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Problemformulering 

Eftersom det visat sig vara allt mer komplext att tillfredställa konsumenters krav på köpcentrum 

och samtidigt förmedla en upplevelse kretsade uppsatsen problem kring frågan i hur utsträckning 

Entré är ett upplevelsecentrum. Denna belyses ur ett kundperspektiv där vi tagit reda på hur 

kombinationen av aktiviteter, butiksutbud och arkitektur bidrar till att skapa en sinnesupplevelse, 

samt på vilket sätt sinnesintryck från dessa tre aspekter de bidrar till upplevelsen.  

 

Metod 

För att besvara vår problemformulering har vi fokuserat på fallföretaget Entré och arbetat med 

kvalitativ metod. Vi har genomfört 50 kundintervjuer, två djupintervjuer och även gjort egna 

observationer för att få svar på uppsatsens frågor.  

 

Teori 

Referensramen har i stora drag kretsat kring shopparen, Upplevelserummet och sinnenas 

bidragande till sinnesintryck för kunden, samt utbud och arkitektur. Alla dessa aspekter har 

skrivit med köpcentrumet i åtanke och till viss del avsmalnats mot de specifika aspekter som 

råder i ett köpcentrum.  

 

Slutsatser 

Studiens resultat visar på att Entré inte helt och hållet bidrar till en upplevelse för kunderna och 

därför inte heller ses av dem som ett upplevelsecentrum. Arkitekturen är inte tillräckligt 

intressant, butiksmixen inte tillräckligt stimulerande och centrumet besökt inte i huvudsakligt 

syfte att få uppleva aktiviteter utöver det vanliga. Snarare är ses Entré vara ett nytt köpcentrum 

som lockat på grund av dess storlek, nyhet och det faktum att det finns aktiviteter. Det bidrar 

definitivt till sinnesintryck, speciellt till synen på grund av dess storlek men inte långt längre än 

aspekter som även övriga Köpcentrum kan erbjuda. Speciellt i framtiden då de flesta 

konkurrerande bara byggs om, och även byggs till. Entré ses av de flesta kunder ge en upplevelse 

som de flesta andra köpcentrum, dock i en lite nyare och modernare förpackning. 
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Problem 

Customers’ demands for shopping centres have proven to be far more complex to satisfy, while 

conveying an experience and our problem revolves around the question: to which extent is Entré 

an experience centre. This paper illustrates from a customer’s perspective how the combination 

of activities, retailers and architecture helps to create a sensory experience, and how sensory 

input from these three aspects contributes to the experience.  

  

Method 

In order to answer our problem we have focused on a case study of Entré and we have worked 

with a qualitative method. We conducted 50 customer interviews, two other interviews and even 

made our own observations to find answers for the essays questions.  

  

Theory 

The reference frame has largely revolved around shoppers, servicescape and the senses 

contribution to the sensory input to the customer, supply and architecture. All these aspects have 

been written with shopping centre in mind, by narrowing it down against the specific aspects that 

exists in a mall.   

 

Conclusions  

The results show that the Entré does not fully contribute to an experience for customers and 

therefore cannot be seen by them as an experience centre. The architecture is not interesting 

enough, the mix of retailers not stimulating enough and the centre is not visited in the main 

purpose to experience activities beyond the ordinary. Entré is rather seen as a new shopping mall 

that attracts customers because of its size, novelty and the fact that activities even exist in the 

mall. It definitely contributes to the senses, especially to the vision because of its big dimension 

but not in any special ways that other shopping malls can’t offer. Especially in the future when 

competing malls are renovating and building to extend the experience of the three aspects. The 

experience in Entré can be compared to the experience in regular shopping centres, yet in more 

modern package. 
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1. Inledning 

I följande kapitel ges en introduktion till uppsatsens huvudsakliga ämnesområden upplevelse i 

köpcentrum genom bakgrund och problemdiskussion. Vilket leder oss vidare till uppsatsens 

forskningsfråga, förtydligande definitioner och presentation av fallföretaget Entré.  

 

1.1 Bakgrund 
Köpcentrumens utveckling började enligt Mikunda (2004) på 1920 – talet med att allt större 

varuhus växte fram i ett flertal städer i västvärlden. Detta på grund av människans växande behov 

av att vara närmare konsumtionen och aktivt delta i utvecklandet av den kommersiella kulturen. 

Dessa varuhus blev mer sammankopplade med nöjen och tillfredställde mer än de vardagliga och 

funktionella behoven av att handla. Shopping och nöje förenades och tydliggjordes med hjälp av 

iscensättning i servicelandskapet vilket ökade både produkternas och shoppingens värde för 

konsumenten. Mansvelt (2005) förklarar köpcentret som stängda utrymmen fyllda med 

detaljhandelsaffärer kombinerade med underhållningsfaciliteter. Köpcentrumens tidigare 

utveckling tilltalade främst medelklasskvinnan och erbjöd henne ett ställe att komma bort ifrån 

vardagssysslorna. Paterson (2006) beskriver dagens shoppingcentrum som ”The cathedral of 

modern commerce”. Köpcenters idag har samma betydelse för hierarki, kontroll, medborgarskap 

och medverkande i dagens samhälle som dåtidens katedraler.  

 

Enligt Mossberg (2003) är upplevelser något som idag är tvungen att relateras till konsumtion 

och kundbeteende. Som en följd av upplevelsers inträngande i handel har tydliga 

strukturomvandlingar skett i svensk och internationell handel. Framför allt har drivkrafterna 

handlat om anläggningar som kombinerar handel och upplevelser, med något av de som 

huvudattraktion. Solomon et.al (2006:320) konstaterar att ”malls are becoming the new mini-

amusement parks”, och förklarar att vanliga shoppingcenters allt mer utvecklats till 

underhållningscentrum för att tillfredställa flera behov och därmed öka kunders lojalitet. Idag 

finner man upplevelseinriktade verksamheter som biografer, minigolf, lekplatser och 

bowlinghallar i vanliga köpcentrum. Dessa trender i samhället förklaras av Mossberg (2003) och 

Solomon et.al (2006) som är direkta konsekvenser av nya postmoderna värderingar som går ut på 

att konsumera för att komma bort från vardagsrutinernas tristess och unna oss något nytt och 

annorlunda som väcker vår nyfikenhet. Mossberg (2003) nämner att upplevelsebegär hos kunder 

har medfört att gränserna mellan handel, turism och underhållning suddas ut allt mer och istället 

skapar en korsbefruktning emellan dessa skilda branscher. 

 

Enligt Solomon et.al (2006) besöker 94 procent av amerikanske befolkningen ett köpcentrum 

minst en gång i månaden och ofta är hela samhällen uppbyggda kring dem. Alla resultat från 

konsultföretaget Centrumutveckling ABs senaste undersökning visar att vi är på väg åt samma 

håll i Sverige. Enligt deras Köpcentrumkatalog från 2009 blir konkurrensen inom 

köpcentrumbranschen hårdare och dagens centrum blir fler och gigantiska. De tar en allt större 

del av handeln och omsätter 165 miljarder kronor samt har en marknadsandel på dryga 33 % av 

landets detaljhandelsomsättning. Eftersom kraven blir ännu högre och köpcentrumen komplexare 

blir vi nyfikna på den svenska marknaden och de nyaste köpcentrumen som erbjuds här. 

Köpcentrumet Entré i Malmö slog upp portarna 19 mars 2009 och hade redan första helgen 

230 000 besökare. Köpcentrumet har ett perfekt läge vid Malmös infart och är nyöppnat vilket 

innebär att det ska serva Skåne och Köpenhamns framtida shoppare, oss när vi är äldre och våra 
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barn eller barnbarn. Med tanke på uppsatsens fokus ser vi detta servicelandskap som mycket 

intressant objekt att granska.  
 

1.2 Problemdiskussion 

Hultén et.al (2008) förklarar att generationer födda 1970 – talet och framåt allt mer utvecklat 

post-moderna värderingar. Det innebär ett nytt samhällsstadium som karaktäriseras av mångfald 

och pluralism då det gäller idéer och varumärken. Individualisering som livsstil är typiskt för 

denna samhällskultur vilket innebär att shopping bidrar till identitetsskapande och idag ses vara 

en process av imagebyggande. Hultén et.al (2008) och Evans et.al (2008) tydliggör att det 

postmoderna samhället kännetecknas av en tyngdpunkt på design, form och utseende. Andra 

aspekter på livet i ett postmodernt samhälle är uttrycket hyperverklighet som Evans et.al (2008) 

skildrar som vår önskan att uppleva temaparker skapade av människor så som Disney World, 

eller stormarknader och gallerior. Mossberg (2003) beskriver det som att våra värderingar sätter 

jaget i fokus och detta har gjort konsumtionen mer fragmenterad, vilket medfört att det inte bara 

är funktionella utan främst känslomässiga behov som ska tillfredställas då vi handlar. Den nya 

samhällskulturen kallas av Hutlén et.al (2008) det binära samhället och ses kännetecken 

morgondagen. Dessa värderingar medför nya krav på framtida företag och oavsett produkt eller 

tjänst är det något de måste anpassa sig till för framgång.  

 

”Shopping malls are the real postmodern sites of happy consciousness”. (Gottdiener 2000:25) 

 

Tonndorf (1989) beskriver att då människor ändrar sina värderingar och levnadsvanor återspeglas 

detta i allra högsta grad på deras beteende som konsumenter. De ändrar konsumtionsval, 

inköpsbeteende och ställer andra krav på handeln. En förståelse och inlevelse för konsumenternas 

ändrade attityder är självfallet av högsta vikt för alla affärsmän att förstå. Enligt Tonndorf (1989) 

måste handeln förstå att vår tids konsumenter köper för att täcka ett basbehov men de shoppar för 

att få ut något emotionellt och ett psykologiskt värde genom inköpsglädje, nya intryck, 

upplevelser, social kontakt eller överraskningar. Shoppingens betydelse för individer får inte 

underskattas utan måste tas på fullaste allvar. Enligt Holmberg et.al (2002) är shopping den enda 

återstående formen av offentlig aktivitet. Det är inte bara en aktivitet i staden utan utgör hela 

stadens innersta natur och kan ses vara själva kärnan i stadens konstruktion. Shopping som 

handelsmönster smyger sig in överallt och infiltrerar idag stadskärnor, förorter, flygplatser, gator 

och skolor. Men shoppingen lever och beror på ständiga flöden vilket innebär att shoppingens 

signum blivit att ständigt förnya och omskapa genom att utveckla nya koncept. I shoppingens 

världs byggs det ständigt om, skyltas och om det projekteras. Holmberg et.al (2002) skriver om 

arkitekten och harvardforskaren Rem Koolhaas som belyser flöde som det begrepp som ses ha 

mest tyngd i shoppingens innovationer. Shoppingcenters står alltid inför utmaningen att skapa 

detta flöde, medvetet eller omedvetet. Åtminstone ser vi det som något som bör eftersträvas 

eftersom det gör att människor flödar in och sedan vistas länge inom byggnadens väggar. 

Underhill (2008) anser också att tidsvistelsen i butik är något man ska sträva efter att förlänga då 

det visat sig medföra fler köp. 

 

Paterson (2006) hävdar att shoppare inte enbart bryr sig om vilka plagg de får med sig hem och 

de tittar inte bara på varorna som finns tillgängliga. Sedan lång tid tillbaka då de första 

köpcentrumen och arkaderna byggdes började även miljön och inredningen har betydelse. Var en 

produkt är köpt kan bidra till ökat värde för konsumenten och har därför blivit lika viktigt som 

vad man köper. Platser kan ses fungera som ett mervärde för produkter. Vi ser det därför som en 
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utmaning att skapa dessa platser som shopparen blir nöjd och stolt över att handla på. Idag ser vi 

att det inte räcker med att placera ut plagg på en yta man kallar butik eller butiker på en yta man 

kallar shoppingcenters. Det hör till det förflutna då detta och trevlig personal kunde räcka för ett 

gott resultat. Allt idag handlar om att tränga djupare in i kunders hjärna och hjärtan och bli vald 

som shoppingplats för nöjets skull, inte för att man är låst till det företaget och agerar utan val. 

Enligt Hultén et.al (2008) bör företag istället använda sig av marknadsföring till människans fem 

sinnen för att etablera en image och koppla denna till kundens identitet, livsstil och personlighet. 

Han uppger att de fem sinnena är helt avgörande för människans köp- och konsumtionsprocess. 

Dessa åsikter delas av Underhill (2009) som anser att människan upplever världen med hjälp av 

sina fem sinnen: syn, smak, lukt, ljud och känsel. Han hävdar att beslutprocessen för en individ 

kommer från kunden shoppingbeteende, då kunder vill se, känna, lukta på produkten för få en 

total uppfyllelse. Även Shaw (2005) framhåller att sinnena är en huvudingrediens i 

kundupplevelsen och därför att det är strategisk förening av de fem sinnen som ger företag en 

möjlighet att uppnå en helhet i kundupplevelsen. Bergström & Fölster (2009) skildrar hur 

sinnesaspekten kommer bli allt viktigare även för köpcentrum. När tillgänglighet och bra utbud 

inte längre räcker till kommer det bli nödvändigt att utveckla positioneringsstrategier för att 

särskilja aktörerna och ta en specifik plats i konsumentens sinne. Ämnet kretsar också kring hur 

väl upplevelseaspekten och sinnesmarknadsföringen är utvecklad inom de svenska 

köpcentrumen. Det är vår uppfattning att upplevelseaspekten inom svenska köpcentrum är 

outvecklad. Många köpcentrum ser allt mer likartade ut både i butiksutbud, arkitektur och 

aktiviteter vilket vi tror medför att kunder varken kan se skillnader eller känna skillnader på 

upplevelser i de olika centrumen. Förmodligen är detta något som handlar om feghet i att sticka 

ut och att vad den svenske kunden skulle uppskattat inte tas på allvar. Ett resultat av detta kan 

vara att kunden till slut handlar på ett centrum av ren vana eller tillgänglighet, inte för det 

specifika nöjet av just det köpcentrumet.  

 

Aspekter som inte kan undvikas i frågor om upplevelsecenter är enligt Mossberg (2003) 

utseendets betydelse. Mansvelt (2005) förklarar att de första arkitekturiskt designade 

köpcentrumen byggdes i USA 1956 och sedan dess har köpcentrumet utvecklats till ett 

framstående kännetecken för dagens urbana miljöer. Under de senaste två decennierna byggs fler 

köpcentrum inom city centrum och de skapas med en mer arkitektiskt och nostalgisk form. 

Dagens köpcentrum kan enligt Mansvelt (2005) ses som teatrar av konsumtion där semiotik och 

designen är noga planerad för att skapa drama kring miljön. De är platser som bidrar till njutning 

och fantasier och således har de blivit typiska kännetecken för kommersialisering och den 

eskapism som präglar dagens urbana landskap.  Mossberg (2003) påstår att allt mer värde skapas 

genom aktiviteter i upplevelserummet och arkitektur, design och utsmyckning spelar en allt 

betydande roll för dagens företag då det kommer engagera kunderna känslomässigt i 

verksamheten. Holmberg et.al (2002) delger att det kommit en mängd innovationer inom 

arkitektur som gjort det möjligt att hela tiden bredda detaljhandeln. Dessa är exempelvis hissar, 

luftkonditionering, svängdörrar och inomhusväxtlighet, och de har i stor grad påverkat hur 

dagens byggnader utformats. Bergström & Fölster (2009) hävdar att det är komplext att utforma 

köpcentrum då man alltid står inför val av i hur stor utsträckning man ska vara unik i arkitekturen 

och i hur stor utsträckning man bör följa de senaste arkitekturiska trenderna. Det avgörande för 

en nyinvigd handelsplats är hur den symboliserar den tid vi lever i och tillfredställer de krav 

kunderna har på utbud, service och inredning.  
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Enligt Bergström & Fölster (2009) ökar köpcentrumens antal konstant i de befolkningstäta 

områden vilken intensifierar konkurrensen. Detta och de allt mer likartade butiksutbudet gör att 

det blir allt viktigare att positionera sig gentemot andra köpcentrum. Likriktningarna i utbudet 

kan vara ett problem speciellt i regionerna Stockholm, Göteborg och Malmö då konsumenterna 

har stora möjligheter att välja bort de köpcentrum som inte är intressanta. De köpcentrum som 

uppfyller de utbudsmässiga kraven till den aptitligaste presentationen har framgång, ett tag. Men 

för att hävda sig i konkurrensen i framtiden behövs det sannerligen ett mer än ett stort kedjeutbud 

i fräscha lokaler.  

 

1.3 Problemformulering 

Föregående diskussion visar att det är ett flertal aspekter som måste passa ihop i det moderna 

shoppingcentret. De postmoderna värderingarna blir allt djupare och kunder kräver att 

köpcentrum ska ge unika upplevelser utöver shopping. Men idag är gränsen hårfina mellan 

shopping och upplevelsecentrum och därför kan det vara komplext att specificera de 

huvudsakliga motiven vid ett besök och vad som bidrar till en upplevelse för den svenska 

konsumenten. Som Skånes framtida upplevelsecentrum ser vi att Entré i centrala Malmö berörs 

av alla aspekter vad gäller kunders behov och begär, utbud, arkitektur och shopping- och 

sinnesupplevelse. Vår huvudsakliga frågeställning kretsar därför kring frågorna;  

 

Hur arbetar Entré för att skapa ett upplevelsecentrum? 

  

Ovanstående huvudfråga vill vi belysa ur ett kundperspektiv och besvara med följande delfrågor;  

 Hur kombineras aktiviteter, butiksutbud och arkitektur till att skapa en upplevelse?  

