arkitektur kan påverka en 

kunds sinnesstämning. Sittplatser som är i vägen eller skyltställ som försvårar passagen kan 

skapa irritation hos kunden. Vi bedömer vidare att en atmosfär påverkar sina besökares 

sinnesstämning genom helhetskänslan av köpcentrum samt genom uppseendeväckande och 

intressant design och arkitektur. Atmosfären påverkas till viss del av tillgängligheten som rör 

utbud av restauranger och caféer samt butiksmix. Finns det exempelvis ett bra restaurang- 

och caféutbud medför det att atmosfären i köpcentrumet blir trevligare. Vidare ska val av 

arkitektur, design och atmosfär fungera ihop med utformningen och läget för att helheten ska 

kunna förmedla ut samma budskap till kunden.  

 

Utformningen av ett köpcentrum kommer i sin tur påverka vilka slags kringaktiviteter och 

event som köpcentrum kan anordna. Stora ytor kan exempelvis bli avgörande för olika event 

och aktiviteters framträdande. Vi vill hävda att kringaktiviteter och event fyller sin funktion 

bäst när tillgängligheten är hög och läget är bra eftersom det då är lätt för kunden att delta i 

aktiviteterna. Vi anser att butiksmixen kan kompletteras med kringaktiviteter och event då vi 
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menar att vissa event såsom en julmarknad kan utöka utbudet. Kopplingen mellan design och 

event är att de bör samspela och därför bör köpcentrum forma eventen utifrån deras design. I 

ett exklusivt köpcentrum med dyr design kan exempelvis en loppmarknad kännas felplacerad. 

Vi hävdar att event av olika slag kan bidra med underhållning till kunden som får 

honom/henne att känna sig tillgodosedd under ett besök.  

 

Kunden påverkas av butiksmixen i ett köpcentrum vars omfång väljs ut efter den utformning 

köpcentrumet har. Ett mindre köpcentrum är mer begränsat till butiksutbudet vad gäller bredd 

och variation än ett större. Vi har tidigare i uppsatsen nämnt kopplingen mellan butiksmixen 

och tillgänglighet då tillgängligheten förbättras med en bred och attraktiv butiksmix. Hög 

tillgänglighet kan förklaras med att den har möjligheten att tillfredställa behov av olika slag 

såsom tillgång till restauranger och caféer. Kunder kan även bli positivt inställda till 

köpcentrum som har en butiksmix som erbjuder det som kunden söker i området som 

köpcentrumet finns beläget. Till butiksmixen finns en klar koppling till utbudet av 

restauranger och caféer då en kund behöver mat och paus under ett längre besök i ett 

köpcentrum. Vi hävdar att kunder som inte har möjligheten att sitta ner för att äta eller dricka 

kan snabbt förlora sitt humör som leder till att sinnesstämningen försämras. Ett flertal 

restaurang- och caféutbud tillsammans med evenemang medför en förbättring i den sociala 

aspekten på köpcentrum, då sådana platser och event gör det möjligt för människor att 

interagera med varandra.  

 

Vi anser att dessa åtta faktorer kontinuerligt behöver förnyelse för att ständigt kunna bidra 

med deras egenskaper till köpcentrum. Det är en omfattande process som inte upphör, men 

om köpcentrum arbetar med processen ger det kunden en positiv image till köpcentrumets 

varumärke.  

5.2.2 Steg två i processen 

 

Varför vi har valt att inte anse varumärke och image som en individuell framgångsfaktor för 

köpcentrum grundar sig i att de åtta faktorerna ovan är de som utgör basen för skapandet av 

en image och ett varumärke. Vi vill poängtera att det är kunders image som skapar 

köpcentrumets varumärke. Positiva eller negativa delar av de åtta faktorerna leder till en 

bättre eller sämre image av varumärket.  

 

Ett köpcentrum är ett varumärke och vårt konstaterande stöds av de tillfrågade 

centrumledarna. Chebat et al. (2009) hävdar att köpcentrum är kända för att kunna 

karaktäriseras av en bestämd image. Vi är kritiska mot det generella påståendet och vill därför 

förklara vår uppfattning. Vi vill poängtera att alla köpcentrum har en image men den är inte 

bestämd och stämmer förmodligen inte överrens med kunderna sinsemellan. Vi anser att ett 

köpcentrum uppfattas olika genom olika människor och därför blir imagen och således 

varumärket i sig avvikande beroende på individ. Det vi vill poängtera är att ett köpcentrums 

image är skapad av kunden, genom de faktorer som de uppfattar och möts av vid ett besök, 

och kan inte skapas av köpcentrumet själv. Köpcentrum kan endast arbeta med dessa faktorer 
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för att försöka påverka kundens uppfattning. Vår uppfattning är att ju mer ett köpcentrum 

arbetar med dessa faktorer desto bättre image får de.  

 

Vi anser att det är otroligt viktigt att arbeta med dessa faktorer eftersom marknaden är så pass 

konkurrensutsatt. Genom kontinuerligt arbete kan köpcentrum skapa ett starkt varumärke för 

att differentiera sig från konkurrenter. Köpcentrum som inte arbetar med att bygga upp ett 

varumärke kommer enligt vår mening med tiden vara omärkt. Samtliga av de åtta faktorerna 

som vi har tagit fram och analyserat påverkar ett köpcentrums image av varumärket men 

deras påverkan ser olika ut då vi upptäckt att de bidrar med olika saker på olika sätt. Som vi 

ser det är det viktigt för ett köpcentrum att deras varumärke skapar en känsla som kunden 

sedan förknippar med köpcentrumet. Vi anser således att målet med varumärkesuppbyggnad 

är att köpcentrum ska etablera sig i kundernas medvetande med hjälp av faktorerna. Vi hävdar 

att förmedling av varumärken, genom exempelvis reklam, är något som köpcentrum kan 

utföra för att locka kunder. I sin tur är det viktigt att arbeta med köpcentrumet i sig då vi anser 

att det är vid ett besök som kunden, genom sinnena, skapar sig en uppfattning om vad 

varumärket verkligen står. Den första delen av vår modell är således en viktig aspekt för 

uppbyggandet av ett varumärke då den utgör grunden för ett framgångsrikt köpcentrum.  