 

 På vilket sätt påverkar sinnesintryck från dessa tre aspekter denna upplevelse? 

 

1.4 Syfte 
Uppsatsens syfte är att öka förståelsen för hur faciliteterna i köpcentrumet Entré medverkar till att 

skapa en upplevelse. Vi vill även öka förståelsen i hur sinnesintryck bidrar till en upplevelse och 

därefter framföra förslag till förbättring.  

 

1.5 Avgränsningar 
I uppsatsen avser vi inte att fokusera på Entrés marknadsföringskampanjer eller hemsida, utan 

enbart på shoppingmiljön och marknadsföring inom köpcentrumet.  

 

1.6 Begreppsdefinitioner 

Följande begrepp används kontinuerligt i vår uppsats varför vi vill lyfta fram deras betydelse 

ytterligare.   

 

Köpcentrum: Urban Lands Institute definierar ett köpcentrum som en arkitektoniskt enhetlig 

grupp av byggnader ämnade för detaljhandel och kommersiell service. De som är planerade, 

utvecklade, ägda och förvaltade som en enhet. (fastighetsvarlden.se) 

 

Då vi använder oss av begreppen köpcentrum och shoppingcentrum i uppsatsen har dessa samma 

betydelse.  

 



5 

Upplevelsecentrum: Mossberg (2003) förklarar att upplevelsecentrum är anläggningar som kan 

innehålla boende och kombinationer av upplevelseinriktade verksamheter som i många fall ligger 

i direkt anslutning till köpcentrum. De upplevelseinriktade aktiviteterna kan handla om bland 

annat biografer, restauranger, badanläggningar, nattklubbar och isbanor.  

 

Upplevelserummet: Med begreppet upplevelserum avses den fysiska miljön som tjänsten 

produceras inom, upplevelserummet kan även benämnas som servicescape (Mossberg 2003). 

 

Sinnessintryck: Våra sinnesorgan mun, näsa, öga, öra samt känsel skickar sinneimpulser direkt 

till hjärnan. De flesta av de miljontals impulser vi tar emot sker helt omedvetet men ett 

sinnesintryck skapas enligt Hultén et.al (2008) då vi blir medvetna om impulserna och upplever 

exempelvis doft, ljud eller smak.  

 

Sinnesupplevelse: Avser enligt Hultén et.al (2008) hur företag då de levererar produkter och 

tjänster involverar de fem mänskliga sinnena för att skapa en konsumtionsprocess. Att bara 

leverera en vara eller tjänst och utesluta sinnena är inte tillräckligt för att skapa en individuell 

upplevelse.  

 

Butiksutbud: Med detta avser vi den mix av butiker som köpcentrumet erbjuder. 

 

Aktivitet: Detta begrepp innefattar i vår uppsats restauranger eller andra nöjen som erbjuds till 

kunden utöver butiker och shopping.  

 

Arkitektur: Detta begrepp ämnar förklara den fysiska utformningen, både på utsidan och även 

inredningen på insidan.   

 

1.7 Företagspresentation 
Köpcentrumet Entré i Malmö öppnade den 19 mars 2009. Centrumet är beläget precis vid 

motorvägens infart till Malmö och det centrala Värnhemstorget. Lokalerna rymmer enligt 

ledningschefen Karin Bossner en total yta på 90 000 kvadrat, varav försäljningsyta är knappt 

50 000 kvadrat.  

 

Köpcentrumet är uppbyggt på 4 våningar där de två första erbjuder ett varierat utbud av butiker. 

Den tredje våningen innefattar mat och fritid. På denna våning finns bowling hos krogen 

O’learys, bio och enormt lekrum för barn. På den tredje våningen är även alla restauranger och 

foodcourt utplacerade, och på den fjärde våningen erbjuder ett gym. Entré är en plats där 

shopping, mat och nöje står i centrum och efter ett år hade hela 7 miljoner människor hunnit 

besöka centret. (entremalmo.se) 
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2. Metod 

I detta kapitel ämnar vi presentera, motivera och reflektera över de metoder vi använt oss av för 

att besvara vår problemformulering. Huvudinriktningen har varit fallföretaget Entré och 

insamlandet av empiriska data har skett främst genom femtio kundintervjuer, djupintervjuer med 

representanter för Entré samt våra egna observationer. 

 

2.1 Metodval  
 

2.1.1 Fallstudie 
Bryman & Bell (2003) hävdar att den grundläggande formen för en fallstudie innebär en 

detaljerad och ingående studie av ett enda fall. Forskaren har ett ideografiskt synsätt som innebär 

att denne är intresserad av att lyfta fram unika drag för det speciella fallet. Fallstudieforskning 

handlar om den komplexitet och specifika natur som det specifika fallet avslöjar. Andersen 

(1998) förklarar fallstudien som en empirisk undersökning som belyser ett samtida fenomen inom 

det verkliga livets ramar.   

 

Det som gör en fallstudie intressant är att fenomen handplockas för att förstås, analyseras och 

beskrivas efter syfte och forskningsfråga. Enligt Yin (2007) kan själva fallet bestå av individer, 

händelser eller enheter och vad som blir vår analysenhet beror också på hur vi preciserat 

forskningsfrågan.  

 

Andersen (1998) beskriver att då det bara ingår ett fall i studien kallas detta för en enskild 

fallstudie, ingår det flera enheter är det en multipel fallstudie. Eftersom vi enbart kommer arbeta 

med köpcentrumet Entré är vår studie en enskild fallstudie. Yin (2007) återger att ett syfte kan 

handla om undersökning av det representativa eller typiska fallet. Avsikten med denna typ av 

enfallstudie är att beskriva de omständigheter som sker i vardagliga situationer. Det kan handla 

om ett typiskt projekt bland flera och som exempel tar Yin (2007) då man undersöker ett 

tillverkningsföretag som forskaren anser vara typiskt även för många andra tillverkningsenheter. 

Forskaren kan även välja att granska en eller flera analysenheter i det valda fallet vilket innebär 

att underenheter i enfallsstudien uppmärksammas. Fokus i fallstudien med Entré kommer ligga 

på kundernas åsikter och känslor, men företaget och deras perspektiv på vår forskningsfrågas 

inriktning är också en andra analysenhet. Eftersom Entré är så pass nybyggt anser vi det vara ett 

representativt köpcentrum för den tid vi lever i och framtiden. Hur de lyckats med kunders krav 

är därför intressant och kan verka karaktäristiskt för kommande köpcentrum.   

 

Bryman (1995) påstår att det huvudsakliga problemet med fallstudier är huruvida det är möjligt 

att generalisera resultat utifrån forskning av en enda miljö. Forskaren ställs ofta inför frågan om 

hur representativt ett resultat från en fallstudie är för alla medlemmar av den populationen man 

gjort sitt urval. Det finns enligt Bryman (1995) främst två sätt att lös detta problem på. Forskaren 

kan antingen studera mer än ett fall, dock inte lika ingående utan mer för att få perspektiv på sina 

slutsatser. Forskningsproblemet kan också lösas genom att fler än en forskare studerar ett eller 

flera fall. Undersökningen får därmed karaktären av en teamforskning och den större bredd som 

man kan täcka om man är fler än en person ger en mycket stor fördel. Teamet har större 

möjligheter att bearbeta alla aspekter av miljön men problemet att man fortfarande arbetar med 

ett enstaka fall får inte glömmas bort. Vi anser att vi båda bidragit till att uppmärksamma 

varandra till olika perspektiv, tolkningar och detaljer i de aspekter vi studerat. Därmed har 
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uppsatsen blivit djupare och perspektiven bredare jämfört med om enbart en forskare studerat 

fenomenen. 

 

Fallstudier förknippas ofta med kvalitativ forskning men enligt Bryman & Bell (2003) kan 

fallstudie omfatta både kvantitativa och kvalitativa metoder. Med tanke på vår 

forskningsinriktning och dess syfte har vi valt att arbeta med den kvalitativa metoden. 

 

2.1.2 Kvalitativ metod 
Enligt Jacobsen (2003) lämpar sig kvalitativa metoder för explorativa undersökningar där 

forskaren försöker få grundläggande kunskap och öka förståelsen för en viss företeelse. Repstad 

(2007) återger att den kvalitativa metoden handlar om att hitta egenskaper och karaktärsdrag hos 

ett visst fenomen. Kvalitativa studier passar bäst då man vill ha insikter om det originella i en viss 

miljö eller hur något utvecklats över tiden. Målet med studien är ofta att ge en helhetsbeskrivning 

av processerna eller särdragen i de specifika miljöerna. Detta lyfts fram även av Bryman och Bell 

(2003) som anser att tyngden inom kvalitativ forskning ligger på förståelse av en social 

verklighet på underbyggande av hur personerna i denna miljö tolkar denna verklighet. Dessa 

miljöer förklaras av Repstad (2007) som fallstudier som inte nödvändigtvis behöver vara unika. 

Det kan ofta vara givande att göra jämförelser med andra liknande fall.  

 

Jacobsen (2003) skildrar att kvalitativa tillvägagångssättet betonar närhet till det som studeras. 

Detta stöds av Resptad (2007) som kallar det att gå på djupet och inte på bredden då endast ett 

fåtal miljöer studeras. Även Bryman & Bell (2003) framförhåller att målet med den kvalitativa 

metoden är att komma under ytan på det ämne som studeras och därför strävar forskaren efter en 

närmare relation med de personer som ingår i undersökningen. Vi kan här inte påstå att vi 

exempelvis utvecklat en djupare relation till alla de kunder vi intervjuat men vi har strävat efter 

att öka förståelsen och komma under ytan på deras upplevelse under den kortare tid som 

intervjuerna tog.   

 

Bryman & Bell (2003) hävdar att i kvalitativa studier ligger tyngdpunkten på insamling och 

analys av ord istället för kvantifiering. Andersen (1998) uttalar att forskaren är intresserad av att 

få fram mjuka data som är fylliga, djupare och textrikare information. Som exempel på kvalitativ 

data nämner författaren svar på frågor som ställts utan fasta svarskategorier, 

observationsanteckningar, inspelade intervjuer, fotografier eller inspelningar av platser, eller 

fysiskt materiella ting såsom byggnader. Jacobsen (2003) anser att insamlandet av data genom 

den kvalitativa metoden innebär att forskaren arbetar så öppet som möjligt och försöker styra data 

så lite som möjligt. Öppenheten kan föra med sig att data blir mycket nyanserande eftersom 

intervjupersonen ger sina åsikter och unika förståelse av en situation. De data som samlas in är 

därför lämpligast för att återge det speciella hos intervjupersonen och vederbörande kontext. Vi 

anser att denna nyansering till viss del minskat genom det stora antal kunder vi intervjuade. 

Därmed är inte slutsatser dragna från vad ett fåtal kunder upplever utan ett flertal.  

 

Andersen (1998) vidarehåller att metoden bör vara styrande av syfte, problemformulering och det 

objektområde som analyseras. På dessa grunder föll det därför naturligt att vårt val av metod blev 

den kvalitativa metoden. Vi har genomfört en djupgående undersökning mot ett specifikt ämne, 

vilket är upplevelser i köpcentrummiljön. I arbetet med rapporten har vi haft en närmare kontakt 

med ett fåtal personer som arbetat med Entré och besitter relevant kunskap för vår forskning. Vi 

har även pratat med ett 50-tal kunder. Detta skulle kunna ses som en kvantitativ del i vår 
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forskning, men frågornas art och samtalen med kunderna var helt av kvalitativ natur. Den stora 

mängd data dessa intervjuer genererade medförde att en viss kvantifiering var nödvändig 

analysen då vi var tvungna att dela in kunders uttalanden och känslor i specifikare kategorier för 

att kunna dra tydligare slutsatser. 

 

Repstad (2007) understryker att det speciella med kvalitativa metoder är dess flexibilitet. Till 

skillnad från arbete med kvantitativ metod anser inte forskaren det vara något problem att ändra 

på frågeschemat till intervjuer eller utnyttja information man får slumpmässigt under 

forskningsprocessen. Även Jacobsen (2003) betonar dess flexibilitet och beskriver att hela 

processen är interaktiv. Forskaren har problemställningen som utgångspunkt men han kan gå 

tillbaka och ändra problemställning och datainsamlingsmetod medan studien pågår. Till en början 

var vår problemställning snävare men under intervjuernas gång fick vi en större mängd intressant 

information som sträckte dig utanför dessa ramar varför vi sen var tvungna att bredda vår 

problemställning.  

 

Jacobsen (2003) framförhåller att kvalitativa metoder är resurskrävande vilket medför att 

forskaren ofta får nöja sig med få respondenter. Detta innebär att studien får en intensiv design 

där man måste prioritera att få fram många nyanser istället för många enheter. Eftersom forskaren 

ofta har många nyanser och bara kartlägger ett fåtal personer kan det bli problem med 

representativiteten. Kvalitativa metoder karaktäriseras därför av ett generaliseringsproblem. 

Eftersom vi intervjuat en större mängd kunder på Entré och inte enbart ett fåtal anser vi att vi 

minskat generaliseringsproblemet och i större grad kan dra generaliseringar i våra slutsatser. 

Jacobsen (2003) anser att ett annat problem är nyansrikedomen vilket gör informationen svår att 

tolka. Det är också lätt att förlora överblicken över datamaterialet eftersom mycket är så 

ostrukturerat och öppet.   

 

2.2 Datainsamling 
Datainsamlingstekniker kan enligt Andersen (1998) först delas in i kvalitativa och kvantitativa 

tekniker. Vi har valt den kvalitativa metoden för att besvara forskningens syfte och motivering till 

denna teknik har berörts tidigare i kapitlet.  

 

Vid datainsamlingstekniker skiljer även Andersen (1998) på sekundära eller primärdata. 

Sekundärdata är data insamlad av andra forskare eller institutioner. Genom att använda 

existerande data sparar man både tid och energi, och för undersökningar är det därför värdefullt 

om sekundärdata finns tillgänglig. Bryman & Bell (2003) påpekar dock att begränsningarna med 

sekundärdata är att man inte får lika god kännedom om dessa data som den forskaren samlar in 

själv. En annan negativ aspekt är att man inte vet något om materialets kvalitet men att 

sannolikheten att kvaliteten är god ökar om data man använder samlats av oberoende forskare. De 

sekundärdata vi använt oss av är främst böcker och artiklar till den teoretiska delen, och även 

delvis information från Entrés hemsida entremalmo.se. En blogg från Lokaler.nu med bland annat 

kundkommentarer från 2008 om hur de önskar att Entré ska utformas har även den används. 

 

Patel & Davidsson (2003) förklarar primärdata som allt som observeras och rapporteras för första 

gången, det vill säga ny data. Vår studie och dess resultat är till stor del baserade på primärdata. 

Denna har samlats in genom observationer och kvalitativa intervjuer, både med kunder och 

representanter för köpcentrumet Entré. Anledningen till de olika insamlingsmetoderna är främst 
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att vi ville täcka så många viktiga delar av fallstudie som möjligt och skulle vi gå miste om 

någons perspektiv skulle inte studien vara lika trovärdig. Bryman (1995) kallar strategin där 

forskaren kombinerar flera insamlingsinstrument för att studera de viktigaste variablerna för 

triangulering.  

 

2.2.1 Urval 
Grönmo (2006) understryker att utöver problemställningen måste forskaren precisera tydligare 

vilka analysenheter som ska studeras och vilken slags information om dessa enheter som ska ingå 

i studien. Frågan om ”var?” en studie genomförs, det vill säga kontexten är enligt Gustavsson 

(2004) även av stor betydelse för de slutsatser som kan dras av en studie. Det är viktigt att det 

resultat man får från urvalet i den givna kontexten ger en korrekt beskrivning av de variablerna 

man undersöker och urvalet som sådant. Eftersom vi ämnar studera ett fenomen som är högst 

aktuellt idag och i framtiden passar Entré vår studie. Hade vi valt ett köpcentrum som redan 

existerat i många år anser vi att det inte hade kunnat representera framtiden och inte varit alls lika 

aktuellt för vår forskningsfråga. Dessutom hade inte köpcentrumet haft lika stark fokus på 

upplevelser som är ett huvudmoment i vår studie.  

 

Jacobsen (2003) förklarar att personer med direkt kännedom om ett fenomen är respondenter, de 

är representanter för den grupp man vill undersöka. I kvalitativa undersökningar väljer man också 

ut informatorer som tillägg till respondenterna. Det är personer som inte själva representerar 

gruppen men som har god kännedom om fenomenet. Eftersom vår studie fokuserar på kunderna 

är de respondenterna, och representanterna för Entré är informanter. Informatorerna har använts 

som stöd och även jämförelse då vi fått deras perspektiv på uppsatsen fokusfrågor.  

 

Intervjuerna med respondenterna genomfördes på så vis att vi slumpmässigt valde ut femtio 

kunder och de som tackade ja var de som fick ställa upp i vår studie. Intervjuerna genomfördes på 

en torsdag från 11.00 – 16.00 och en fredag, från 13.00 – 17.00. Att komma dit på en lördag då 

folk är lediga insåg vi inte skulle ge goda resultat då vi skulle störa i ledigheten och möjligtvis få 

slarviga svar. Tanken från början var att vi skulle stå med ett bord på en så kallad eventyta, men 

detta var enligt Karin Bossner inte genomförbart. Därmed fick vi gå runt och prata med kunder i 

köpcentrumets alla utrymmen. Entré består av främst tre våningar varav de två första innehåller 

butiker och på den tredje finns aktiviteter och restauranger. Vi anser nu att det var väldigt positivt 

att vi kunde genomföra intervjuerna på olika platser i centrumet istället för ståendes på en enda 

punkt eftersom vi fick pratade med kunder i centrumets olika delar och därmed kunde få med 

kunder som i stor grad nyttjat köpcentrumets olika faciliteter.  Vi anser också att detta har gett oss 

minst lika bra, om inte bättre resultat än om vi enbart hade stått på en plats.   

 

Vi intervjuade respondenter på alla våningar för att få en bred variation av deras erfarenheter med 

Entré, men problemet var att de som var på tredje våningen oftast satt och åt. För att lösa detta 

ställde vi oss vid rulltrappan på andra våningen och därmed kunde vi intervjua dessa kunder då 

de kom ner efter sitt restaurangbesök. I urvalet tog vi ingen hänsyn till ålder eller kön. För detta 

skulle vi behöva avsätta en tid som är orimlig för vår studie. Variationen av respondenter innehöll 

av allt från ungdomar till pensionärer och därmed har vi en variation i intervjuerna från 

ungdomar, medelålders och äldre. Vi tog inte heller hänsyn till könsfördelningen och vi 

intervjuade både enskilt och i grupp, exempelvis en hel familj. Vi är medvetna om att denna 

spridning ger något oskarpare resultat men detta kan försvaras då Entrés målgrupp befinner sig 

inom denna spridning och vår problemställning inte riktade sig någon specifik målgrupp. Vi är 
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medvetna om att specifika uppgifter om kunder kunnat presenteras. Vi antecknade detaljer för de 

respondenter som skiljde sig mycket från resten i exempelvis ålder då vi antecknade den äldsta 

som pensionär. Vi antecknade också ”man” eftersom då män anger att de vill ha mer butiker som 

passade dem var vi tvugna att förstå att detta handlade om butiker riktade till män. Resterande 

detaljer har vi inte fört in eftersom vi insåg att de inte tillförde något för analys och slutsats.  

 

Jacobsen (2003) uttalar att det är viktigt att bestämma hur stor populationen är och precisera vilka 

dessa är.  Vår population är Entrés kunder. Men ett köpcentrum har så pass bred målgrupp och 

därför har vi preciserat det till de kunder som befann sig på Entré det tillfälle vi var där och 

gjorde intervjuer. Vi valde att enbart ha med de kunder som är regelbundna besökare för vi anser 

att de besökare som aldrig tidigare varit där inte har sett tillräckligt och därför inte har en god 

uppfattning om Entré. Detta gjordes genom att vi frågade kunderna om tidigare besök och enbart 

de som varit på Entré tidigare valdes ut för intervjuer. Vi är här medvetna om att tidsaspekten i 

vilken vi intervjuade kunder kan ha bidragit negativt till slutresultat eftersom aktiviteter som 

bowling och bio ofta görs på kvällen och där kan vi ha missat respondenter med viktiga åsikter. 

Dock vill vi betona att vi specifikt frågade kunder om de besökt dessa aktiviteter övriga gånger 

de varit på Entré. Vi har även diskuterat om vi skulle haft fokusgrupper istället men vi ansåg att 

det var intressantare att ha flera kunders perspektiv på upplevelse av centrumet än få. För dessa 

kunder påverkas inte av varandras svar eller upplevelser utan delar med sig av sina minnen om 

exempelvis olika sinnesintryck. Hellre att vi intervjuar 50 stycken kunder där några kunders röst 

representerar hela familjer eller kompisgäng än att vi enbart har några människor som delar 

åsikter om upplevelsen. Vi anser att våra typer av intervjuer ger mer värde för slutresultat och 

exempelvis generaliseringsproblemet just för vår frågeställning.  

 

Informanterna har vi valt efter ett strategiskt urval, där vi utgick från kriterier som bland annat 

kunskap och relevans. De kriterier vi utgick ifrån för våra intervjuer med informanter var att vi 

ville täcka de ämnesområden vi riktat in oss på inom köpcentrumet. Vi ville ha någon som 

förstod arkitekturen och inredningens utformning, någon som förstod mixen av butiker och 

aktiviteter och någon som förstod köpcentrumet i stort. Efter efterforskning blev de personer vi 

valde för djupare individuella intervjuer som följer:  

 

Karin Bossner, centrumchef Entré: Arbetar för konsultfirman DTZ, som är anlitat av de tyska 

ägarna Commerce real. DTZ ansvarar för all förvaltning, teknik, det kommersiella och de 

ekonomiska aspekterna av Entré. Karin Bossner fungerar enligt egen utsago som en VD. 

 

Greger Dahlström, Fojab Arkitekter AB: Ansvarig arkitekt för Entrés utsida och insida. 

Greger Dahlström är delägare i Fojab Arkitekter AB och arbetade med planeringen av 

köpcentrumet tillsammans med andra arkitekter i tio års tid. Dock var han den enda som 

fullföljde projektet från början till slut. 
 

Efter intervjun med Karin Bossner insåg vi att det förmodligen gett mer om vi intervjuat ägarna och 

entreprenörerna från Tyskland eftersom Bossner inte varit med vid exempelvis planeringen av Entrés 

olika faciliteter. Dock gav hon ändå värdefull information om centrumets situation och utveckling i 

dagsläget.  
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2.2.2 Intervjumetod 
Trost (2004) anger att den första kontakten är viktig, oavsett hur den sker. Foskaren ska tala om 

vem man är och varför man gör undersökningen. Varför detta är viktigt är för att intervjun 

överhuvudtaget ska kunna ske och det påverkar även hur intervjun kommer bli. Utmaningen 

ligger i att motivera den personen man ämnar intervjua att ställa upp. Trost (2004) förklarar att 

intervjun och dess innehåll inte heller bör vara för omfattande och ta för lång tid, det visar på en 

viss brist för respekt. Jacobsen (2003) understryker att en bra intervju fås då tillit utvecklats 

mellan intervjuaren och intervjuobjektet. Detta kan vara komplext på grund av den korta stund 

som kvalitativa intervjuer uppträder men kan åtgärder genom vissa aspekter. Dessa är att 

forskaren presenterar sig, berättar var man kommer ifrån, förklarar syftet med undersökningen 

och hur informationen man får ska användas. Forskaren bör även inleda med generella frågor för 

att inte göra intervjun allt för snäv redan från början.  

 

Den första kontakten med informanterna från Entré skedde via e-mail, det är enligt oss det 

lättaste sättet att förklara studiens karaktär och få tag på viktiga personer. De har ofta fullt upp 

och att enbart ringa från ingenstans tror vi genererar fler negativa svar än att förbereda 

informanterna med ett mail först där man beskriver syftet med intervjun och varför just denna 

person är av värde att intervjua. För att få Karin Bossner att förstå vår studies karaktär närmare 

bifogade vi i ett mail det första kapitlet från vår uppsats. Detta gav henne större förståelse och 

möjligtvis ett visst intresse i vår forskningsfråga. Detta såg vi var viktigt för tillit då vi inte ville 

att informanten skulle tro att vi på något sätt försöker hitta brister hos den verksamhet hon leder. 

Informanten Greger Dahlström var inte så snabb på att svara på e-mail vilket innebar att vi senare 

även fick ringa för att boka intervjutid. Då vi intervjuade kunder började vi såklart att presentera 

oss och förklara undersökningens bakgrund. Vi ansåg det viktigt att berätta för dem att vi inte var 

anställda av Entré för att de skulle vara öppna med tankar och inte vara rädda att dela åsikter. Vi 

tror att kunder är försiktigare med sina åsikter då de pratar med representanter från företaget.  

 

Repstad (2007) belyser att den kvalitativa intervjun ska vara helhetsorienterad och samtidigt 

målinriktad. Det är viktigt att man har en genomtänkt referensram och planerar vilka teman som 

ska beröras. Jacobsen (2003) kallar detta prestrukturering. Vissa anser att prestrukturering 

hindrar öppenheten som bör prägla kvalitativa intervjuer men författaren presenterar två 

motargument.  En intervju helt utan presukturering blir för komplex och för resurskrävande för 

att analysera så korrekt som möjligt. För det andra förekommer alltid en viss prestrukturering i 

form av förutfattade meningen. Repstad (2007) nämner att syftet med kvalitativa intervjuer är att 

fånga respondentens egen verklighetsuppfattning och tankesätt. Intervjumallen bör ändras och 

anpassas under studiens gång beroende på vem man intervjuar. Detta för att alla aktörer inte har 

samma förutsättningar att lämna information om samma fråga. Bryman & Bell (2003) förklarar 

att semi-strukturerade intervjuer går ut på att forskaren väljer specifika ämnen som ska beröras 

under intervjun men intervjupersonen har stor frihet att själva utforma svaren.  Frågorna behöver 

inte komma i exakt samma ordning som nedskrivet och forskaren kan även ställa frågor som inte 

ingår i den ursprungliga intervjumallen. Samtliga av våra intervjuer med både respondenter och 

informanter har skett ”face to face”. Vi har valt att ha semistrukturerade intervjuer och relativt 

öppna frågor eftersom vi siktar på att få nya och olika vinklingar på forskningsfrågan. Följdfrågor 

uppkom och ofta i karaktären av varför eftersom det är så vi anser att man förstår bakomliggande 

orsaker till något.  I vår studie har inte någon av intervjufrågorna sett likadana ut för de olika 

intervjupersonerna. Våra intervjumallar till Karin Bossner, Greger Dahlström och kunderna har 

enbart grundats på samma referensram och ämnena som berörts har varit av samma natur för att 
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vi ska kunna jämföra och få olika skildringar av problemet. Anledningen till att frågorna inte kan 

ha exakt likadan karaktär är att intervjupersoner har olika erfarenheter. Frågorna anpassades efter 

intervjupersonens kunskap, exempelvis var frågorna till arkitekturen Greger Dahlström inriktade 

på enbart den fysiska utformningen av Entré och hur dessa kan ha påverkat det vi ämnar 

undersöka. Under intervjun däremot då vi insåg att han hade kunskap om Entré utöver 

arkitekturen utvecklades följdfrågor även om detta.  

 

En kvantitativ intervju med exempelvis enkäter är enligt Repstad (2007) ofta för snäv för att 

fånga en individs förhållningssätt till olika fenomen. Färdiga formulär där man inte får svara som 

man själv vill kan bidra till frustration och respondenten kan bli mindre motiverad och svara 

slarvigt. Därför är ofta ramarna för intervjuerna, flexibla, precis som hela kvalitativa arbetet. Det 

innebär anpassning och att svar på frågor ofta leder till följdfrågor från forskarens sida. Därför 

valde vi att även göra många intervjuer av kvalitativ karaktär med kunderna istället för 

enkätundersökningar. Målet med våra kundintervjuer var att på två dagar få så många kunder som 

möjligt att ställa upp. Vi använda oss av ett formulär med ett fåtal färdiga frågor, helt utan 

svarsalternativ eftersom vi ville att de skulle hitta sina egna ord för att beskriva sin uppfattning. 

Vi antecknade kundernas svar och följfrågorna kom vi på under tiden vi intervjuade kunderna. Vi 

antecknade även det de sa som inte hade med våra frågor att göra eftersom det uppenbarligen var 

så viktigt för dem att de ville yttra sig om detta. Bland annat fick vi ihop en hel del saker kunder 

kände likadant för, som vi aldrig ens frågat om.  

 

Repstad (2007) framförhåller att den plats där intervjun genomförs kan påverka om resultatet från 

intervjun blir tillfredställande eller inte. Det sammanhang i vilken intervjun genomförs påverkar 

innehållet i respondentens svar kallas enligt Jacobsen (2003) kontexteffekten. Intervjuer kan äga 

rum i naturliga miljöer vilka räknas som miljöer intervjupersonen känner till väl, exempelvis hem 

eller arbetsplatsen. Om intervjuer äger rum i undersökarens konferensrum eller rum som varken 

intervjuare eller intervjuperson är bekanta med är detta onaturliga miljöer. Generellt anses att 

onaturliga miljöer genererar onaturliga svar.  

 

Därför är det viktigt för oss att intervjua kunderna då de väl var på Entré och hade genomfört sin 

runda på köpcentrumet. Att ha fokusgrupper eller intervjua någon annan stans skulle medföra att 

respondenten konstant måste minnas och se tillbaka. Genom vår metod fångar vi kunden i det 

känslotillstånd de har i den miljö vi studerar. Vi har intervjuat informanterna Karin Bossner och 

arkitekten Greger Dahlström i respektive företags konferensrum. Där känner de sig förmodligen 

bekväma och genom att de fysiskt är på arbetsplatsen är de det mentalt också. Därför tror vi att de 

har lättare för att komma på aspekter av värde i deras arbete och dela åsikter om dessa.  

 

Samtliga djupintervjuerna spelades in med hjälp av en funktion på mobiltelefonen. Bryman och 

Bell (2005) anser att inspelning är något som underlättar transkribering för forskaren. Det finns 

även en risk att inspelning av intervjuer kan göra intervjupersonerna nervösa och därför fick 

intervjupersonerna själva välja om de ville bli inspelade, vilket gick bra. Efter intervjuerna 

transkriberades materialet och detta medförde att vi lade vi märke till detaljer och 

uppmärksammade uttalanden på ett tydligare sätt än innan. Det var också positivt att vi spelade in 

för då slapp vi koncentrera oss på att anteckna utan all energi las på att lyssna på intervjupersonen 

och ge respons på dennes svar genom exempelvis följdfrågor.  
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2.2.3 Observationer 
Andersen (1998) förklarar att observationer ofta används i samband med studier av fenomen i 

deras naturliga miljö och de kombineras också med andra datainsamlingstekniker. Observationer 

passar enligt Repstad (2007) när frågeställningen är kopplad till ett mer avgränsat område. Ofta 

vill forskaren granska det fält som är så pass typiskt att man kan göra det trovärdigt att de 

förhållanden men observerar och beskriver är typiska även för andra motsvarande fält.  Valet av 

miljö är därför mycket viktigt eftersom man måste hitta den miljö som belyser forskningsfrågan 

bäst. Det geografiska området i vår forskning är Entré. Vi har enbart observerat byggnaden på 

insidaan och utsidan. Fokus på våra observationer ligger inte på människors beteende, utan på 

miljön inom köpcentrumet. Genom empiri och teori har vi sedan kunnat dra slutsatser om hur 

miljön påverkar kunders upplevelse.  

 

Andersen (1998) förklarar att det finns ett flertal observationstekniker forskare kan använda sig 

av och hur observationerna utformas beror på studiens karaktär. Observationer kan bland annat 

vara öppna eller slutna, och vid slutna observationer vet inte personerna att de är föremål för en 

undersökning. Observatören kan vara deltagande, icke-deltagande i det fenomen som studeras. 

Bryman & Bell (2003) förklarar att den deltagande observationen oftast förknippas med 

kvalitativ forskning då forskaren under en förhållandevis lång tid engagerar sig i miljön för att 

förstå individerna i den och den betydelse individerna tillskriver miljön. Icke-deltagande 

observationer innebär att forskaren iakttar men inte själv deltar i händelser. Det är vanligt att 

observatörer som arbetar med strukturerade observationer är av det icke-deltagande slaget 

eftersom de befinner sig i miljön men inte deltar i de processer som sker. Både Andersen (1998) 

och Bryman & Bell (2003) lyfter fram att en huvudsaklig observationsteknik innefattar om 

observationerna är strukturerade eller ostrukturerade. Strukturerade observationer innebär att vi 

på förhand valt ut de aktiviteter som ska studeras. De observationer där inte sådana avgränsningar 

förekommer är ostrukturerade.  

 

De observationstekniker vi använder oss av i studien av Entrés miljö ser vi vara av strukturerade 

och icke-deltagande. Vi var på enorma Entré och antecknade under en hel dag, sedan var vi även 

där andra dagar för kundintervjuer och observerade även då, men de gör oss inte till deltagare i de 

processer som sker. Bryman & Bell (2003) förklarar att i strukturerade observationer är ett 

observationsschema centralt. I ett observationsschema ingår de faktorer som ska undersökas och 

detta fokuserar främst på två aspekter. Observatören ska ha klart för sig vem eller vad som ska 

undersökas och också om det är något speciell del i miljön som ska registreras. Vi hade i förväg 

bestämt de områden vi ville iaktta närmare inom köpcentrumet. Dessa var självklart utbudet, 

arkitekturen och de aktiviteter som erbjuds. Varför det är av intresse att även se dessa saker är att 

det ger mer än om vi enbart vet att det existerar på grunder av fakta om Entré eller för att någon 

av intervjupersonerna sagt det. De har en betydande del för sinnesupplevelsen och just 

sinnesupplevelse – aspekten är den viktigaste anledningen för observationer av miljön. 

 

Repstad (2007) anser att observationer är positiva för forskaren eftersom de ger ett direkt tillträde 

till sociala processer som intervjuundersökningar enbart kan ge indirekta kunskaper om. Att 

observera blir därför värdefullt för då människor bara pratar om deras handlingar glömmer de 

ofta och förenklar sin historia. De anställda vi intervjuat kan omöjligt ha tänkt på hur varenda 

aspekt i köpcentrumet påverkar människans sinnesupplevelse och de kunder vi intervjuat är 

knappast alltid medvetna om hur deras sinnen skapar intryck om miljön. Allt de kan berätta för 

oss är exempelvis känslor och vad de tycker, utan att vidare veta vad som alltid framkallat dessa 
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saker. Det är därför vår uppgift att observera och komma med bakomliggande faktorer i miljön 

som påverkat kundens upplevelse. Med hjälp av teorin gjordes sedan en analys av hur 

utformningen av dessa aspekter inom köpcentrumet påverkar människors flöde, sinnesupplevelse 

och shoppingupplevelse. Att observera människors beteende under en längre tid inom 

köpcentrumet skulle vara intressant men för omfattande för denna typ av studie. 