 

Vi bedömer heller inte mervärde och upplevelse som enskilda framgångsfaktorer då vi anser 

att de skapas genom kontinuerligt arbete och förnyelse av de åtta faktorerna. Vi betraktar 

mervärde och upplevelse som en känsla kunden får eller redan har av köpcentrumet. Den 

känslan kan ett köpcentrum indirekt arbeta med genom våra utvalda faktorer, för att försöka 

påverka den. Vi grundar vårt konstaterande delvis på de teoretiska aspekterna vi har tagit 

fram. Mossberg (2003) beskriver exempelvis att upplevelser är beroende av förändring och 

omväxling. Det är denna koppling vi vill göra när vi beskriver att vår första del i modellen är 

beroende av förnyelse för att på så sätt skapa kundupplevelser. Vi poängterar att ett 

köpcentrum som kontinuerligt arbetar med framgångsfaktorerna har stor möjlighet att öka 

mervärdet för besökarna samt ge dem en minnesrik upplevelse av hög nivå. Vår analys styrks 

av Mossberg (2003) som menar att ett upplevelsebaserat koncept är ett köpcentrums 

helhetserbjudande till kunden. Ett helhetserbjudande som betraktas som en upplevelse menar 

vi är ett köpcentrum som är beläget bra och därmed ha hög tillgänglighet och som även 

arbetar med sinnesstämning inom köpcentrumet. En utformning som är anpassad för alla samt 

en nyinspirerande och intresseväckande atmosfär och design bidrar även det till mervärde och 

upplevelse. En bred, varierande och attraktiv butiksmix tillsammans med ett flertal 

restauranger och caféer samt kringaktiviteter och event tilltalar och engagerar kunden i 

köpcentrum. Mervärde och upplevelse anser vi har stor betydelse då konsumtionsmönstret har 

ändrats till att vara mer individualistisk och egensinnig. Vi anser att rätt användning av 

faktorerna skapar en högre kvalitet på det kunden söker. Om ett köpcentrum skapar 

kundupplevelse ger det något utöver det vanliga, utöver enbart shopping och det är det, som 

skapar mervärde!  
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5.2.3 Steg tre i processen 

 

När ett köpcentrum har arbetat med den första delen av modellen bidrar det till en positiv 

image och därmed har köpcentrumet byggt upp ett starkt varumärke.  Dessa faktorer leder 

även till mervärde och upplevelse och tillsammans med det starka varumärket bidrar det till 

en attraktivare mötesplats. Vår uppfattning stöds av författare som betraktar att köpcentrum 

numera fungerar som en mötesplats. Vi vill förtydliga med vår modell att köpcentrums mål är 

att bli en just det för att bli framgångsrika.  Betydelsen av att vara en mötesplats anser vi är 

viktigt då dagens köpcentrum arbetar mycket med det och för att dagens individer föredrar 

platser som möjliggör sociala interaktioner. Vi vill dock poängtera att bara för att ett 

köpcentrum är ett köpcentrum behöver det inte betraktas som en tillfredställande mötesplats. 

Köpcentrum kan anses som en mötesplats utan att kontinuerligt arbetat med faktorerna men vi 

anser att det blir en mer komplett och uppskattad mötesplats när faktorerna kontinuerligt 

förnyas. Vi anser därför att när ett köpcentrum har en attraktiv image samt ger kunden 

mervärde och upplevelse, bidrar det till en starkare mötesplats och har då enligt vår mening 

nått sitt mål. När ett köpcentrum visar upp sig som ett starkt varumärke och blivit en 

mötesplats som skapar både upplevelse och mervärde, finner vi inga tvivel om att det kommer 

att bli ett mer konkurrenskraftigare och attraktivare köpcentrum på marknaden. Är 

köpcentrumet en stark social mötesplats, skapas det samtidigt, ett framgångsrikt köpcentrum!  

5.3 Rekommendationer och Strategier för förbättring 

 

I detta avsnitt ska vi presentera vårt fallföretags, Ölands Köpstads, nuvarande fördelar för att 

sedan utveckla strategier på områden som de kan förbättra. Vi har sammanställt strategierna 

utefter prioritet som vi anser att Ölands Köpstad samt liknande köpcentrum bör applicera. Vi 

grundar strategierna på vår teoretiska och empiriska insamling samt egna observationer. Det 

är även meningen att dessa framtagna strategier ska kunna användas av köpcentrum som 

befinner sig i liknande situation som Ölands Köpstad. Köpcentrum som vet med sig att de är 

starka inom vissa av de områden som vi berör nedan kan avstå från dessa. 

5.3.1 Ölands Köpstads nuvarande fördelar 

 

Ölands Köpstads läge är något som vi anser är väldigt attraktivt. Det är beläget cirka 50meter 

från havet med en utsikt över Kalmarsund och Ölandsbron. Köpcentrumet befinner sig mitt i 

ett samhälle där nya bostadsområden har byggts till och fortfarande håller på att utvidgas. Det 

ser vi som en positiv utveckling då fler flyttar till orten. Tack vare läget har Ölands Köpstad 

en hög tillgänglighet, i vissa aspekter. De har cirka 1000 parkeringsplatser uppritade men 

utrymme för det dubbla, till sitt 16 500 kvm stora köpcentrum. Deras öppettider anser vi som 

tillfredställande då de har öppet från 10.00 till 19.00 på vardagar, 10.00 till 17.00 på lördagar 

samt 11.00 till 17.00 på söndagar. Därmed har Ölands Köpstad bättre öppettider och högre 

tillgänglighet än de näraliggande köpcentrumen. Det är lätt att hitta till och från köpcentrumet 

då det står skyltar direkt efter bron. Tillgängligheten ökar även då det finns flera möjliga in- 

och utvägar till och från köpcentrumets parkering. 
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Ölands Köpstads senaste förnyelse är deras nybyggda entré och ommålning i svart och vitt på 

en av byggnadens sidor (se bilaga 2: bild 1). Vid den nya entrén har de utökat 

parkeringsplatserna genom att flytta vägen längre bort från köpcentrumet och det menar vi 

ökar deras tillgänglighet ytterligare. Vi anser till vissa delar att köpcentrumets utformning är 

bra då de exempelvis har breda gångar som underlättar framkomligheten för kunderna (se 

bilaga 2: bild 2). De har även många sittplatser utplacerade runt omkring i köpcentrumet, 

vilket vi anser är bra då kunden har möjlighet att sätta sig en stund och vila. Ölands Köpstad 

är ett enplans köpcentrum och vi ser även det som en underlättande faktor för samtliga 

målgrupper. I vår mening spelar det ingen större roll om ett köpcentrum har en eller flera 

våningar, bara de gör det lätt för kunden att ta sig till köpcentrumets samtliga delar. Ölands 

Köpstad har även gratis, fina toaletter och då kunder ofta tillbringar en längre tid i ett 

köpcentrum är det en aspekt som uppskattas.   

 

Vi anser att Ölands Köpstad har en bra grund i sin butiksmix då de har de stora kedjorna som 

H&M, Kappahl, Lindex och Dressman. De har även ett bra utbud av servicebutiker såsom 

apotek, systembolag, bank, blomsteraffär, matbutik, frisör, sko- och låsservice och optiker. 

Systembolaget tillsammans med deras stora ICA butik har blivit stora dragplåster för Ölands 

Köpstad. Vi hävdar att det alltid är bra med en matbutik i ett köpcentrum då den har förmågan 

att öka spontaninköpen i de övriga butikerna. Ölands Köpstad har även Team Sportia som är 

bra att komplettera utbudet med då centrumledaren Fennhagen anser att det är mycket 

negativt att Krämaren inte har en sportbutik. Vi anser därmed att de har en bra grund men att 

den är långt från tillräcklig. De nämnda butikerna ovan har inte möjligheten att locka kunder 

från andra sidan bron då dessa butiker finns belägna även där. Vi ser att Ölands Köpstad 

endast har en attraktiv butik som lockar andra kunder än de som finns i omgivningen och det 

är Sko Dej. En liknande butik till Sko Dej finns inte i närheten och det är därför vi anser att 

den är eftertraktad samt att deras butik känns modern efter butikens omfattande renovering. 

Sko Dej har ett mycket bra och brett utbud av både billigare och dyrare varianter av skor och 

därför anser vi att det inte behövs fler skobutiker för att bredda sortimentet i köpcentrumet.  

 

Enligt vår mening har Ölands Köpstad förstått betydelsen av att använda sig av aktiviteter och 

event. Som tidigare nämnt i uppsatsen har de många olika aktiviteter och vi anser därmed att 

de täcker in ett flertal målgrupper. Vi håller med Friberg om att event ger mervärde för 

kunden. Vi anser att det är smart av Ölands Köpstad att använda sina ytor till aktiviteter då 

Friberg beskriver att deras ort inte har några direkta samlingsplatser för det. Ölands Köpstad 

är bland annat huvudsponsor för ortens innebandyklubb vilket vi anser som värdefullt av 

anledningen att omgivningen ser att de ställer upp för sin ort och det skapar en positiv image 

för köpcentrumet. Det är något vi anser att samtliga köpcentrum bör göra för att kunden ska 

kunna skapa en positiv uppfattning av köpcentrumet. 

5.3.2 Strategier för förbättring 

 

Prioritet ett för Ölands Köpstad är att förbättra sin butiksmix då det är deras främsta problem 

för att kunna betraktas som ett attraktivt köpcentrum. Vi anser att de för tillfället har en 
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praktisk och behändig butiksmix men den saknar något unikt och intresseväckande. Deras 

centrumledares argument om att Ölands Köpstad kan samarbeta med hela ortens butiksutbud, 

framstår enligt oss som en idé som går ifrån grundidén med köpcentrum, det vill säga en 

samling butiker under ett och samma tak. Vi rekommenderar Ölands Köpstad att anställa ett 

företag som arbetar professionellt med att hitta hyresgäster till köpcentrum. Det är även en bra 

idé för andra köpcentrum som har en dålig sammansatt butiksmix. Vi bedömer att Ölands 

Köpstad har problem med att ta tag i saker som behöver göras. De höll exempelvis med om 

att de är i behov av att bredda sin butiksmix, dock är det något som inte har utförts på mer än 

tre år trots att ämnet har kommit upp vid ett flertal tillfällen. Strategiskt sätt är det inte bra då 

övriga köpcentrum gör det motsatta och uppdaterar sig kontinuerligt med nya aktuella butiker. 

Ölands Köpstad har idag några tomma butikslokaler och det går rykten om att det snart blir 

fler. Strategiskt bör dessa lokaler fyllas då det ger ett dåligt intryck på kunden (se bilaga 2: 

bild 3). Centrumledarens argument var att de taktiskt har några lokaler tomma för att de fritt 

ska kunna välja vilka butiker de vill tillföra. Om det stämmer, bör arbetet gå betydligt 

snabbare än vad det gör idag med tanke på att deras rykte kan försämras.  