 

Ett av de största problemen enligt Andersen (1998) är att observatören påverkar de observerade 

individerna. Ett annat problem är att forskarens perspektiv avgör vad som registreras och inte 

vilket blir en begränsning. Detta kallas selectiv perception och innebär att vissa saker ses som 

viktiga medan andra inte registreras och detta kan leda till en begränsad upplevelse av det 

studerande fenomenet. Vi ser dock inte detta som ett problem eftersom vi inte studerar just 

människors beteende. Men en annan kritisk aspekt som finns i observationen är att vi inte 

provade att göra alla aktiviteter som att bowla eller kolla på bio och därmed inte kan bedöma 

upplevelsen av dessa.  

 

2.3 Kunskapsprocessen 
Det första steget i vår kunskapsprocess var att välja ämnesområde och det problem vi ville 

undersöka. Det viktigaste för oss var att både ämnet och problemet skulle anses relativt färskt 

inom företagsekonomi och självklart att det skulle vara något som intresserar oss. 

Forskningsprocessen och resultat blir därav mycket bättre. Ämnet vi valde var sambandet 

upplevelse och sinnestimuli, och det problem och miljö vi ville undersöka detta ämne i blev 

köpcentrum. Köpcentrum är komplexa och dess ytor kan innefatta allt ifrån parkeringshus till 

kontorslokaler vilket innebar en avgränsning där vi valde variabler som aktiviteter, butiksutbud 

och arkitektur att studera. Dessa är viktigast för upplevelsen ut ett konsumentperspektiv.  

 

Vi ville även göra vår studie kundinriktad eftersom sinnesupplevelsen handlar om kundens värld 

och det är denna vi vill komma under ytan på. Den miljö i vilken vi valde att förstå kundens 

upplevelsevärld blev Entré. Dels för att de är ett nytt köpcentrum och enligt vår mening måste 

arbetat med utformningen skett på ett helt annat sätt än på äldre köpcentrum, dels hade vi genom 

media uppfattat att Entré inte var framgångsrikt som förväntat och därmed blev tanken att vi 

skulle hitta orsaken till detta. Bossner menar at denna uppfattning är fel och ett Entré verkar 

dåligt på grund av medias felaktiva vinkling.  

 

När vi väl bestämt ämnesområde och fallföretag började insamling av litteratur, samtidigt som vi 

hade kontakt med de personer som var viktiga för studien. Att ordna med intervjuerna i ett tidigt 

skede ansåg vi viktigt för att inte bli besvikna och ändra riktning helt senare. Bell (2007) hävdar 

att teoretisk struktur är ett verktyg som förklarar de huvudsakliga saker som ska studeras vilka 

kan vara begrepp, nyckelfaktorer eller variabler. Bell (2007) anser att det är positivt för forskaren 

att under litteraturgenomgången identifiera olika kategorier för att inte denna process ska bli för 

tidsödande. Vi valde litteratur efter våra huvudämnen som är shopping, upplevelse, 

sinnesupplevelse och de variabler som vi anser påverkar denna sinnesupplevelse i ett 

köpcentrum. Teorier om shopping har inte precist med vår forskningsfråga att göra men det är 

bakgrundsteori som ökar läsarens förståelse för ämnets betydelse.  

 

Patel & Davidson (2003) definerar att en deduktiv ansats kännetecknas av att forskaren drar 

slutsatser utifrån redan befintliga teorier. Teorin får bestämma vilken information man samlar in 

och hur denna ska kopplas till redan existerande teorier. Eftersom vi började vår arbetsprocess 
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med att först söka teorier hade studiens första period en deduktiv ansats. Vi byggde en 

grundförståelse för de ämnen vi ville undersöka och hur empiri sedan samlades in byggde på vår 

förståelse för redan existerande teorier.  

 

Den andra perioden i vår process där vi samlade empiriskt material var mer av induktiv karaktär. 

Jacobsen (2003) hävdar att induktivt förhållningssätt är vanligast inom kvalitativ forskning. Det 

innebär att forskaren arbetar öppet och formar teorier först efter insamlandet av empiri. Detta är 

idealet för det som kallar grounded theory. Bryman (1995) beskriver att Grounded Theory först 

formulerades av Glaser & Strauss 1967 som ett sätt att generera nya teorier utifrån data. Metoden 

går bland annat ut på att forskaren efter insamling av information i fältmiljön utvecklar kategorier 

som belyser informationen, sedan ska dessa kategorier mättas vilket innebär att forskaren samlar 

in ytterligare information om de olika kategorierna för att säkerställa att de är relevanta och 

tillräckliga för forskningsmiljön. Hartman (2006) kallar även detta interaktiv induktion vilket 

innebär en början med formulering av frågeställning men man håller inte alltid fast vid denna. 

Det man kommer fram till vid vidare studie kan föra med sig att forskaren måste ändra hur en 

ursprunglig frågeställning formuleras. Detta för man låter datamaterialet påverka forskningen 

vilket leder till att teorier man utgått ifrån förstärks, att de visar sig vara ointressanta och nya 

teorier dyker upp. Från empirin fick vi data som sträckte sig utöver våra teorier vilket medförde 

att referensramen justerades. Vi la främst till ytterligare aspekter i de kategorier och huvudämnen 

vi arbetar med för att anpassa till empirins resultat. Detta var viktigt då vi i det tillfället enbart 

hade grunden till ramen. Senare under arbetet gång raderades också vissa överflödiga delar för att 

göra referensramen djupare snarare än bredare. Detta var en lärorik process då vi insåg att vi från 

början gått lite för brett i val av teorier.  

 

Trost (2005) anser att det är en självklarhet att forskaren ska vara inläst på de områden som ska 

studeras och ha ett klart syfte innan en intervjuguide utformas. Författaren beskriver också vad 

han kallar horror vacui vilket är rädsla för tomrummet. Ovana intervjuare vill gärna ta med allt 

och skapar allt för detaljerade intervjuguider. Man ska istället ta med stora frågeområden och ha 

förhållandevis få. Vi ville ställe frågor som skulle generera utförliga svar och tillföra mycket till 

vårt resultat därför såg vi till att i ett tidigt skede förstå de ämnen vi vill fördjupa oss i och även 

ha kunskap om Entré. Vi arbetade även med frågorna till kunderna för att testa vad som skulle ge 

utförligast svar. Detta såg vi kunde bli ett problem då många kunder inte är medvetna om miljön 

och hur denna påverkar dem. Vi ville ställa frågor som skulle få de att bli mer medvetna och dela 

åsikter med oss och därför fick vi ofta förklara frågorna vidare. Våra intervjuguider utformades 

till alla intervjupersoner efter våra huvudämnen sinnesmarknadsföring, upplevelser, butiksutbud 

och arkitektur. Vi insåg senare att vissa frågor kan ha varit överflöda och kanske borde ersatts 

med mer specifika frågor för att hanteringen av den stora datamängden skulle bli mer 

lätthanterlig och även lättare att tolka. Detta kan bero på att vi även haft en ganska vid 

frågeställning istället för att precisera oss enbart till ett mindre fenomen. 

 

Gustavsson (2004) hävdar att existentiella dimensioner som exempelvis ångest, lidande eller 

glädje är omätbara men ett hermeneutiskt förhållningssätt innebär att forskaren kan få grepp om 

sådana dimensioner. Hermeneutik syftar till förståelse och tolkning blir därför forskarens främsta 

kunskapsform. Under tolkningsprocessens gång pendlar forskaren mellan del och helhet och 

dessa delar stödjer ömsesidigt varandra. Enligt Jacobsen (2003) har alla metoder för att analysera 

kvalitativ data en sak gemensamt, forskaren växlar mellan att analysera delarna och betrakta 

delarna i en större helhet. Från alla kvalitativa analyser genereras rådata som måste struktureras 
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på ett eller annat sätt. Detta innebär en uppdelning av helheten i enskilda element där man 

försöker betrakta delarna i ljuset av helheten. Då vi arbetade med analys av de data vi fick av 

kundintervjuerna tittade vi på de totala svaren av alla frågor. Vi ställde upp första frågan som 

rubrik i ett dokument med alla kunders svar under, sedan fråga två med alla kunders svar under 

och så vidare. På så sätt gjorde vi det strukturerad men också väldigt lätt att jämföra vad 50 olika 

kunder ansåg om en enda fråga, vilket kunde vara utbudet, sinnena osv. På detta sätt kunde vi 

snabbt se vilka likheter som fanns i kunders uppfattning och vad majoriteten tyckte. I samtliga 

intervjuer arbetade vi med att analysera varje del för sig och samtidigt koppla den till den totala 

sinnesupplevelsen. Som vi tidigare nämnt var en kvantifiering av datamaterialet nödvändigt för 

att kunna hantera och analysera den stora mängden data. Detta gjordes genom att kunders olika 

uttalanden delades in i olika kategorier. Vi räknade hur många kunder som tillföll i dessa olika 

kategorier vilka tillät oss se tydligare mönster. 

 

2.4 Validitet och Reliabilitet 
Enligt Gustavsson (2004) ska forskaren under arbetets gång säkra kvaliteten och tre vanliga 

kriterier för att säkerställa en fallstudiebaserad forskning handlar om validitet, generaliserbarhet 

och reliabilitet. Validitet kretar kring frågan huruvida forskaren har mätt och fångat det fenomen 

denne ämnade att undersöka. Patel & Davidson (2003) påstår att validitet inom den kvalitativa 

metoden avser hela arbetsprocessen. Detta kan visa sig i hur forskaren tillämpas sin förförståelse 

och hur väl denne lyckas skapa ett underlag som gör en tolkning av den studerades värld mer 

trovärdig. God validitet är också kopplat till hur väl forskaren lyckats fånga det som är 

mångtydigt eller motsägelsefullt. Vi ämnade studera hur upplevelser skapas och hur sinnesstimuli 

påverkar kunders upplevelse av köpcentrumet. Att mäta och studera sinnesupplevelser är 

komplext då de flesta människor inte är medvetna om dess påverkan och då de blir det kan 

reaktionen av dessa stimuli vara olika för olika människor. Vi anser dock att vi har en god 

validitet och att vi lyckats mäta det vi ville. Främst genom en bred datainsamling, som 

innefattade intervjuer både med företag och med kunder samt våra egna observationer. 

Intervjuguider och observationsschema formades efter våra mål vilket sedan gjorde data från de 

olika datainsamlingsmetoderna jämförbara.  

 
Bryman och Bell (2003) anser att trovärdigheten är en viktig bedömningsgrund i värderingen av 

kvalitativa metoder. Ett trovärdighetskriterie handlar om tillförlitlighet vilket enligt författarna 

skapas då forskaren säkerställt att forskningen utförts i enlighet med de regler som finns. Vidare 

ska forskaren rapportera de resultat till de som studerat inom den sociala verkligheten så dessa 

personer får bekräfta att forskaren uppfattat verkligheten på rätt sätt. Våra intervjuer 

transkriberades och skickades sedan till intervjupersonerna för godkännande vilket vi anser 

skapade en högre trovärdighet. Men denna möjlighet till att säkerställa trovärdigheten från 

kundintervjuerna hade vi tyvärr inte. Eftersom vi enbart antecknade kundintervjuerna är det 

möjligt att vi inte hann ta med allt och att även våra preferenser spelade en roll i vad som skrev 

ner och inte.  Det finns möjligheter att viktiga aspekter kan ha missats, speciellt då vi pratade med 

flera personer samtidigt.  Vi har i stor grad som möjligt sett till att de sekundärkällor vi använder 

oss av är tillförlitliga genom att de är utgivna av erkända författare, att de publicerade av ansedda 

förlag och att de är relativt nya vad gäller årtal. En annan faktor som spelar en viktig del är 

respondenternas och informanternas tillförlitlighet. Vi kan såklart aldrig garantera att deras 

uttalanden var helt sanna, men vi ser ingen anledning till varför de skulle ljugit för oss heller. 

Bossner som centrumchef däremot anser att Entré är framgångsrikt men frågan är om 
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otillfredsställande försäljningsresultat skulle erkännas i en intervju. Det kan mycket väl också 

varit så att en del av de kunder vi intervjuat kände sig stressade och därför gav kortare svar. Det 

innebär att vi inte får en fullständig analys med lika god kvalitet som det skulle varit möjligt om 

alla var lugna och fullt koncentrerade på intervjustunden. Vi försökte motverka stressade svar 

genom att ärligt säga att de skulle få avsätta cirka tio minuter och även sätta oss på närliggande 

bänkar med en del kunder.   

 

En studie med hög reliabilitet förklaras av Gustavsson (2004) som en studie som lätt kan 

upprepas av andra och de ska komma fram till liknande resultat. Vi anser att reliabiliteten i vår 

uppsats inte kan ses vara lika hög som validiteten. Dels för att slutsatser bygger på tolkningar och 

dels för intervjuerna genererar personliga åsikter. Vi har pratat med femtio kunder och tolkat 

deras tankar och åsikter. Det finns möjligheter att andra forskare hade kommit fram till andra 

resultat även om de genomfört en likadan studie.  Dock har vi arbetat med att lyfta fram vad vi 

såg att majoriteten av kunderna upplyst oss om och dessa mönster troligtvis skulle en annan 

forskare också upptäcka. 
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3. Referensram 

I detta kapitel presenterar vi uppsatsens valda teori som vi anser är mest relevanta för vår 

uppsats. I helhet är det teorier som ligger till grund för vår uppsats inriktade på shopping, 

köpcentrum, upplevelser, sinnesupplevelser samt utbud och arkitektur.  

 

3.1 Shopping 
Detta avsnitt åsyftar till att öka förståelsen för konsumenten och vad shopping tillför dem. 

Avsnittet är senare avgränsat till att handla om köpcentrum för en snävare inriktning mot vår 

forskningsfråga och fallföretag.  

 

3.1.1 Shopping och shopparen 
Underhill (2008) anser att shopparen formas efter samhällsförändringar och alla affärsmän måste 

inse detta. Mänskliga anatomiska fakta är mer eller mindre oföränderliga men själva butiken och 

en shoppares preferenser och beteende fortsätter förändras. Vår tids största sociala omvälvningar 

har enligt Underhill (2008) också utan tvivel att göra med kvinnornas tillvaro och därför måste 

detaljhandeln uppmärksamma hur kvinnor vill leva, vad de vill ha och behöver. Dagens shoppare 

är oberäkneliga, och deras lojalitet mot varumärken och butiker varar inte alltid länge.   

 

Puccinelli et. al (2009) påstår att få mänskliga beteende är så målmedvetna som shopping. För att 

arbeta i detaljhandelns komplikation och förstå de erfarenheter konsumenter eftersträvar måste 

företag inse shoppingens olika mål. Konsumenter shoppar för att tillfredställa olika behov av en 

produkt eller en tjänst, i syfte att få underhållning, social interaktion samt intellektuell stimulans. 

Men oavsett de specifika målen konsumenterna har så är det tillfredställelsen av en upplevelse 

som är huvudmålet. Paterson (2006) hävdar att begreppet shopping, som i att faktiskt köpa saker 

är minst lika viktigt som upplevelsen av shopping och att miljön i vilken vi handlar är minst lika 

viktig för oss som varan vi köper. Enligt Danziger (2006) vill shoppare inte bara skumma igenom 

gångarna i affären. Därför bör företag uppmuntra sina kunder till att röra, känna. smaka, prova på 

och delta i butiken på ett mer ingripande sätt för att få en helhetsupplevelse. Puccinelli et. al 

(2009)  hävdar att företag måste identifiera kundens personliga och sociala behov för att öka 

kundens motivation till att vilja shoppa. Denna shopping har kommit att handla om att ge kunden 

en upplevelse som sträcker sig långt längre än att bara få de att köpa en produkt. Därför ska enligt 

Puccinelli et. al (2009) företag motivera sina kunder till att testa nya saker, nya äventyr och nya 

idéer för att skapa sensoriskt stimulans. Detta för att människan bearbetar information och samlar 

in information genom sensoriska begrepp som färg, form och känsel samt gamla minnen.  

 

Lempert (2002) anser att förståelsen av shoppingupplevelse är lika viktigt som att förstå 

konsumenten och hur de värderar kundservice. Dagens konsumenter är villiga att ta sin tid och 

kraft för att hitta bättre värde, service, information och produkter. För att skapa en relation till 

sina konsumenter bör återförsäljare tänka på gemenskap och tillhörighet och förmedla detta 

genom marknadsföring.  Kundservice är av högsta prioritet för konsumenter och Lempert (2002) 

anser att kundservice kan gör en enorm skillnad. Därför bör butiker lära ut sina anställda att ta ett 

extra steg då det har en betydande inverkan på kundservice för att bygga varaktiga relationer med 

sina kunder.  

 

Sands et.al (2009) förklarar att när konsumenter beslutar sig för att gå och shoppa spelar läget och 

värdet en stor roll. Värdet av shopping är flerdimensionellt, då kunden själv konstruerar sin 



19 

shopping genom de beslut som fattas. Kunden kommer jämföra konkurrenters priser, öppettider 

och utbud för att försöka tillfredställa sina behov bäst. Förutom att tillfredställa en kunds behov 

skapas shoppingvärde genom utseende och upplevelser som frambringar njutning och glädje.  

 

Paterson (2006) redogör att en viktig komponent i vår upplevelse av vardaglig konsumtion är vår 

längtan efter varor och dragdrömmar om deras möjligheter. Genom konsumtion eller så kallad 

window shopping framkallas fantasier där konsumenten bygger sin identitet och föreställer sig 

själv i en annan situation med plagget. Då shopparen strosar omkring blir de uppslupna i den 

kringliggande miljön och omedvetna begär formas. Dessa fantasier och begär är inte en 

verklighet i sig men de uppfattas som psykisk verklighet av kunden eftersom denne process är en 

del i vårt vardagsliv och därför uppfattas som en normal perception av verkligheten. Men 

Paterson (2006) beskriver att denna psykiska verklighet är ytterst viktig eftersom den förvandlas 

till materialistisk verklighet. Om vi ser en vas i ett glasskåp frågar vi personalen om vi får se på 

den närmare vilket egentligen innebär hålla den, röra den och föreställa oss vasen i vårt egna hem 

med våra existerande möbler. De dagdrömmar och mentala bilder shopparen utvecklar i kontakt 

med produkter leder till konsumtionsakten och därmed förvandlas behov, begär och fantasier till 

materialistisk verklighet.  

 

Bergström & Fölster (2009) anser att shopparen i Sverige kommer ha högre inkomster och fler 

kommer ha råd med lyx. Handeln måste därför tänka i nya banor och kombinera försäljning av 

produkter med försäljning av upplevelser och tjänster. Framtiden präglas också av fler invandrare 

med andra värderingar som handelns måste ta hänsyn till. 

 

3.1.2 Köpcentrum och shopping 
Köpcentrum förklaras av Paterson (2006) som ytor utan djup, vilket tolkas som att de inte är 

rationella ställen baserade på historia utan snarare supermoderna utrymmen fyllda med ett 

överflöd av tid, rum och tonvikt på individuella aspekter. Köpcentrumen agerar som ett kulturellt 

vakuum med en egen identitet där den omgivande kulturen svepts med inom platsens väggar. De 

är fyllda med ytliga imitationer av kulturella upplevelser som agerar scener utan känslomässigt 

eller historisk djup. Prov på detta visas ofta i restaurangutbuden där vi hittar italienska 

restauranger, franska fik eller thailändsk nudelbarer (Paterson 2006).  

 

Paterson (2006) beskriver att köpcentrum är något som hör till vårt vardagsliv men inom dess 

väggar döljer sig ofta motsatsen till det vardagliga livet. Köpcentrum är isolerade och 

kontrollerade och enligt Paterson (2006) kan därför dessa tomma ytor förvandlas till oräkneliga 

teman och fantasivärldar. Mansvelt (2005) resumerar om artikeln Magic of the mall publicerad i 

1993, där Jon Goss redogör för hur utvecklare och designers av köpcentrum arbetar för att skapa 

en miljö som uppmuntrar till konsumtion, och samtidigt dämpar skuldkänslorna av denna 

konsumtion. Detta görs genom att varor presenteras som gods som omvandlas till värde för 

kunden. Vidare framhävs fantasier och tillfredställelse i köpcentrumens miljöer genom arkitektur, 

inredning och teman som får kunden att drömma sig bort. Servicefaciliteter erbjuds såsom 

restauranger och lekplatser och event såsom modeshower och annan underhållning är alla 

aktiviteter som bidrar till ökat värde för kunden och ökad konsumtion (Mansvelt 2005).  

 

Paterson (2006) framställer moderna köpcentrum som katedraler av modern kommersialism. 

Mansvelt (2005) håller med och använder sig av metaforen att konsumtion är dagens religion och 

att köpcentrumen är dess katedraler. Arkitekters och inredares avsikt är att skapa betydelser och 
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värderingar i det byggda utrymmet. Dessa budskap precis som med katedralernas kan tolkas olika 

och till och med uppfattas på ett helt annat sätt beroende på besökaren i köpcentret. Mansvelt 

(2005) uppger att köpcentrum även kan användas på olika sätt beroende på besökaren. De kan 

nyttjas helt utan avsikt från besökarens sida att köpa något vilket innebär att vi strosar omkring 

och låter oss stimuleras av den kommersiella miljön. Paterson (2006) tar som exempel på detta 

mammor med barn som besöker centrumen för värme eller vänner som enbart går dit för att fika 

eller prova kläder utan att köpa något.  

 

Mansvelt (2005) klargör att shoppingcentrum är en social medelpunkt där människor integrera 

med varandra, där nya varianter av det inre jaget kan analyseras och uppmuntras av andra. Det är 

genom att handla kunden utvecklar känslor av kontroll över situation och varor. Dessa aspekter 

skildras även av Mikunda (2006) som påstår att shoppingcentrum är utformade för att tilltala 

shopparens sociala sida och framväxt av det inre jaget. Trots att Mansvelt (2005) klargjort att 

köpcentrum är utformade för att manipulera shoppares beteende anser Mikunda (2006) att 

shoppare inte får ses endast som varelser manipulerade av omgivningen, utan snarare får de en 

känsla av frihet då de kan välja vilka delar av varorna och miljöerna som ska upptäckas och 

därmed kontrollera sin känsloutveckling.  

 

“The popularity of shopping malls and centers’ can be attributed to their success in managing 

diversity, reducing the risks of social difference and promoting the virtues of familiarity” 

(Mansvelt 2005:66) 

 

Bergström & Fölster (2009) antyder att framgången för handelplatser till stor del handlar om 

läget. För ett köpcentrum är det av stor vikt att trafik med bil, cykel eller kollektivt fungerar. 

Konsumenterna lider av tidsbrist och centrumet blir ointressant om transporterna tar för mycket 

tid. Det anses vara en stor fördel om köpcentrumet ligger strategiskt nära en kollektiv 

trafikknutpunkt. För de kunder som kommer med bil är det också parkeringsmöjligheterna 

viktiga. Bergström och Fölster (2009) har urskiljt ett antal framgångsfaktorer för handelsplatser. 

Dessa är: 

 

Kunden – det är grundläggande att man förstår kunden och de produkter och tjänster som 

kommer locka dem.  

Dragare - dessa är kedjebutiker eller livsmedelsbutiker som uppskattas av majoriteten av 

konsumenterna.  

Butiksmix – en bra butiksmix underlättar för kunderna att utföra flera ärenden samtidigt. Ett sätt 

att höja attraktiviteten är enligt Bergström & Fölster (2009) att ha nya butiker som lockar. 

Handelplatser kan hitta sin nisch genom att ha en annorlunda butiksmix.  

Pärlor – Detta är den del av butiksmixen som har det lilla extra som det pratas om, det kan vara 

butiker men även restauranger eller andra attraktioner.  

Mötesplatser – eftersom kunden inte alltid söker sig till platserna för att handla är det viktigt med 

torg, restauranger och annat som underlättar möten. Det är även av stor betydelse att skapa 

trivsel, men detta är komplext då det sällan går att göra en helhetslösning utan handlar om 

kontinuerligt arbete för att tillfredställa olika behov. En trivselfaktor är exempelvis att det är rent 

och snyggt, att kunden känner sig trygg på området, passande antal toaletter och 

restaurangutbudet. Foodcourts där flera restauranger har gemensamma sittplatser har blivit 

populärare på senare år. Personer i samma sällskap kan äta amt från olika ställen men ändå sitta 
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tillsammans. Detta medför att kunden trivs, spenderar längre tid i centrumet och därmed även 

större belopp. 

Aktiviteter – intresset för att besöka en handelsplats ökar om det pågår aktiviteter. Bergström & 

Fölster (2009) understryker vikten av att experimentera. En framgångsfaktor är därför också 

ständig förnyelse och förnyelse i butiker, renovering är något som skapar intresse. Detta är viktigt 

eftersom det inte finns några framgångsmodeller skrivna i sten, genom experiment upptäcker man 

vad kunderna uppskattar.  

 

Enligt Sands et. al (2009) påverkas även kunders köpbeteende av butikens utseende, atmosfär, 

design och alla dessa är aspekter som bidrar till attraktionskraften för ett köpcentrum. Kunder 

påverkas genom bild, ljud, lukt och det taktila faktorerna. Dessa kan antingen kombineras eller 

användas var och en för sig för att öka kundens köpbeteende. 

 

Wakefield et. al (1998) skildrar hur nedgången i köpcentrum beror på att det finns för många som 

ser likadana ut och allför många butiker som erbjuder för mycket av samma varor. Det beror på 

att konsumenterna har för lite tid på grund av hektiska liv och därför gör färre turer till 

köpcentrum. Färre konsumenter säger att de går till köpcentrum för att njuta av upplevelsen. 

Även om människors liv är mer tidspressande anser Wakefield et.al (1998) att konsumenterna 

kommer att hitta tid att engagera sig i aktiviteter som de gillar. Köpcentrum utvecklare försöker 

locka kunder genom att skapa en spännande shoppingupplevelse för att attrahera och behålla dem 

i köpcentrumet.  

 

 

3.2 Upplevelsemarknadsföring 
Begreppet upplevelse är centralt i vår forskningsfråga. Detta avsnitt innehåller bland annat 

Upplevelsemarknadsföring, men till största delen om upplevelserummet eftersom vår uppsats är 

inriktad på upplevelsen inom köpcentrumet.  

  

”The successfull experience concept of the present combine the longing for entertainment with 

true, big feelings, with genuine materials and high quality design, and help with our problems in 

everyday life, with quick massage of the soul for stressed-out customers. In a nutshell: the 

experience society has grown up.”  (Mikunda, 2004:6) 

 

Kundupplevelse enlig Shaw (2005) är en interaktion mellan en organisation och en kund som ska 

kännetecknas av organisationens fysiska presentationsförmåga, att sinnena stimuleras och 

framkallar känslor. En kundupplevelse är inte bara det fysiska, det emotionella eller bara sinnena 

utan Shaw (2005) ser att det är alla dessa aspekter kombinerade tillsammans. Betydelsefulla 

avseenden inom kundupplevelsen är hur snabbt samtal besvaras, öppettider för en verksamhet, 

dess lokalisering och tillförligheten i deras produkter. Enligt Schmitt (2003) är värde en central 

del i den kundinriktade strategin. Allt för ofta är det bara en funktionell definition av vad kunden 

får för sina pengar. Experiential value promise (EVP) specificera vad för upplevelse 

konsumtionen av denna vara eller tjänst exakt kommer att ge kunden. Det är detta som kunden 

tänker på då de ställer sig frågan; vad är jag villig att betala. EVP säger vad för upplevelse 

kunden kommer få och företag måste uppfylla dessa utlovade löften för att inte göra kunder 

besvikna. Författaren förklarar att vid fastställelse av EVP, är det viktigt att tänka i termer av 

vilken typ av upplevelse företaget erbjuder och denna upplevelse omfattar även sinnesstimuli och 
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känslomässiga upplevelser. Pine & Gilmore (1999) påpekar att människan därför skär ner på att 

spendera pengar på varor och spenderar mer pengar på tjänster, de vill ha något minnesvärt och 

värderar upplevelser högre.  Pine & Gilmore (1999:12) ”experiences are 

memorable”. De identifierade nyligen att utbud av upplevelser inträffar när ett företag använder 

tjänster som en scen och varor som rekvisita för att engagera en individ.  

 

Företag måste inse att känslor och sinnen spelar en stor roll i kundupplevelsen.  Shaw (2005) 

beskriver att vi dagligen tar in information genom våra fem sinnen: syn, ljud, smak, känsel och 

lukt. En kundupplevelse handlar därför om att sinnena stimuleras och kombinationen av de 

uppgifter som lämnas i människans sinnen senare bidra till att framkalla känslor. Sinnena kan 

förmedla både negativa och positiva känslor som sedan bildas till ett bra eller dåligt minne hos 

konsumenten. Shaw (2005) hävdar att av studier som gjort säger 69 procent av kunderna att 

känslor står för över hälften av alla kundupplevelser. Enligt Pine et. al (1999) erbjuder inte 

företag längre bara varor och tjänster utan att frambringa upplevelsen i dessa, då de vet att 

kunden är välförsedd med känslor.  Alla tidigare ekonomiska erbjudanden kvarstår medan 

upplevelsen i sig är personlig. Upplevelser förekommer inom varje enskild person och dessa kan 

vara emotionella, fysiska och spirituella. Pine & Gilmore (1999) hävdar att kunder inte bör nöja 

sig med de standardiserade varor och tjänster som företag erbjuder dem, då företag i dagens 

samhälle effektivt kan leverera något unikt med hjälp av massanpassade tekniker för att 

tillfredställa kundens önskemål. De företag som står över denna utveckling kommer konkurreras 

ut av andra och större företag inom samma bransch. Mikunda (2004) påstår att ett ställe som 

erbjuder upplevelser får kunden att känna sig nyfiken, tiden spenderad på stället ökar och deras 

positiva känslor gentemot det som presenteras i butiken ökar. Kunden känner sig levande och i 

detta läge är kunden mer mottaglig för all slags information och kommunikation. Därför har 

också just upplevelser utvecklats till ett av marknadsföringens grundläggande verktyg.   

 

Begreppet upplevelse har enligt Bergström & Fölster (2009) använts i marknadsföringen i många 

år men idag tillskrivs det mer värde än tidigare. Anledningen till detta är att upplevelser används 

som ett specifikt konkurrensmedel jämförbart med traditionella som pris och kvalitet. Våra 

livsmönster förändras och därmed även våra konsumtionsmönster. Idag är vi konsumenter av tid 

och vi strävar efter att uppfylla denna tid med meningsfulla och upplevelserika händelser. Inom 

svensk handel är upplevelser som ett konkurrensmedel uppmärksammat men ännu inte utvecklat. 

Många påstår att de arbetar med att förmedla upplevelser men det är väldigt få som systematiskt 

arbetar med koncept och verktyg som finns tillgängliga. Därför tydligör Pine & Gilmore (1999) 

att företag kontinuerligt bör fräscha upp upplevelser genom att ändra eller lägga till element. 

Detta för att erhålla nya och spännande upplevelser och göra det värt pengarna och medför att 

kunden vill uppleva det igen. Detta anser författarna är bättre än att konstant ge en och samma 

upplevelse och de förklarar att människan vill prova nya saker. När de inte heller förväntar sig 

något annorlunda kommer det att bli positiv överraskade. Bergström & Fölster (2009) förklarar 

att fokus i Sverige ligger mer på events och happenings än helhetsupplevelsen i en miljö speciellt 

anpassad för kunden. Temarestauranger och temastråk och enklare former av 

upplevelseutveckling finns men är relativt ovanliga.    
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3.2.1 Upplevelserummet 
Enligt Tonndorf (1989) representerar en lokals interiör inköpsverkligheten. Det är här som 

flertalet kunder fattar sina inköpsbeslut och butikens atmosfär är allt mer ett framträdande och 

tungt konkurrensmedel. Med upplevelserummet åsyftar Mossberg (2003) den fysiska 

omgivningen i vilken tjänsten produceras, levereras och konsumeras. Upplevelserummet består 

av faktorer som påverkar kundernas och de anställdas tillfredställelse och beteende. Trivsam och 

attraktiv miljö kan medföra att kunder köper mer och att anställda trivs bättre med sitt arbete. 

Upplevelserummet bör enligt Mossberg (2003) planeras så att interaktionen kan fungera 

tillfredställande. De fysiska faktorerna måste stödja såväl kunder och personal och underlätta 

mötet emellan dem. Upplevelserummet hat stört betydelse när interaktionen är långvarig och när 

syftet är nöje eller njutning.  

 
Mossberg (2003) förklarar att upplevelserummet består av tre faktorer vilka är atmosfäriska 

faktorer, designfaktorer och sociala faktorer. De atmosfäriska faktorerna är 

bakgrundförhållanden som temperatur och ljudnivå. Dessa påverkar kunden omedvetet oh 

uppmärksammas enbart då de närmar sig det extrema, exempelvis om det blir för varmt eller för 

kallt i ett rum. Designfaktorerna inkluderar visuella tecken som uppmärksammas mer av kunden 

än de atmosfäriska aspekterna. Designfaktorerna är exempelvis arkitektur eller layout och 

komfort. De sociala faktorerna är människorna som befinner sig i upplevelserummet och deras 

påverkan på miljön. För upplevelserum som restauranger kan sociala faktorer vara avgörande för 

upplevelsen. Inom de sociala faktorerna ingår köer, trängsel och personalens beteende som också 

påverkar kundens upplevelse (Mossberg 2003).  

 

Michon et.al (2005) tydliggör hur deras studier visar på att det finns signifikanta samband mellan 

köpcentrumets atmosfär och shoppingbeteende. Detaljhandel har en inverkan på en rad av 

konsumenternas känslor och attityder och dessa utvecklas enligt Michon et. al (2005) som 

reaktioner från utseendet och miljön på ett varuhus. Faktorer som besökare reagerar på är bland 

annat vilka är effektiva yttre skyltfönster, effekten av belysning samt butikslayout. Kundens 

reaktioner på dessa kan öka försäljningen dramatiskt. Påverkan av färg är en annan effekt, och 

effekten av trängsel är en annan aspekt som påverkar kundens tillfredsällelse i servicelandskapet.  