 

Strategiskt bör köpcentrum fokusera på att utforma en bra butiksmix. Köpcentrum kan sedan 

investera i andra faktorer men utan butiker inkommer ingen hyresintäkt och således inga 

pengar till nyinvesteringar. De butikskedjor som idag finns på Ölands Köpstad bedömer vi har 

erbjudanden som ligger ungefär på samma nivå. Därmed är deras shoppingutbud begränsat 

vad gäller kläder och strategiskt bör denna begränsning elimineras. Deras utbud bör enligt 

Ölands Köpstads butikschefer kompletteras med mer ungdomliga butiker, exklusiva butiker 

samt en teknikbutik för herrar vilket även vi anser vore en god idé. Vi rekommenderar även 

att Ölands Köpstad satsar på att utöka sin butiksmix med en butik som säljer accessoarer av 

olika slag såsom smycken, väskor, handskar och sjalar. Då Ölands Köpstad är ett köpcentrum 

som vänder sig till en bred målgrupp bör de således kunna erbjuda en bred butiksmix. Deras 

butikskedjor har stora ytor och vi anser att det vore god idé om de största butikerna till viss 

del kapades för att göra plats för fler butiker och på så sätt får butiksmixen större möjligheter 

(se bilaga 3 för ritningen av Ölands Köpstad). Först och främst måste Ölands Köpstad visa 

upp sig som en attraktiv plats för butiker att befinna sig på för att förhindra att fler lokaler står 

tomma. Deras val att inte nischa sig är enligt vår mening klokt då de finns belägna i en 

turistort. Konkurrensen hårdnar alltmer runt omkring Ölands Köpstad och därför 

rekommenderar vi dem starkt att snarast se över sin butiksmix. Konkurrensen har hårdnat för 

de flesta köpcentrum i Sverige och de centra som befinner sig i en liknande situation bör även 

de kontrollera om de har en butiksmix som efterfrågas. En sådan undersökning kan övertyga 

befintliga butiker om att köpcentrumet som de befinner sig i, är villig att satsa och är värt att 

stanna kvar i.  

 

Butiksmixen är en anledning till varför Ölands Köpstads tillgänglighet inte är fulländad, men 

om de förbättrar butiksmixen med butiker samt ett större utbud av restauranger och caféer blir 

även tillgängligheten bättre. Michael Friberg säger själv att deras utbud är långt ifrån bra, vad 

skulle då kunderna tycka? Vi rekommenderar att de satsar på ett snabbmatställe som kan sälja 

bland annat hamburgare och pizza och en restaurang som säljer ”finare” mat för att tillgodose 

den breda målgrupp som de vänder sig till samt den stora efterfrågan på matställen. Vi 
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rekommenderar Ölands Köpstad att förändra deras nuvarande restaurang Sjöbrisen till en 

finare restaurang som kan erbjuda mat av högre kvalitet än vad de gör idag. Vi anser att det 

konceptet skulle passa dem väldigt bra eftersom de har en fantastisk fin uteservering med 

utsikt över Kalmarsund. Sjöbrisen säljer till viss del mat som kan betraktas som snabbmat 

men vi vill helst se att snabbmatskonceptet utföras av en enskild aktör inom köpcentrumet. Vi 

anser att köpcentrum i allmänhet bör placera dessa på ett strategiskt sätt inom centrat. Ölands 

Köpstad har vid entrén vid H&M plats för ett café som vi anser kan locka kunder till att 

besöka även den delen av köpcentrumet (se bilaga 2: bild 3). Köpcentrum som har problem 

med genomströmningen kan placera populära butiker såsom caféer i dessa områden. Då 

kunder söker underhållning och något utöver det vanliga anser vi att Ölands Köpstad kan 

satsa på ett barncenter där föräldrarna kan lämna sina barn för att leka och titta på film medan 

de handlar. Vi rekommenderar även att de tillför köpcentrumet en själ som anspelar på Ölands 

kultur, såsom en butik som säljer produkter från Öland, vilket kan ge den karaktären som 

Ölands Köpstad behöver och som förväntas av dem. De köpcentrum som är belägna på en 

mindre ort kan skapa sig till viss del en lokal prägel vilket vi anser att den näraliggande 

befolkningen anser som positivt.  

 

Vi rekommenderar Ölands Köpstad att inkludera förslagen ovan för att uppnå en mer attraktiv 

och lämplig butiksmix samt framstå som ett mer komplett köpcentrum. Köpcentrumet är inte 

speciellt stort och därmed behöver deras utbud inte inkludera mycket mer än vad vi har 

kommit med förslag till. Ett vinnande koncept vore att täcka de områden, som är nämnda 

ovan, med butiker som inte finns i närheten av Ölands Köpstad. Strategin kan således bli mer 

framgångsrik i jämförelse med om de satsade på samma koncept som näraliggande aktörer.  

 

Prioritet två är den inre och yttre designen som i kombination med butiksmixens förnyelse 

bör fräschas upp. Ölands Köpstads ommålning och påbörjande arbete av den södra entrén bör 

utföras snabbt och avslutas vid samma tidpunkt för att kunden ska få ett helhetsintryck. Enligt 

vår och butikschefernas mening är det nu ett tråkigt och döende center, vilket även andra i vår 

omgivning har antytt. Vi rekommenderar att den inre designens förbättringsstrategi bör börja 

med detaljer. Vi har exempelvis tagit fram att belysningen i ett köpcentrum är ett kraftfullt 

hjälpmedel för att få ett köpcentrum till en mer intressant plats. Då vi anser att Ölands 

Köpstad invändigt är väldigt mörk på grund av sin undermåliga belysning kan de och andra 

köpcentrum som behöver få liv arbeta med belysning. Naturligt ljus är en populär faktor bland 

kunder men Ölands Köpstad tillför endast naturligt ljus vid entréingångarna och vid ett fåtal 

ställen genom taket. Det känns väldigt behagligt vid dessa platser men när vi rör oss in i 

gångarna blir det snabbt mörkt och instängt (se bilaga 2: bild 2). På grund av Ölands Köpstads 

utformning anser vi att de har svårt att arbeta med dagsljus. Därför rekommenderar vi att de 

istället installerar fler lampor med en nyans starkare som strategiskt riktas mot de områden 

som köpcentrumet vill framhäva. Ölands Köpstad har valt att tillåta sina hyresgäster att ställa 

ut klädesställ utanför sina butiker, vilket inkräktar på köpcentrumets fria ytor (se bilaga 2: bild 

4). Det får enligt oss köpcentrumet att se rörigt och störande ut vilket säkerligen är 

anledningen till varför många andra köpcentrum valt att undvika det. Eftersom Ölands 

Köpstad är ett mindre köpcentrum anser vi att de skyltställ med erbjudanden utanför alla 

butiker inte behövs då vi anser att de bör arbeta tillsammans och inte enbart anstränga sig till 
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att locka in kunder till sin egen butik. Vi rekommenderar Ölands Köpstad att hålla sina fria 

ytor rena för att på så sätt öppna upp köpcentrumet mer genom att ta bort allt som tillhör 

butikerna från dessa ytor. 