 

Inredningen i upplevelserummet länkar samman rummet med dess besökare. Det förmedlar enligt 

Lin (2004) en personlighet genom former, färger och strukturer. Hur möbler placerar kan 

förmedla en känsla av hölje och kommunicera synliga och osynliga gränser. Förändringar i 

takhöjd uppfattas mycket mer än förändringar i rummets längd eller bredd. Högt tak förmedlar en 

känsla av rymd medan kunden förknippar lågt tak med intimitet. Dessa saker påverkar hur en 

människa dömer en miljö och vilka mentala bilder som utvecklas i hjärnan. Lin (2004) anser att 

upplevelserummet bör vara förenligt med gästernas förväntningar vilket innebär att 

tjänsteleverantören måste definiera sina mål i förhand för att fastställa upplevelserummets 

övergripande utformning och design. Hur upplevelserummet är utformat bidrar enligt Mossberg 

(2004) till olika känslor hos besökaren. Reaktionerna kan delas in i två dimensioner; välbehag 

och grad av upphetsning. Det är sannolikt att en miljö som framkallas känslor av välbehag får 

människor att söka sig dit. Även atmosfären påverkar hur mycket tid och pengar som spenderas 

på stället. Färger, dekor, musik och andra atmosfärfaktorer påverkar människors humör på olika 

sätt. Dessa aspekter väljer vi att diskutera djupare senare i detta kapitel under rubriken 

Sinnesmarknadsföring. 
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Mikunda (2004) har identifierat fyra saker som är utmärkande för alla nya servicelanskap 

designade för att ge upplevelser.  

 

 Upplevelserna ger dessa ställen en högre exponering och de blir ofta landmärken. Då man 

promenerar genom en stad går de inte att undvika de externa effekterna av dessa 

byggnader som deras arkitektur och skyltfönster. Vissa arkitekter arbetar helt med att 

utsidan ska agera som ett enda stort meddelande i betong.  

 De är designade för malling, vilket innebär att när de väl fått människor att stanna upp och 

gå in i byggnader måste de få besökare att röra sig på ett naturligt sätt. Om man inte 

lyckas få kunderna att promenera bekymmersfritt kommer de inte heller finna 

servicelandskapet rätt för dem och istället för att känna sig som hemma kommer de känna 

sig som främlingar i landskapet. Då den inre miljön av ett köpcentrum är stimulerande har 

man uppnått malling och enligt Underhill (2008) är det då man kan få kunder att upptäcka 

och köpa produkter de inte hade tänkt på från första början.   

 Alla upplevelselandskap har en concept line. Det vill säga ett tema eller upplevelsedesign 

som syftar till att binda samman alla ställets avdelningar och även med avvikande utbud 

uppfattats som en enda helhet av besökaren.  

 Avslutningsvis måste alla ställen baserade på att ge kunden upplevelser vara en 

tilldragande attraktion för kunden, ofta något som de bara ”måste se”. Därmed 

konstrueras de kring en kärnattraktion som en värdehöjande effekt och detta förvandlar 

vanliga restauranger, köpcentrum och museum till moderna sevärdheter.  

 

 

Teman 

Pine & Gilmore (1999) hävdar att företag bör använda sig av ett väldefinierade teman för att öka 

kundens upplevelser. Författarna anser att ett dåligt övertygande tema inte ger kunden något 

minnesvärt att titta på och kunden kommer därför inte att få något intryck av en upplevelse. De 

förklarar även att sinnen stimulerar en upplevelse och dessa sinnesintryck kan förstärkas genom 

olika teman. Ju effektivare en upplevelse engagerar sinnena kommer desto mer minnesvärd 

kommer upplevelsen att bli. Vikten av att skapa en levande och positiv stämning har enligt 

Salomon et.al (2006) tvingat marknadsförare att allt mer sudda ut gränserna mellan shopping och 

teater. Shoppingcentrum och affärer måste skapa en miljö som stimulerar människor och får de 

att shoppa och bli roade samtidigt. Kravet på underhållning medför att shoppingcentrum tar till 

alla medel för att transportera shopparen igenom en fantasivärld och skapa vad Salomon et.al 

(2006) kallar retail theming. Paterson (2006) anser också att det blir en allt tydligare 

odifferentiering mellan konsumtion och andra sfärer eftersom de sammanbinds och blir allt 

svårare att skilja ifrån varandra. Han kallar detta fenomen för Disneyization, vilket innebär att de 

principer som tillhör en Walt Disney park allt mer tillämpas på andra branscher och övriga 

aspekter i det sociala livet, både i USA och i övriga världen. Tema som inredning och 

underhållning har varit grundläggande i Disneys parker sedan det öppnade 1955 men tendenserna 

sprider sig vidare till affärer och shoppingcentrum. De blir allt mer präglade av teman och 

element som är typiska för temaparker införlivas i köpcentrumen, exempel är Fantasyland inom 

West Edmond mall.  
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Dizneyization är en innovation som medför att vanliga shoppingmiljöer förvandlas till en annan 

värld, sammankopplad genom inredning, skyltning och underhållning. Dessa aspekter medför 

enligt Paterson (2006) positiva känslor med en konsumtionsexplosion som följd. Mikunda (2004) 

instämmer med Paterson (2006) och anser att design grundad på olika teman handlar om långt 

mer än bara god design och dekorationer. Designade teman används av medvetna inredare för att 

föra in betraktaren i ett ”sagoland” rent psykologiskt med hjälp av stimuli av hjärnan. Det 

framkallar fantasier och då kunden uppfattar denna helhet blir den en av de grundläggande 

funktionerna som får oss att besöka ett ställe och även stanna där under en längre tid. Ett designat 

tema är centralt i de stora ytorna utanför affärerna och fungerar som ett allomfattande koncept för 

köpcentrumet.  

 

 

3.3 Sinnesupplevelse 
Eftersom sinnestimuli är oundvikligt för att skapa en upplevelse följer i detta avsnitt en 

presentation av människans fem sinnen och hur intryck genom dessa påverkar vår verklighet. 

 

Enligt Lindstrom (2008) är människans sinnen oerhört viktiga för att hjälpa oss tolka världen 

omkring oss och de spelar en viktig roll i vårt agerande. Lin (2004) delar in människans sinnen i 

receptorer på avstånd och omedelbara receptorer. Inom receptorerna på avstånd ingår visuellas 

intryck genom ögon, auditiva intryck genom öron och luktintryck genom näsa. Dessa sinnesceller 

tillåter individer att samla information och uppleva objekt utan kontakt. De omedelbara 

receptorerna innefattar bland annat sinnesstimuli genom beröring av huden vilket medför en 

omedelbar upplevelse av temperatur, hårdhet, textil och form. Lin (2004) framför att ett 

servicelandskaps utformning har en betydande roll eftersom detta lanskap talar med kunden och 

styr dess attityder och förväntningar på tjänsteleverantören, innan de hinner integrera med 

anställda.  

 

3.3.1 Syn 
Enligt Hultén et.al (2008) är synsinnet det mest kraftfulla sinnet en människa har eftersom det ger 

individen en möjlighet att upptäcka omedelbara förändringar, exempelvis när det utvecklas en ny 

design eller en ny butikslayout. De unika med synen är att den frambringar gamla minnen och 

skapar känslor. Synsinnet fungerar så är att varje bild som skapas oftast jämförs med en gammal 

bild som tas upp från minnet och på så vis bildas det en relation till tidigare sinnesupplevelser. 

Synstrategi kan uttryckas i olika termer men när det kommer köpcenter spelar färg, ljus, tema, 

exteriör och interiör en huvudsaklig roll. Shaw (2005) påstår att majoriteten av alla individer tar 

till sig information med hjälp av synen och på så vis kan något man ser direkt verka motbjudande 

eller tilltalande. Företag använder sig av synen på olika sätt när det kommer till kundupplevelsen 

men Shaw (2005) anser även att företag och organisationer överanvänder synsinnet och därför 

glömmer bort de andra sinnena. 

 

Enligt Lindstrom (2008) är människan idag mer visuellt överstimulerad än någonsin tidigare. 

Studier visar på att ju mer stimulerade människan är desto svårare blir det att fånga deras 

uppmärksamhet. Författaren förnekar inte att synen är en avgörande faktor för varför människan 

köper. Men av de studier han gjort visar det sig att synen i många fall inte är lika effektiv som 

han först antog, och att lukt och ljud är betydligt mer kraftfullt än vad man tidigare trott. 

Lindstrom (2008) hävdar att i själva verket kan i många olika kategorier ljud och lukt vara ännu 
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starkare än synen. För att engagera människan till fullo känslomässigt är det därför inte bra att 

enbart översvämma individen med logotyper, utan företagen bör också pumpa in dofter i våra 

näsborrar och musik i våra öron. Lindstrom (2008) förklarar att kombinationen av flera sinnen är 

mer tilltalande, än när bara ett sinne används. När människan ser och luktar på något på samma 

gång, kommer olika regioner i våra hjärnor att lysa upp och vi kommer få ett intresse för 

produkten eller händelsen. När en behaglig doft passar ihop med ett likt tilltalande och 

överstämmande bild, kommer individen uppleva de som något trevligt. Medans om de två 

sinnesstimuli används olämpligt kommer de att upplevas dålig eller glömmas bort. Lindstrom 

(2008) nämner även att färger kan vara mycket kraftfulla i att ansluta oss känslomässigt till ett 

varumärke eller inredning.  

 

Dessa aspekter delas av Lempert (2002) som beskriver att synen påverkar kundens köp och att 

färger är en sådan aspekt som bidrar till detta. Färger påverkar kundens köpbeslut och det bidrar 

till enorma skillnader i hur en kund reagerar på en produkt eller butik och därför är det ett 

huvudverktyg inom marknadsföring. Därmed bör mycket fokus läggas på färger från företagens 

sida då en ny produkt designas eller en ny butik inreds. Människans reaktion på färger är snarare 

emotionella än intellektuella, varför Lempert (2002) hävdar att färgen har undermedveten effekt 

på shoppingbeteendet och att de mest stimulerade färgerna är de varma färgerna som röd, orange 

och gul. Mossberg (2003) anser att varma färger bör användas i de miljöer där mycket impulsköp 

görs eftersom hjärnans aktivitet påverkas mer av dessa färger. Hultén et.al (2008) ser den röda 

färgen som den som snabbast attraherar ögat och därmed har störts uppmärksamhetsvärde. Lin 

(2004) påpekar att konsumenter reagerar mer positivt till en blå miljö i detaljhandeln och att 

bakgrunder med varma färger bidrar till en ökad uppmärksamhet och att kunden dras till butiken. 

Serviceutrymmen där belysningen är utformad för att harmonisera med möbler och annan 

inredning uppfattas som mer behagliga där belysningen inte harmoniseras med andra faktorer i 

rummet.  

 

Hultén et.al (2008) framförhåller att ljussättning som sinneutryck används allt mer för att skapa 

attraktion och uppmärksamhet i servicelandskapet. Ljus kan bidra till att belysa detaljer i ett 

servicelandskap istället för att framstå som ett enda stort ljushav. Ljuset kan användas för att 

skapa variation i servicelandskapet och det är en god anledning till att använda ljussättning. Rätt 

ljus kan bidra till rätt stämning vilket i sin tur attraherar och fångar kunders intresse. Lempert 

(2002) skriver att även dagsljus påverkar kundens köpbeteende och att takfönster ofta ger mycket 

mer upplysning. Dessa takfönster ökar försäljningen eftersom kunder väljer att gå in i butikerna 

när solljuset reflekteras i deras ögon. Servicelandskapet utformning har enligt Hultén et.al (2008) 

en allt större betydelse inom sinnesmarknadsföring och det ger även ännu mer utrymme till att 

involvera kunderna. Hur servicelandskapet utformas påverkar försäljningen. ICA har utvecklat 

”kundvarvet” som innebär att mjölken placeras längst in i butiken vilket innebär att kunden måste 

gå förbi alla andra varor för att komma till mjölken och därmed utsättas för stimuli av andra varor 

de inte tänkt köpa från början.  

 

3.3.2 Lukt 
Michon et. al (2005) anser att av alla våra fem sinnen, anses lukt vara det närmast anknutna till 

känslomässiga reaktioner eftersom luktenbulben är direkt kopplad till det limbiska systemet i 

hjärnan och som är sätet för omedelbara känslor hos människan. Lukt är en viktig atmosfärisk 

variabel som borde studeras inom detaljhandel eftersom dofter har en ökad sannolikhet till att 

producera känslomässiga reaktioner från konsumenterna. Av de studier som författarna gjort 
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indikeras det att lukten påverkar konsumenternas shopping. Dock anser att det är lättare att 

matcha en doft men med specifik produkt än att matcha en lukt med en specifik detaljhandel. 

Forskningar har visat att om man tillför en behaglig doft på en produkt kommer försäljningen att 

öka dramatiskt. På samma sätt anser de att detaljhandel också kan integrera med omgivande 

dofter och påverka konsumenternas uppfattning av shoppingupplevelse. (Michon et. al 2005) 

 

Av alla våra sinnen anser Lindstrom (2008) att lukten är den mest ursprungliga och det mest 

djupt rotade. När individen luktar på något går det direkt stimuli till våra sinnesceller som öppnar 

upp minnen och känslor av välbefinnande. Shaw (2005) och Hultén et.al (2008) återger att dofter 

kan skapa sinnesupplevelser som bidrar till minnesbilder för kunder och att dofter påverkar våra 

emotionella sidor. Lukter har en förmåga att väcka känslor hos kunder och en lukt kan påminna 

om gamla minnen. På grund av dofters koppling till människans känsloliv kan detta bidra till att 

kunder bygger upp en image av ett företag eller varumärke. Dofter som sprids i servicelandskap 

kan vara naturlig som nyplockade blommor eller artificiella dofter som sprids genom 

doftmaskiner. Lempert (2002) hävdar att människans förmåga att ta emot dofter och är mycket 

starkare än vår förmåga att ta emot de bilder vi sett. Företag måste förstå att den emotionella 

delen av hjärnan är påverkad av lukter då människor upplever ilska eller nöje på grund av en 

händelse som inträffat. Lukten frambringar känslor och minnen som man upplevt med hjälp av 

luktsinnet och detta känslor kan både vara negativa och positiva. Vårt luktsinne är mycket mer 

känsligare än vårt smaksinne och Lempert (2002) påstår därför att luktsinnet är mer kraftfullt 

marknadsföringsverktyg än smaksinnet. Butiker som har en särskild doft kan ha en aningen bättre 

kontroll över hur länge kunden kommer att stanna kvar, vad kunden köper och även om kunden 

lockas till en viss butik eller inte. Med rätt kombination av dofter kommer den stressade kunden 

att slappna av när de handlar i butiken.  

 

Enligt Lempert (2002) kan att företag ökar sina möjligheter genom att integrera dofter i 

marknadsmixen. Men marknadsföring tillsammans med dofter ska användas på så sätt att de blir 

förenliga med produkten eller butiken. Det finns dock vissa tendenser till att dofter har negativa 

effekter om företag använder sig av för starka odörer. Företag kan använda dofter för att förstärka 

ett tema i kortsiktiga marknadsföringsåtgärder, exempelvis för att uppmärksamma en produkt vid 

produktlanseringar eller vid event.   

 

Dofters påverkan 

Lempert (2002) anser att en söt doft av apelsin kommer lugna kunden och minska stressen. Även 

Shaw (2005) skildrar hur användandet av fruktiga dofter i bakgrunden eller i 

ventilationssystemen kan frambringa goda känslor hos kunder och på så vis öka företagets 

försäljning. Detta är som magi då den fruktiga doften frambringar en bekväm känsla inom 

kunder.   

 

En studie som gjort för Nike löparskor. Nike placerade två identiska par löparskor i varsitt rum. 

Ett rum fylldes med ljus, blommig doft och i den andra var det ingen doft i alls. Av de volontärer 

som deltog i undersökningen var det hela 84 procent som påstod sig vilja ha löparskorna som de 

tittade på i det blomdoftande rummet, ändå var det identiska löparskor i båda rummen (Lindstrom 

2008).  

 

Både Hultén et.al (2008) och Lempert (2002) yttrar att doften av basilika fungerar uppiggande 

och humörshöjande. Citron och Lime fungerar uppfriskande, energigivande och renande medan 
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vanilj dämpar stress och ångest. Enligt Hultén et.al (2008) är kaffedoft på en arbetsplats något 

som symboliserar avkoppling och gemenskap. Det mest klassiska tillvägagångssättet att använda 

dofter i servicelandskapet förklaras av Hultén et.al (2008) vara doften av nybakat bröd. Det 

uppmärksammades i Storbritannien redan på 1980 – talet att doften av nybakat bröd även bidrar 

till att det säljs mycket mer av även andra varor. Brödets doft är ofta svår att motstå då det för 

många människor är sammankopplat med positiva minnen och välbefinnande. Lin (2004) pekar 

på att doften av nybakat bröd faktiskt kan öka försäljningen av bröd med hela 300 %.  

 

3.3.3 Smak 
En smakupplevelse av olika slag kan enligt Hultén et.al (2008) vara ett bidragande element då 

företag ska stärka sin image och identitet. För att företag ska skapa en interaktion med sina 

kunder och bidra med en smakupplevelse är det vanligast förekommande att de bjuder på kaffe 

eller mat. Smaksinnet är ett socialt sinne som inte upplevs till sin fulla rätt i ensamhet. Mat är ett 

viktigt socialt element som skapar utbyte och oftast föredrar vi att äta tillsammans med andra. De 

vikigaste sinnesuttrycken för att skapa en lyckad smakupplevelse är kunskap, miljö och 

presentation.  