 

Vi bedömer dock att mer därtill bör göras, bland annat Ölands Köpstads golv. Det är grått 

vilket ytterligare förstärker känslan av att köpcentrumet känns mörkt men även 

gammalmodigt (se bilaga 2: bild 5). Deras tak i gångarna är relativt lågt och i en sådan 

utformning anser vi att mörka golv inte bör användas för att undvika att centrat känns 

instängt. Köpcentrum i samma sits bör byta ut sitt golv till ett ljusare alternativ i en design 

som varar en längre tid då det är en kostsam men nödvändig förbättring. Ett sätt som kan få ett 

köpcentrum att kännas både större och ljusare är glasade butiksväggar. Nästa projekt i Ölands 

Köpstad är således att glasa samtliga butikers utsida mot gångarna vilket även andra 

köpcentrum som har gammalmodig design kan göra. Ölands Köpstad är nämligen inte 

konsekvent då vissa butiker är glasade, exempelvis Sko Dej, medan andra täcks av mycket 

vägg (se bilaga 2: bild 6). Sedan anser vi att butikens skyltfönster ska tas bort för att kunden 

ska kunna få en inblick i butiken, vilket kan anses som inbjudande. Utförs denna strategi 

kommer Ölands Köpstad som många andra köpcentrum att kännas trevligare och öppnare. 

Butiker som använder väggarna för att stapla upp och göra sina produkter mer synliga får ha 

överseende då sådana skyltfönster numera hålls till ett minimum i moderna köpcentrum (se 

bilaga 2: bild 7). 

 

Ölands Köpstad har två långa bastanta väggar inom sitt köpcentrum. Vi anser tillsammans 

med Ölands Köpstads butikschefer samt Patrik Lönell att dessa väggar, den ena längst ICA 

Kvantum och den andra längst H&M inte får förekomma då de känns livlösa och 

oinspirerande (se bilaga 2: bild 8 och 9). Kunderna har ingenting att titta på när de rör sig 

genom gångarna vilket påverkar deras intresse för köpcentrumet negativt. Vi anser istället för 

utbyggnaden av ICA kvantum butiken att väggen kunde ha flyttats in och där byggt 

småbutiker. Således blir det butiker på båda sidor av gången vilket både utökar butiksmixen 

samt inspirerar kunderna att vilja se mer när de rör sig genom köpcentrumet. Blir dock 

beslutet att väggen består bör den och H&M-väggen göras mer intressant för årets alla dagar. 

Michael Friberg hävdar att ICA Kvantum-väggen är bra för aktiviteter såsom loppmarknader. 

Vi anser dock, då dessa aktiviteter är temporära, så det argumentet håller inte. Deras öppna 

torg mitt i köpcentrumet anser vi fyller en bättre funktion för aktiviteter än gången i fråga. Vi 

anser att ett köpcentrums utformning ska vara snygg vid alla tillfällen och inte bara i tider när 

aktiviteter av olika slag bidrar med sin närvaro.  

 

Prioritet tre är att införa element som får Ölands Köpstad att kännas mer levande. 

Bakgrundsmusik är ett exempel som köpcentrum kan använda sig av i gångarna för att 

stimulera och påverka kunden när de rör sig mellan butikerna. Musik förmedlar väldigt 

mycket till kunden trots att kunden omedvetet hör musiken. Då vår slutsats går ut på att ett 

köpcentrum ska vara en mötesplats för att bli framgångsrikt, anser vi att Ölands Köpstad ska 

satsa på att utforma och designa en samlingsplats. De har ett torg i mitten av köpcentrumet 

som idag har ett café samt en tobaksaffär (se bilaga 2: bild 10). Vi rekommenderar att de fullt 

ut satsar på att utforma caféet till en mötesplats med fåtöljer, soffor och musik. För att locka 
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kunderna tillbaka in i butikerna kan de placera butikernas egna kataloger intill sittplatserna 

som besökarna kan bläddra i medan de exempelvis dricker en kopp kaffe. Vi anser att Ölands 

Köpstad ska arbeta med dofter såsom kaffedoft då det förhöjer kundens sinnesstämning. Idag 

används inga dofter på Ölands Köpstad och det är inte många andra köpcentrum som 

medvetet arbetar med det heller men vi vill understryka dess vikt.   

 

Prioritet fyra är enligt oss att utnyttja köpcentrumets befintliga fördelar. Har ett köpcentrum 

ett läge som tillhör en av deras styrkor ska det även utnyttjas. Ölands Köpstad har som nämnts 

innan en restaurang med en uteservering som har utsikt över havet. Vi rekommenderar att 

restaurangen inför kvällsöppet då det kan gynna hela köpcentrumet. Det kan då uppfattas av 

kunder som en plats att umgås dagtid som kvällstid. Styrkor är till för att användas, det är 

dessa som hjälper ett köpcentrum att differentiera sig från konkurrenterna som inte besitter 

samma möjligheter. 

 

K Johansson anser att kollektivtrafiken har dålig förbindelse till köpcentrumet, då 

busshållsplatsen finns belägen några hundra meter från köpcentrumet. Det kan anses som en 

lång sträcka att gå när kunden har tunga kassar efter shoppingen. Vi rekommenderar därmed 

Ölands Köpstad att öka köpcentrumets tillgänglighet genom exempelvis införande av 

gratisbussar mellan Ölands Köpstad och Kalmar innerstad. Vi anser att införandet av 

gratisbussar kan locka fler kunder att besöka köpcentrumet. Vi tror dock inte att de kommer 

att dra till sig fler besökare om de inte utför ovannämnda rekommendationer och strategier. Vi 

föreslår att Ölands Köpstad och andra köpcentrum, som anser att de inte har de ekonomiska 

förutsättningarna, att förvärva investerare eller samarbetspartners för att utveckla konceptet. 