 

Shaw (2005) finner att smaken är en av det mest utmanande sinnet att tillfredsställa vilket kan 

vara anledningen till varför många företag inte arbetar med detta sinne. Även Lempert (2002) 

anser att smaksinnet är en av de största utmaningarna inom marknadsföring eftersom smaksinnet 

påverkas av lukt och luktsinnet är något som förändras kontinuerligt. Företag kan inte separera 

lukten från smaken då dessa sinnesstimuli är beroende av varandra och Hultén et.al (2008) 

framförhåller att luktsinnet står för en stor del av smakupplevelsen. 75 procent av vad vi uppfattar 

som smak kommer egentligen från vårt luktsinne och det kvinnliga könet i alla ålder, har i 

allmänhet mycket bättre luktsinne än män i samma ålder (Lempert 2002). 

 

Miljön där mat och dryck konsumeras är av betydelse för smakupplevelsen. En undersökning där 

deltagarna fick äta exakt samma mat i olika miljöer, allt ifrån äldreboende till fyrstjärniga 

restauranger visade att upplevelsen värderades som högre av deltagarna i de mer exklusiva 

miljöerna. Smakupplevelsen beror på mycket mer än den mat som serveras och att därför skapa 

en intressant och tilltalande miljö som differentierar verksamheten är av stor vikt (Hultén et.al 

(2008).  

 

3.3.4 Hörsel 
De flesta individerna skapar en identitet med hjälp av musiken och Hultén et.al (2008) påstår att 

allt fler företag inser att ljud kan stärka deras varumärkes image och identitet. Ljud är ofta 

förknippat med musik och musik skapar en god atmosfär i butiker och varuhus som sedan 

genererar en ljudupplevelse för människan. Enligt Shaw (2005) skapar ljud liv i saker och musik 

har en stor inverkan på människans känslor. Lugn musik gör kunder avslappnade och att de bästa 

försäljningsresultaten nås genom lugn musik. Med stillsam musik kan kunder höra vad som sägs 

till dem, detta bidrar till att kunden skapar en positiv attityd till produkten och beslutet av att köpa 

något ökar.  

 

Lempert (2002) anser att musik är ett kraftfullt marknadsföringsverktyg och redogör att musik 

kan framkalla ett leende, ett skrik, en kyss eller ilska. Musik betyder mycket för oss på grund av 

dess påverkan på våra emotionella sidor. Musiken kan relateras till olika relationer och 

bakgrundsmusik påverkar kundens beteende i köpcenter och stormarknader. Återförsäljare 
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använder julmusik för att skapa en miljö som bidrar till att konsumenter köper mer 

juldekorationer och presenter. Lindstrom (2008) tar också julmusiken i köpcentrum som exempel 

på hur företag kan använda sig av musik för att lockar kunder till en plats. För att företag ska 

maximera sin framgång med att välja rätt musik måste de enligt Lempert (2002) lyssna på 

konsumenternas synpunkter och förstå vilken musik de helst lyssnar på. Lindstrom (2008) 

skildrar hur ljud kan framkalla kraftfull visuella bilder. Människor som hör ljud kan utveckla 

visuella bilder då de blundar. Som exempel förklarar författaren ett exempel då han bad sina 

studenter att blunda. Han river sedan ett papper och efteråt vid tillfrågning om vad som just 

skedde säger alla högt att han rev ett papper. Dessa studenter hade då utvecklat den visuella 

bilden i huvudet enbart av att höra ljudet.  

 

Hultén et.al (2008) skildrar hur musik i servicelandskapet påverkar i hur stor grad kunder trivs, 

hur länge de stannar och därmed hur mycket de spenderar i butiken eller restaurangen. I 

restauranger får musik med högt tempo gästerna att lämna bordet fortare och denna metod har 

använts av snabbmatsrestauranger länge för att få en högre kundomsättning. Vilket tempo 

musiken har, har även visat sig påverka människors tidsuppfattning. Musik med lägre tempo ökar 

den känslomässiga responsen och medför att väntetiden upplevs som kortare.  

 

Hultén et.al (2008) tydliggör att musik för att skapa atmosfär oftast används utan vidare analys 

vilket oftast slutar i att det spelas samma musik som på de flesta radiokanaler. Men för en god 

sinnesmarknadsföring bör musikvalet vara mer medvetet, speciellt hos frisörer, restauranger, 

butiker och varuhus. Eftersom musik bidrar till att skapa en atmosfär som tilltalar olika 

målgrupper är urvalet av musik lika viktigt som färger, ljus och temperatur i lokalen. Musiken 

bör enligt Lin (2004) kombineras med de övriga aspekterna i servicelandskapet eftersom 

människor har en holistisk syn på miljöer och musik som inte passar in bidrar negativt till en 

kunds upplevelse.  

 

Lin (2004) förklarar att styrkan på buller och ljud har betydelse för om det uppfattas som 

behagligt eller irriterande. Volymen uppfattas som en negativ substans, särskilt om ljudet är 

oväntat eller uppfattas som främmande i den miljön. För mycket ljud kan orsaka nedsatt 

koncentrationsförmåga, öka stress, irritation och spänning. Konstant tystnad kan enligt Lin 

(2004) även det upplevas som problematiskt, varför en balans till en behaglig miljö i 

upplevelserummet skapas av ett lagom högt och konstant ljud.  

 

Musikstilars olika tempon bidrar enligt Michon et.al (2005) till känslomässiga reaktioner vilka 

har inflytande på försäljning, både om det är snabba köp eller om det är impulsköp. Dessa 

känslomässiga reaktioner kan uppstå i vinbutiker, restauranger, banker och massa andra sociala 

aspekter. Mossberg (2003) förklarar att musikens påverkan på beteendet inte är något som 

uppmärksammas av kunderna och ofta är kunder inte ens medvetna om att bakgrundsmusik ens 

spelas. Ändå har studier visat att människor går, tuggar eller talar i takt med musik. Spelas det 

långsammare musik går enligt Mossberg (2008) kunderna långsammare i butiken och köper ofta 

mer eftersom de går långsammare och vistas längre i butiken. I En undersökning som gjorts i 

Sverige av Milliam framkom det att gäster inte uppskattar allt för hög musik i butiker eller 

restauranger eftersom de inte kan prata då. Vis portevenemang däremot ser gästerna inte hög 

ljudnivå som ett problem utan det hör till upplevelsen. 
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3.3.5 Känsel 
Känsel är ett sinne människan upplever genom kontakt med huden och Hultén et.al (2008) anser 

att det som kan tydligöra känselsinnet är sinnesutryck som material, temperatur och vikt. Att 

känna på föremål ger oss en upplevelse och bild i hjärnan, exempelvis förklarar både Hulten et.al 

(2008) och Lindstrom (2008) att kunden ofta förknippar tunga föremål med bra kvalitet. Shaw 

(2005) skildrar hur människan älskar att ta på saker, att få känna på något skapar en verklighet. 

När en berörning sker skapar kunden en relation till produkten och Lindstrom (2008) beskriver 

att känseln har en betydande roll i vårt beslutsfattande.  Därför bör företag uppmuntra sina kunder 

att känna på produkten och inte tvärt om. Shaw (2005) förklarar att kunder som shoppar på 

internet oftast kommer gå till affären för att även få känna på produkten innan köpet är gjort. 

Underhill (2009) påstår att taktila sinnet är det viktigaste sinnet, då kunder vill ha den säkerheten 

av att få ta på produkten innan köpet genomförs. Underhill (2009:172)”Looking gives you a 

pretty good idea of how it’s going to feel, but nothing takes the place of your own hand”.  

 

Lempert (2002) anser att känsel är svårt sinne att beskriva som ett marknadsföringsverktyg. Han 

förklarar att en shoppare som jämför två produkter definitivt kommer känna på produkten innan 

köpet är gjort. Shoppingbeteendet förändras när kunder får känna på produkten och leder på så 

vis till att fler impulsköp görs. Puccinelli et. al (2009) klargör att kunder påverkas positivt då de 

få ta på produkterna och prova kläder. Konsumenterna blir mer engagerade i shoppingen och 

finner mer spänning i aktiviteten när de upplever mer än att bara få titta på produkterna. 

Sinnesrörelser, stämningar och de utvecklade känslorna påverkar konsumentens beslutsprocess. 

När en människa är glad och mår bra kommer den föredra vissa saker mer än när denne är 

irriterad och på dåligt humör. En konsument som tillbringar tid på att vidröra, dofta och jämföra 

olika produkter är enligt Lempert (2002) mest benägen att köpa produkten som han eller hon känt 

på.  

 

Material och ytskikt på produkter och servicelandskap påverkar hur kunden uppfattar företaget. 

naturliga material såsom läder, trä och tegelsteg uppfattas som varma och mjuka. Tegel skapar en 

varm känsla genom färgen som ofta associeras med kaminer eller stämningsfulla terrasser. 

Onaturliga material som glas och metall uppfattas däremot som hårda och kalla. Dessa material 

används ofta utomhus men inomhus kan de användas för att skapa en känsla av frihet och 

oordning. Glas är ett material som ofta förknippas med kvalitet medan plast förmedlar en mindre 

exklusiv känsla. Vilket material man använder i servicelandskap som butiker och varuhus 

påverkar atmosfären. Exempelvis använder sig Lindex av textiler för att minska känslan av kalhet 

och sterilitet i sina butiker (Hultén et.al 2008). Genom våra värme- och köldreceptorer uppfattar 

vi människor temperaturer och om ett servicelandskap upplevs som varmt eller kallt är därför en 

viktig för vår upplevelse.  

 

Form och Fasthet, det vill säga om något är mjukt eller hårt är enligt Hultén et.al (2008) viktiga 

faktorer i vår upplevelse av produkter och ett servicelandskaps interiör. En unik form kan 

användas av företag för att attrahera kunderna på ett tidigt stadium i köpvalssituationer. Fastheten 

i interiören påverkar hur kunden beter sig, exempelvis har snabbmatskedjan Mc Donalds längre 

använt sig av hårda stolar för att kunder inte ska stanna kvar allt för länge. Men år 2006 ändrade 

de interiören i 14 000 restauranger genom estetiskt tilltalande former och mjukare stolar. Hultén 

et.al (2008) hävdar att detta visar på de höga förväntningar kunderna har på företagen i det binära 

samhället. I restauranger, kaféer och butiker vill kunderna trivas och genom dessa landskap har 

företag möjligheter att bygga starka varumärken.  
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Michon et. al (2005) har studerat effekterna av detaljhandelns trängsel och resultaten visar att 

upplevelsen av trängsel påverkar konsumenters känslor och köpbeteende. Den mänskliga och 

rumsliga trängseln är positivt korrelerade med nöje och negativt korrelerade med ilska, avsky och 

förakt. För att lösa problemet med trängsel anpassar sig konsumenterna till större detaljhandel. 

Men vissa minskar sin shoppingtid, de avviker från sina shoppingplaner, köper mindre och 

minskar på interpersonell kommunikation enbart för att försvinna från trängseln. Michon et. al 

(2005)  uppfattar trängsel i allmänhet som en obehaglig upplevelse i köpcentra situationer och 

författarna anser att detta kan leda till minskad tillfredställelse. Konsumenternas densitet framstår 

som den viktigaste komponenten i trängsel. Effekten av trängsel, känslor och kundens 

tillfredställelse varierar beroende på dennes motiv eller personliga mål och i vilken typ av butik 

denne befinner sig i. Michon et. al (2005) framförhåller att trängsel kan medföra viss stress och 

ökad upphetsning för konsumenter som känner att deras personliga utrymme invaderas och att 

friheten begränsas. Konsumenterna förutser oftast även att det blir mer trångt på 

lördagseftermiddagar än på en vanlig måndag.  

 

Istället för skyltar och blinkande bokstäver på Times Square och behovet av att se någonting högt 

kommer sinnesmarknadsföringens i framtiden enligt Lindstrom (2008) bidra till ett vimmel av 

dofter och ljud. De han beskriver är ett subtil sensoriska infall som inte enbart förlitar sig på 

visioner utan också på lukter, smaker, ljudet och känseln. Den utsträckning i vilken sinnena är 

sammanflätade kan göra att doft få oss att se, ljud kan få oss knattra med våra läppar, syn kan få 

oss att föreställa ljud, smak och känsel, och då dessa stimuli är i rätt kombination med varandra 

kommer konsumenter få ett ultimat sinnesintryck.  

 

3.4 Utbud 
Detta avsnitt är av värde då problemformuleringen berör ett köpcentrums butiksutbud. 

 

Bergström & Fölster (2009) anger att vi idag har ett likartat utbud i de svenska köpcentrumen 

men detta är inte nödvändigtvis något negativt. Konsumenterna efterfrågar ofta de stora kedjorna 

och de köpcentrum som kunnat erbjuda detta har än så länge varit framgångsrika. Likriktigheten 

ses dock som ett problem i storstadsregionerna där konsumenterna lätt kan välja bort de 

ointressanta alternativen. Konsumenterna uppskattar fräscha köpcentrum med ett modernt 

butiksutbud. Problemet är dock att köpcentrumen i storstadsregionerna investerar i att erbjuda ett 

stort inslag av kedjebutiker och Bergström & Fölster (2009) anser att det idag kan vara för tidigt 

att avgöra om detta leder till framgång i framtiden. Konsumenterna i storstadsregionerna har lätt 

att välja mellan olika köpcentrum och kan välja bort de otillfredsställande shoppingalternativen. 

Denna insikt börjar förstås allt mer av centrumledare och en följd av detta har blivit att allt fler 

strävar efter att addera ett mer internationellt utbud.  

 

Wakefield et. al (1998) anser att ett köpcentrum som erbjuder en variation av hyresgäster kan 

locka fler köpare. Variationen i hyresgästmix kopplas till en känsla av spänning i en galleria och 

Wakefield et.al (1998) förklarar att kunden kommer att få en positiv effekt av denna spänning. 

Gallerior som innehåller ett relativt brett sortiment av butiker, restauranger och nöjesställen ger 

större möjligheter åt konsumenterna att shoppa, äta och återskapa dessa inom ramarna i 

köpcentrumet. Hyresgästmixen i en galleria har visat sig påverka den tid som konsumenten 

spenderar i köpcentrumet och påverkar kundens rörelsemönster. Variationen i ett köpcentrums 
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hyresgästmix kommer medföra en positiv inverkan på kunden och de kommer viljan stanna 

längre. Personer tenderar att bli mer exalterade över saker de tycker är kul, därför hävdar 

Wakefield et. al (1998) att individer som är mer intresserade av shopping är benägna att ägna mer 

tid åt det som de gillar. Däremot förklaras att personer som inte gillar shopping kommer att vilja 

lämna köpcentret så fort som möjligt.  

 

Idag blir det enligt Bergström & Fölster (2009) allt vanligare med nischade stråk i köpcentrum 

vilket innebär att butikerna placeras ut efter den bransch de tillhör. Klädbutikerna är samlade 

efter inriktning mot exempelvis dammode, herrmode eller barnbutiker. Detta uppskattas av 

besökare då de slipper springa överallt för att hitta en typ av produkt som de söker.  

 

3.5 Arkitektur 
Eftersom arkitekturen bidrar till en kunds upplevelse av upplevelserummet är dess påverkan 

oundviklig. Avsnittet inleds med arkitekturens betydelse och utvecklas ytterligare med viktiga 

aspekter av arkitekturen i köpcentrum.  

 

Relationen mellan arkitektur, konsumtion och den kommersiella marknaden blir allt mer 

framträdande. Mattson (2004) hävdar att det funktionalistiska formspråket allt mer fungerar som 

en försäljningsstrategi och arkitekten ses ha rollen som ”framtidens modedesigner.” 

Arkitekturens konsumtionsaspekt är inte alltid uppenbar men arkitekturen som disciplin har 

påverkats av vår ekonomi där konsumtionen är grundläggande. Fokus läggs ofta på de estetiska i 

arkitektur men Mattson (2004) lyfter fram att arkitekturen till stor del används som 

styrmekanism. Arkitekturen styr vårt vardagliga liv och utgör den materiella ramen som låter 

identiteter skapas och samtidigt öppnar för individuell frihet. Ett rums utformnings får därför en 

stor inverkan på vårt sätt att relatera till vår omgivning. Mossberg (2004) hävdar att vi går mot ett 

nytänkande där byggnaden ses som en del av företaget som man medvetet utformar för passa de 

målgrupper företaget har. Arkitekten ska tillsammans med företaget fånga helheten där affärsidén 

är ett centralt begrepp. 

 

Mikunda (2004) anser att allt fler högt respekterade arkitekter tar ansvar för byggen av komplexa 

köpcentrum. Daniel Libenskid, en känd amerikansk arkitekt meddelade i Januari 2002 i 

Architectural Digest’s att ”department stores are cultural complexes, they are places of public 

activity and it is high time we gave some thought to how we can make better use of their 

interactivity”.  

 

3.5.1 Delarna i ett shoppingcentrum 
Bergström & Fölster (2009) uttalar att utformningen av ett köpcentrum bör anpassas till den 

huvudsakliga målgruppen eftersom olika kundgrupper har olika förväntningar, både vad gäller 

innehållet i köpcentrumet och planering. Entrén till köpcentrumet fyller ett primärt behov – att 

släppa in och välkomna kunderna. Entrén ska också mycket tydligt signalera vad som väntar 

innanför portarna. Den fungerar som en reklampelare, inkastare och vägvisare på en och samma 

gång. Det är viktigt att entrén ger besökarna rätt signaler och passar köpcentrumet för att medföra 

en tillströmning av kunder. Ju större köpcentrum desto större är kraven på att entrén gör 

innehållet i köpcentrumet rättvisa.  
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Butikernas skyltfönster 

Tonndorf (1989) antyder att skyltfönster är det som får kundernas uppmärksamhet och får de att 

stanna till. Skyltfönster är perfekta kommunikationsmedel då de snabbt identifierar butiken, visar 

varan direkt och ligger i anslutning till butiken. Skyltfönster står sig starkt i konsumenternas 

blickfång och en betydande andel konsumenter är beredda att gå från sina vanliga inköpsställen 

ifall de hittar något intressant i en annan butiks fönster. Tonndorf (1989) nämner att även insyn i 

butikslokalen blir mer modernt men ställer sig kritisk till om detta verkligen ger lika lockande 

köpimpulser som produkterna utställda i fönster.   