5.3.3 Sammanfattning Strategier 

 

De föreslagna strategierna ovan kommer att ge kunden ökat mervärde och upplevelser inom 

Ölands Köpstad samt liknande köpcentrum. Således kommer de att attrahera nya och fler 

besökare. Köpcentrumen kommer att bli en starkare mötesplats och kan då fortleva på den 

hårt konkurrensutsatta marknaden. Här under har vi rankat de faktorer som vi anser att Ölands 

Köpstad och liknande köpcentrum bör arbeta med: 

 

1. En bred och attraktiv butiksmix 

 

2. Inre och yttre design och utformning 

 

3. Sinnesstämning 

 

4. Utnyttja befintliga fördelar 
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6 Rekommendationer till fortsatt forskning 

 

Vi avgränsade uppsatsen till en kvalitativ undersökningsmetod, det vill säga att vi inte utförde 

några kundundersökningar. Vi har även avgränsat oss till att inte ta med 

marknadsföringskanaler men rekommenderar det som en fortsatt forskning. Vi har utvecklat 

vår egen modell som ett förslag till hur den fortsatta forskningen kan gå till (se figur 5). Vi 

poängterade i analysen ovan att köpcentrum bör lyssna till kunden innan de gör större 

förändringar, därför har vi tagit med kundundersökning som första faktorn. Resultatet kan 

sedan användas vid framställandet av de olika framgångsfaktorerna. Förslag på tänkbara och 

passande frågor som kan användas i kundundersökningen har vi framställt i bilaga 4. Vi har 

även utvecklat våra åtta framgångsfaktorer med ytterligare en faktor, kundservice. Det är även 

något som fortsatt forskning kan undersöka för att även denna faktor ska kunna inkluderas 

med de övriga. Från de nu nio faktorerna har vi lagt till marknadskommunikation som en 

faktor och den handlar om hur ett köpcentrum förmedlar budskapet ut till kunden. 

Köpcentrum behöver förmedla de förändringar som utförts i köpcentrumet, vilket kan locka 

fler och nya kunder. 

 

 
Figur 5: Den fullständiga processen för ett framgångsrikt köpcentrum. 

 

Vi anser alltså att en fortsatt forskning kan bygga på vår grundmodell och lägga till faktorer 

som kundundersökning, kundservice och marknadskommunikation.  
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7.3 Figurer 

 

Figur 1: Modellen är inspirerad av Iksuk et al. (2005) och visar interaktionen mellan olika 

komponenter i ett köpcentrum. Urprungsfigur: se bilaga 1.   

Figur 2: Påverkandefaktorer för köpcentrum 

Figur 3: Delar under process för att skapa ett framgångsrikt köpcentrum 

Figur 4: Modell för att visa starka och svaga kopplingar mellan de åtta framgångsfaktorerna. 

Figur 5: Den fullständiga processen för ett framgångsrikt köpcentrum. 
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Bilaga 1 
 

 

Figur 1: Relationship of Entertainment Group Variables, Mall visit, and Purchases. Källa: Iksuk et al. (2005) 
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Bilaga 2 
 
 

 

 

 
 

Bild 1 – Nybyggd entré och ommålning i svart och vitt. 
 
 

 

 
 

Bild 2 – Breda gångar och mörk belysning
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Bild 3 – Tom lokal, förslag till café 
 

 

 
 

 

Bild 4 – Skyltställ och klädställ i gångarna 
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Bild 5 – Ölands Köpstads golv 

 

 

 
 

Bild 6 – Inglasad butik, utan skyltfönster 
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Bild 7 – Exempel på ett typiskt skyltfönster på Ölands Köpstad 

 

 

 
 

Bild 8 – ICA Kvantums vägg 
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Bild 9 – H&Ms vägg  

 

 

 
 

 

Bild 10 – Torget på Ölands Köpstad 
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Bilaga 3 
Observera att vi enbart har markerat ut de största butikerna samt entréerna på Ölands Köpstad. 
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Bilaga 4 
 

Förslag på frågor till kundundersökning: 

1. Anser du att du kan handla till bra priser på Ölands Köpstad? 

2. Anser du att butiksutbudet är tillfredställande? 

Saknar du någon butik? I så fall vilken? 

3. Anser du att det är bekvämt och enkelt att handla på Ölands Köpstad? 

4. Anser du att atmosfären är trevlig och behaglig? 

Varför/Varför inte? 

5. Anser du att Ölands Köpstad har hög tillgänglighet? 

6. Anser du att de har bra parkeringsmöjligheter och bussförbindelser? 

7. Anser du att de har ett tillfredställande utbud av caféer och restauranger? 

8. Anser du att Ölands Köpstad information om erbjudanden och öppettider är bra? 
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Bilaga 5 
 

Personlig intervju med Patrik Lönell  

Centrumledare för Baronen  

2009-04-23 

 

1. Hur länge har du arbetat som centrumledare på Baronen? 

2. Hur skulle du definiera ett köpcentrum?  

3. Har ni en specifik målgrupp? Vilken? 

4. Hur jobbar du som centrumledare? 

5. Vad är det som gör er attraktiva för butikerna?  

6. Vad är det som gör ert köpcentrum unikt? 

7. Vad anser du är viktiga faktorer för att ett köpcentrum ska vara framgångsrikt?  

8. Hur arbetar ni med sinnena? Upplevelser. 

9. Jobbar ni mycket med upplevelser? 

10. Ert café känner man doften av kaffe men det är bara ren tur att den hamnade där? 

11. Vad ser du för värde i butikerna? Vad är dem för er? Du vill locka hit dem, men 

varför? 

12. Så ni är kräsna om vilken ni tar in till den platsen? 

13. Ser du att ni har två kunder och vilka är dem? 

 

Personlig intervju med Michael Friberg  

Centrumledare för Ölands Köpstad  

2009-04-27 

 
1. Hur länge har du varit centrumledare här? 

2. Hur skulle du definiera ett köpcentrum? 

3. Hur vill ni att kunder ska uppfatta Ölands Köpstad? Hur profilerar ni er utåt? 

4. Vad är det som gör ert köpcentrum unikt? 

5. Hur skapar ni värde för kunden? 

6. Stävar ni efter att göra ert köpcentrum till en mötesplats? Varför? Hur? 

7. Sådana events som ni har, det lockar mkt folk? Varför? 

8. Vad är det för fördelar och nackdelar med er lägesplacering? 

9. Du pratar om att du tycker att Köpstaden har bra tillgänglighet, gäller det öppettiderna 

också?  

10. Har ni förnyat ert köpcentrum den senaste tiden?  

11. Har ni några andra planerade förnyelser?  

12. Butiksmixen, hur ser du på den idag?   

13. Har du förslag på hur butiksmixen kan bli bättre? 

14. Planerar ni någon större ombyggnad?  

15. Det sägs att köpcentrum bör renoveras var 10:e till var 20:e år, när öppnade 

verksamheten? 

16. Byter ni ägare ofta? 

17. Hur är bolaget som ägare? 

18. Den yttre fasaden är lite fösta intrycket, tänker ni mkt på att första intrycket ska bli 

bra? Varför? 

19. Ni tillåter klädesställ ute i gångarna mm. Vad tycker du om det? 

20. Har ni några planer för den första korridoren? 
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Personlig intervju med Anette Johansson  

Butikschef för Systembolaget 

2009-04-27 

 

1. Hur länge har du varit butikschef här? 

2. Vad anser du är bra med Ölands Köpstad? 

3. Vad tycker du om köpcentrumets design? Hur skulle du beskriva den? 

4. Vad tycker du om Ölands köpstads läge? 

5. Vad tycker du om den yttre designen? 

6. Vad anser du att Ölands köpstad kan förbättra?  

7. Vad tycker du om Ölands köpstads atmosfär? 

8. Anser du att Ölands köpstad är tillgänglig för kunden? 

9. Hur tror du att en kund uppfattar Ölands köpstad? 

10. Vilken position/Image anser du att Ölands Köpstad har byggt upp under åren? 

11. Skapar Ölands Köpstad värde till kunden? Hur? 

12. Vad anser du är viktiga faktorer som kan göra Ölands köpstad framgångsrikt?  

13. Vad gör man då med de här stora kedjorna? 

14. Om du fick nämna några butiker som du tror skulle vara bra för Ölands köpstad vilka 

skulle det vara? 

15. Anser du att Ölands köpstad är en social mötesplats? 

16. Hur skulle du klassificera en mötesplats? 

17. När Öland Köpstad arrangerar olika event, tycker du att det drar mkt folk och är det 

bra events? 

18. Vilken målgrupp vänder sig köpcentrumet till? 

19. Kan man säga att ni är ett dragplåster? Varför? 

20. Väggen längst ICA kvantum, vad anser du om den väggen?  

21. Vad tycker du om stånden längst väggen, under skördefesten t.ex.? 

22. Stimulerar köpstaden kundens sinnen? Hur? 

23. Känner du att köpstaden kan jobba mer med ljuset för ni verkar jobba väldigt mycket 

med ljus här inne? 

 

Personlig intervju med Kerstin Johansson 

Butikschef för Sko Dej 

2009-04-27 

 

1. Hur länge har du arbetat som butikschef här? 

2. Vad är det du tycker är bra med Ölands Köpstad som den är idag? 

3. Om du ser till designen här inne och yttre, vad tycker du om den? Atmosfären? 

4. Läget vad tycker du om det? 

5. Vad är det främsta du skulle se att Ölands köpstad förbättrade? 

6. Anser du att Ölands Köpstad är tillgänglig?  

7. Hur tror du att en kund uppfattar Ölands Köpstad idag? 

8. Vad tycker du om Evenemangen som anordnas? Lockar evenemangen mycket folk när 

ni har dem? 

9. Ger Ölands Köpstad något värde till kunden? Vad? 

10. Vad anser du är viktiga faktorer som kan göra Ölands Köpstad ännu mer framgångsrikt 

än vad det är idag? 

11. Tycker du att Ölands Köpstad är en social mötesplats idag? Varför? 
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Personlig intervju med Pia Stablum 

Butikschef för Apoteket 

2009-03-31 

 
1. Hur länge har du varit butikschef?  

2. Vad tycker du är bra med köpstaden som den är idag? 

3. Vad anser du att köpstaden kan förbättra? 

4. Vad tror du skulle locka fler kunder till köpstaden? 

5. Skulle du kunna ange köpstadens målgrupp? 

6. Har du något förslag på butiker som kan etablera sig i köpstaden? 

7. Tror du att de event som köpstaden anordnar lockar folk? 

 

Personlig intervju med Thomas Österberg 

Butikschef för ICA Kvantum 

2009-03-31 

 
1. Hur länge har du varit butikschef?  

2. Vad tycker du är bra med köpstaden som den är idag? 

3. Kan du säga vilken köpstaden målgrupp är? 

4. Tror du det är möjligt för köpstaden att bli en upplevelseplats för dagsturer? Varför 

och hur? 

5. Under din tid här har det någon gång varit fullsatt?  

6. Vi vill få köpstaden till en upplevelse, tror du ett crech kunde fungera här?  

7. Tror du ett större koncept skulle kunna fungera här? 

Det var väl tal om utbyggnad?   

8. Är ni ekonomiskt stadiga?  

9. Hur ser du på Hansa city?  

10. Vad anser du att köpstaden kan förbättra? 

11. Skulle du kunna ange köpstadens målgrupp? 

 

Telefonintervju med Sara Falkevik  

Marknadsansvarig för Bruno Götgatsbacken  

2009-04-23 

 

1. Vad är din uppgift i BRUNO galleria?  

2. Hur länge har du jobbat med det? 

3. Om du skulle definiera en galleria med egna ord, vad skulle du säga då? 

4. Om vi ser till BRUNO, vad gör er attraktiva för butiker? 

5. Strävar ni efter att göra er plats till ett ställe för upplevelser? 

6. Jobbar ni med sinnen? Hur? Varför? 

7. Har ni förnyat BRUNO den senaste tiden? Varför? Hur? 

8. Anser du att ni har en attraktiv butiksmix för er målgrupp? 

9. Vad anser du är viktiga faktorer för att göra BRUNO framgångsrikt? 
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Telefonintervju med Jan Adolfsson 

Gallerialedare för Kista Galleria 

2009-04-27 

 

1. Hur länge har du arbetat som centrumledare på Kista galleria? 

2. Om du fick själv definiera ett köpcentrum, vilka ord skulle du välja då? 

3. Hur vill ni att en kund ska uppfatta ert köpcentrum? 

4. Vad är det som gör ert köpcentrum unikt? 

5. Hur skapar ni värde för kunden? 

6. Ser du er som om ni har två kundgrupper? 

7. Så det ni säljer är en plats med mycket konsumenter som butikerna vill åt? 

8. Hur skapar ni värde för konsumenterna? 

9. Hur satsar ni på toaletter och sådant? 

10. Arbetar ni mycket med atmosfären i ert köpcentrum? 

11. Så då kan du säga att Kista Galleria är en mötesplats? Varför? 

12. Vad är det för fördelar ni ser med att ha den rätta belysningen?  

13. Har ni förnyat ert köpcentrum den senaste tiden?   

14. Ni anser att skyltning är en viktig del, att göra korrekt? 

15. Vad ser du för för- och nackdelar med ert läge? 

16. Vad anser du är viktiga faktorer idag för att ett köpcentrum ska bli framgångsrikt?  

17. De köpcentrum som ligger nära er, har ni samma butiker som dem? 

18. Hur viktig anser du att den yttre designen är för ett köpcentrum? Och är det viktigt att 

förmedla samma budskap med den yttre som den inre designen? 

 

Telefonintervju med Linnea Fennhagen 

Centrumledare för Krämaren 

2009-04-29 

 

1. Hur länge har du varit centrumledare på Krämaren? 

2. Hur skulle du definiera ett köpcentrum? 

3. Hur vill ni att kunden ska uppfatta Krämaren? 

4. Ser ni Krämaren som ett varumärke? 

5. Hur jobbar ni med varumärket Krämaren utåt? 

6. Vad är det som gör ert köpcentrum unikt? 

7. Hur ger ni kunden mervärde? 

8. Så ni arbetar mycket med att Krämaren ska vara en mötesplats? 

9. Vad anser du att en attraktiv butiksmix ska innehålla? 

10. Har ni förnyat ert köpcentrum den senaste tiden? 

11. Då kan vi ta den frågan om sinnena då också, hur ni arbetar med dem, när vi ändå var 

inne på doft. 

12. För och nackdelar med er lägesplacering? 

13. Anser du att tillgänglighet är en viktig faktor för köpcentrum? 

14. Vad tycker du är viktigt med den yttre designen? 

15. Vad anser du är viktiga faktorer för att ett köpcentrum ska bli framgångsrikt idag? 
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Telefonintervju med Håkan Pekkari 

Centrumledare för Torp Köpcentrum  

2009-05-04 

 

1. Hur länge har du varit centrumledare på Torp? 

2. Hur skulle du definiera ett köpcentrum? 

3. Hur vill ni att en kund ska uppfatta ert köpcentrum? 

4. Ser ni ert köpcentrum som ett varumärke och hur profilerar ni er utåt? 

5. Vad är det som gör ert köpcentrum unikt och hur skapar ni värde för kunden? 

6. Vad skulle du säga är unikt med ert köpcentrum utöver alla andra? 

7. Arbetar ni mycket med atmosfären i ert köpcentrum och på vilket sätt? 

8. Arbetar ni också med ljuset i köpcentrumet? Varför? Hur? 

9. Arbetar ni något med luktsinnet? Hur? 

10. Vad anser du att en attraktiv butiksmix bör innehålla? 

11. Vad anser du att ett köpcentrum bör innehålla för att klassas som en mötesplats? 

12. Har ni många restauranger? Varför? 

13. Tycker du att det är positivt eller negativt att ni har så få restauranger? 

14. Har ni förnyat ert köpcentrum den senaste tid? På vilket sätt och varför? 

15. Vad bör man tänka på när man utformar ett köpcentrum? Hur lägger ni upp er 

planering av er layout? 

16. Vad bör man tänka på när man utformar ett köpcentrum? Hur lägger ni upp er 

planering av er layout?)  

17. Placerar ni även ut butikerna där de bäst hör hemma? 

18. Vad är det för för- och nackdelar med er lägesplacering? 

19. Anser du att tillgänglighet är en viktig faktor och kan du definiera tillgänglighet?  

20. Vad anser du är viktiga faktorer för att ett köpcentrum ska kunna bli framgångsrikt? 

 

Mejlintervju med Jeanette Lavado  

Butikschef för Dressman 

2009-04-27 
 

1. Hur länge har du arbetat som butikschef här? 

2. Om du ser på Ölands Köpstad som den är idag, vad anser du är bra? 

3. Vad anser du att Ölands Köpstad kan förbättra? (butiksmixen, designen, atmosfären, 

yttre designen) 

4. Anser du att Ölands Köpstad är tillgänglig? Hur? (faktorer som t.ex. öppettider, 

sortiment, lätt att besöka, parkering) Hur definierar du tillgänglighet? 

5. Hur tror du en kund uppfattar Ölands Köpstad? Vilken positionering/image anser du 

att Ölands Köpstad har byggt upp under åren? 

6. Ger Ölands Köpstad värde (t.ex. effektivitet, upplevelse, allt på en och samma plats 

etc.) till kunden idag? Hur? 

7. Vad anser du är viktiga faktorer för att Ölands Köpstad ska bli framgångsrikt? Varför? 

Många köpcentrum idag bygger på att vara en social mötesplats. Är Ölands Köpstad 

det idag? Om inte: vad är det som fattas? 

8. När Ölands Köpstad arrangerar event som artister, anser du att det lockar fler 

besökare? Varför/varför inte? 
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