 

Viloställen 

Lounging är ett begrepp som är allt vanligt förekommande och används för att beskriva de 

avslappnande delarna av flygplatser, hotell och shoppingcentrum. Enligt Mikunda (2004) betyder 

lounging att privata högkvalitativa atmosfärer länkas samman med extremt avslappnande 

värdehöjande effekter. Tanken är att avslappningen man känner hemma i sitt egna vardagsrum 

ska transformeras och frambringas även då vi befinner oss på publika platser. Ofta kombineras 

just lounging med andra aktiviteter såsom mat och dryck, och tillfredställer även vår själ samt 

ego genom vacker inredning. Lounger i shoppingcentrum är en service som erbjuder en time-out 

och friar från den stress som shopping ibland kan innebära. Mikunda (2004) klargör att butiker 

genom att erbjuda avkoppling och en attityd som säger att de inte är måna om att bara sälja, 

faktiskt har framgångsrik försäljning.   

 

Danziger (2006) instämmer och förklarar att företag inte ska ha sin fokus på hur mycket de säljer, 

utan fokusen ska ligga på hur de säljer sina varor. Företag bör sträva efter att forma sina butiker 

efter nöje och upplevelsen och inte enbart shopping. Danziger (2006) skriver att kunder älskar 

shoppa i en butik där de känner sig vällkomna och omtyckta. När butiker frambringar glädje, 

passion och bryr sig om sina kunder kommer de med nöje att komma tillbaka. En butik som visar 

att deras kunder kommer först framför allt annat kommer ha lojala kunder.  

 

Luftkonditionering 

Holmberg et.al (2002) framför att luftkonditioneringen är en av de mest avgörande 

uppfinningarna för hur nya miljöer formats under 1900 – talet. Utan luftkonditioneringen hade 

aldrig köpcentrumen kunnat utvecklas. Denna innovation gjorde den moderna byggnadsformen 

möjlig och gav shoppingcentrumen ett helt annat djup med utökning av byggnaders längd och 

bredd. Eftersom rätt tempererad luft även visat sig öka omsättningen hävdar Holmberg et.al 

(2002) att det knappast finns någon gräns för det värde varuhusinnehavare ger 

luftkonditioneringen. Under luftkonditionering vill vi promenera cirka tio minuter men i en 

tempererad och attraktiv inomhusmiljö är promenadviljan dubbelt så stor.  

 

Rulltrappan 

Enligt Holmberg et.al (2002) är även rulltrappan en avgörande innovation för shoppingens 

utformning. Rulltrappan gör det möjligt att länka ihop ytor och föra människor mellan olika 

våningsplan utan fysisk ansträngning och väntetider. Till skillnad från exempelvis hissen skapar 

trapporna effektiva flöden som sätter människor i ständig rörelse i de kommersiella templen. Det 

är en uppskattad uppfinning bland varuhusägare och marknadsfördes av tillverkarna med mottot 

”ökade flöden ger ökad försäljning”. Idag blir utrymmen allt odifferentierade, flygplatser blir 

shoppingcentrum och shoppingcentrum blir utställningshallar. Därmed tycks rulltrappans 
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framgång aldrig avstanna då den ständigt används som den bindande länken mellan det kända 

och det nya. (Holberg et.al 2002) 

 

Naturlandskap 

Naturen är något som allt mer växt fram som arkitekturens och shoppingens instrument. Enligt 

Holmberg et.al (2002) porlar vatten i bäckar för en rogivande effekt i köpcentrumen och träd 

väljs ut för sina dofter såväl som för sina visuella kvaliteter. Mikunda (2004) påpekar också att 

naturens lugnande effekt på människans humör helt enkelt är ett faktum och för den medvetna 

påverkan av kunders humör är kombinationen design och natur blivit typisk. Även bilder av natur 

i inredningen eller ljudet av regnskog eller vågor har en avkopplande effekt och används konstant 

av hotell för att inge en lugnande känsla till stressade resenärer. Holmberg et.al (2002) skriver att 

det finns företag vars verksamhet helt går ut på att skapa ”replascapes”, det vill säga skapa exakta 

kopior av växter, natur och landskap som absolut inte får kännas konstgjorda. Naturen är idag 

med andra ord teknologiserad ända ut i minsta gren för att öka trivseln och medföra goda 

ekonomiska konsekvenser. 

 

Färg och materialval 

Bergström & Fölster (2009) redögör för att ett köpcentrum i 2000 – talet ska vara ljust och luftigt. 

Intag av ljus sker främst genom stora glaspartier i centrumet, gärna i form av glasade 

atriumgårdar utplacerade med jämna intervall. Ljusbilden kompletteras också med 

punktbelysning som förhöjer intrycket av handelsplatsen. Handelsstråken i ett köpcentrum ska 

andas exklusivitet även om utbudet oftast är inom medel- eller lågprissegmentet. Denna mer 

lyxigare atmosfär skapas genom användandet av sten och marmorgolv, ädelträ, stål och glas i 

varierande kombinationer. För att skapa ett större intresse för ett köpcentrum och säkerställa en 

lång livslängd av inredningen är det en fördel om man skapar något unikt som varken känns för 

åldrat eller för extremt.  

 

Flöde 

Holmberg et.al (2002) beskriver alla arkitektiska innovationer och dess användning av 

varuhusägare som medvetet skapande av flöden. Flödet bidrar till pacificering av konsumenten 

och då vi slussas mellan olika våningsplan avsäger vi oss handlingsfrihet och kopplar av 

tankarna. Shoppingmiljöerna med sina rulltrappor, vattenfall och trädgårdar är konstgjorda 

miljöer som får oss att uppleva svunna tider och känna ett välbefinnande. Miljöerna är utformade 

för att få oss att hamn i passiva sinnesstämningar och den sentida arkitekturen är både anpassad 

till och driven av shopping. Förutom flöde i den bemärkningen av fysisk förflyttning avser 

Paterson (2006) även att köpcentrumen idag är kontrollerade i precision i allt ifrån temperatur, 

lukter, musik och skyltfönster för att frambringa flödande fantasier hos shopparen. Mikunda 

(2004) anser att ytorna emellan affärer, restauranger och andra aktiviteter bidrar till människans 

kognitiva karta av köpcentrumet. De hjälper oss hitta och är utformade så att vi så snart som 

möjligt ska känna oss som hemma. Bergström & Fölster (2009) yttrar att flöde även skapas 

genom butikernas placering och hur de länkar till varandra. Ofta handlar det om att inte sprida ut 

verksamheterna allt för mycket utan att kraftsamla på några platser.  

    

Mänskligheten drömmer konstant om att underlätta vardagsrutinerna och därför registrerar vi 

också allt som tar lång tid eller är ansträngande. Dessa behov hos människan har enligt Mikunda 

(2004) legat bakom utvecklingen av den totala service som företagen erbjuder. All typ av 
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bekvämlighet och underhållning vi ser utvecklas i servicelandskapen är steg mot en riktning som 

säger att vi allt mer lämnar det rationella samhället bakom oss. 
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4. Empirisk och Teoretisk Analys 

Nedan presenteras studiens empiriska material. Empiriska datan har erhållits genom femtio 

kundintervjuer, två djupintervjuer samt egna observationer. Dessa analyseras och återanknyts 

till teorier i föregående kapitel. Kunderna i studien är anonyma, djupintervjuerna vilka vi vill 

påminna om eftersom deras röster är genomgående i kapitlet genomfördes med dessa personer:  

 

Karin Bossner; centrumchef Entré  

Greger Dahlström; Ansvarig arkitekt för projektets utsida och insida.  

 

4.1 Upplevelsecentrumet Entré 
Aktiviteter: Aktiviteter definierades i uppsatsens första kapitel som restauranger eller andra 

nöjen som erbjuds till kunden utöver butiker och shopping. De aktiviteter som finna på Entré är 

biosalong, baren O’learys där besökaren utöver att äta och dricka kan bowla samt gymmet SATC. 

Vill kunden enbart dricka och äta finns restaurangen Kniv & Gaffel, snabbmatskedjorna Burger 

King och Sunset Boulovard samt en Foodcourt. Restaurangerna i Foodcourten serverar bland 

annat husmanskost och mat med smaker från Italien, medelhavet och Asien. Utöver detta finns på 

Entré ett flertal kaféer, främst på de första två våningarna (www.entremalmö.se).  

 

Butiksutbud: Entré erbjuder ett stort sortiment av butiker på två våningar. Inom dammode finns 

bland annat H&M, Cubus, Monki, Lindex, Mango och Vero Moda. Inom herrmode erbjuds G-

star Raw och Jack & Jones. Inom skor och accessoarer finns bland andra Glitter, Smycka, 

Ur&Penn, Eurosko och Deichmann (entremalmo.se).  

 

Arkitektur: Arkitekturen innefattar köpcentrumets fysiska utformning, både på utsidan och även 

inredningen på insidan.  Bossner beskriver att Entré består av tre byggnader. En gammal 

omrenoverad innehållande kontor och lägenheter. De andra två består av 50 000 försäljningsyta 

uppdelat på två byggnader och 4 våningar. Dessa byggnader är hopbundna med en skywalk 

eftersom kommunens gata går emellan.  

 

För bättre inblick i upplevelserummet, se bilaga 4 för bilder. 

  

4.2 Entré och kunden 
Bossner hävdar att de inte har någon specifik målgrupp eftersom det inte är möjligt att vara för 

snäv i ett köpcentrum. Däremot riktar sig Entré främst till kvinnan i sin marknadsföring eftersom 

det generellt ses att hon gör köpbesluten i en familj, och den huvudsakliga målgruppen ses vara 

de som i sinnet är mellan 15- 49 år.   

 

Entré vill vara ett köpcentrum som riktar sig till egot i individen. Bossner anser att Entré inte är 

ett köpcentrum för familjen dit de ska komma med barnen och gör aktiviteter som ”krama 

mumintroll”. Självklart kommer det familjer och det säljs barnkläder, men deras mix av butiker 

och aktiviteter talar inte till familjen utan individen i familjen. På Entré är det om dagarna en hel 

del så kallade ”lattemammor” men Bossner klargör att det är mamman som individ de riktar sig 

till inte enbart som mamma. Vid utformningen av denna strategi arbetade Entré med en 

reklambyrå där köpcentrumet jämfördes med övriga i trakten, för att finna en positionering som 

var olika alla andra. ”vi vill inte sitta på samma pinne i folks medvetande som alla andra”, Karin 

Bossner. Centrumchef, Entré.  

http://www.entremalmö.se/
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Vi ser att detta är en nisch som saknas i Malmö regionen och strategin är typiskt utformad för att 

tilltala kundernas postmoderna värderingar i det binära samhället. Frågan är hur detaljerat Entré 

arbetat med sinnesstimuli och de aspekterna som formar upplevelserummet. För att bringa en 

upplevelse till kunderna måste butiksutbudet, aktiviteterna som finns att göra och arkitekturen 

kombineras för att förmedla en helhet.  

 

Bossner framförhåller att tanken med Entré är att kunden ska kunna täcka de flesta behov och få 

en helhetsupplevelse. Eftersom de har så extrema öppettider kan kunden äta frukost kl 6 på 

morgonen på Mormors Bageri, de kan shoppa och äta och sen gå till gymmet eller gå ut på 

kvällen. Bossner vill att kunden ska känna att Entré är lösningen på vad denne än vill göra och att 

der erbjuder allt en kund kan förvänta sig. Dessa ord av Bossner kan återkopplas till Bergström & 

Fölster (2009) som hävdar att handeln allt mer kombinerar försäljning av produkter med 

försäljning av tjänster. För Bossner är det är viktigt att kunden känner att Entré har en unik image 

och att denne därför valt rätt köpcentrum.  

 

Entrés kunder uppger ett flertal olika anledningar till varför de besöker Entré. Ett övervägande 

antal gör inte enbart en specifik sak utan i besöken ingår vanligtvis ett flertal aktiviteter. Bland 

dessa sysselsättningar nämner mer än hälften att de besöker Entré för shopping vilket kan ses 

vara det huvudsakliga målet. Kunderna hävdar att de både kommer med ett specifikt plagg i 

åtanke men även för att strosa omkring och titta. Drygt tio procent av kunder uppger också att 

strosa omkring eller fördriva tiden är en annan anledning till att besöka Entré. De uppger att de 

går hit då vädret är dåligt och de inte har något annat att göra, eller då de väntar på bussen. Detta 

kan kopplas till Mikunda (2005) som klargör att köpcentrum ofta nyttjas av besökare helt utan 

avsikt att köpa något, vilket innebär att besökaren strosar omkring och Paterson (2006) som 

föreslår att exempel på detta är mammor som besöker centrumet för värme eller vänner som tittar 

på kläder utan att köpa något. Flera respondenter som väljer Entré för shopping förklarar även de 

att vädret är en viktig faktor, eftersom alla butiker finns under samma tak och därför går de hellre 

inomhus än i centrum om vädret är dåligt. 

 

Kundintervjuerna visar att de sociala aspekterna är viktiga i köpcentrum eftersom en stor del av 

kunderna uppger att de kommer hit för att umgås. I de sociala aktiviteterna ingår främst fika och 

äta, med underlag av Hultén et.al’s (2008) framföranden att smaksinnet är ett sinne som inte 

upplevs till sin fulla rätt i ensamhet och oftast föredrar vi att äta tillsammans med andra. Ett 

flertal hävdar att de aldrig heller skulle shoppa på ett köpcentrum på egen hand då detta skulle 

vara ”drygt”. Detta kan förbindas till Mikunda (2006) som klargör att shoppingcentrum är 

utformade för att tilltala människans sociala sida och att de är medelpunkter där människor 

integrerar med varandra. Trots att Entré är ett upplevelsecentrum är det endast fem procent av de 

tillfrågade kunderna som påstår att de kommer hit på grund av bio eller bowling. Det är den 

minsta kundgruppen och detta visar att det är en liten andel som nyttjar Entrés aktiviteter.   

 

Bergström & Fölster (2009) hävdar att en stor del av köpcentrumets framgång handlar om läget 

och att kunderna lätt kan ta sig dit. Det anses positivt om köpcentrumet ligger nära en kollektiv 

trafikpunkt, vilket Entré gör. Tillgängligheten har visat sig vara en besöksanledning då kunder 

uppger att de kommer hit på grund av att de jobbar eller bor i närheten. 
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4.3 Upplevelse  
Dahlström förklarar att då Entré började planeras myntades begreppet upplevelsecentrum. Han 

hävdar att detta begrepp inte fanns i Sverige för tjugo år sedan då han ritade Triangeln som är ett 

annat köpcentrum i Malmö. Begreppet upplevelsecentrum väcktes i USA på 60 -talet i en galleria 

innehållande isbana som kunderna kunde åka skridskor på. Kunder kunde gå på bio, äta och göra 

andra aktiviteter för att få en upplevelse utöver shoppingen. Begreppet upplevelsecentrum kom 

efter hand vidare till Sverige och ett av de första upplevelsecentrumen var en gallerian Heron 

City vid kungens kurva. I denna galleria fanns det ett flertal olika aktiviteter och Dahlström 

beskriver gallerian vara inspirationen till utformningen av Entré. Entré skulle vara något nytt som 

inte fanns någonstans i närheten. Dahlström framför hur de ville skapa ett centrum som skulle 

erbjuda mer än bara shopping, det ska vara en upplevelse att komma till Entré. Ett bra exempel på 

detta är att köpcentrumet skulle ha 20 olika biosalonger men på grund av hemmabions ökade 

popularitet blev utbudet på antal biosalonger enbart 5. 

 

Bossner anser att en kundupplevelse levereras när Entré uppnått något utöver kundens 

förväntningar. En kundupplevelse förklaras av Shaw (2005) vara en kombination av 

serviceverksamhetens fysiska prestationsförmåga, frambringandet av känslor och att sinnen 

stimuleras. Av kundintervjuerna kan vi konstatera att mindre än hälften av respondenterna anser 

att Entré uppfyller deras förväntningar. Anledningarna till detta uppges vara fräschheten och 

storleken, samt att det är annorlunda utformat än andra köpcentrum. Ett flertal av dessa kunder 

använder sig av frasen ”jag trodde det skulle vara som ett vanligt köpcentrum, så ja de 

uppfylldes”. Dessa kommentarer säger att respondenterna inte hade överdrivet höga förväntningar 

eller förväntade sig ett upplevelsecentrum, varför dessa tillfredställdes. Det är två kunder som 

delar att de hade höga förväntningar och att dessa uppfylldes eftersom de kände en wow – känsla. 

En kund medgav att alla sagt till honom att det skulle var ”värdelöst”, men att han upplevde det 

som fräscht.  

 

Men dock anger en stor del av respondenterna att deras förväntningar inte uppnåddes. 

Förväntningarna som dessa kunder talar om att de hade är bland andra; att det skulle tillföra något 

extra, ett köpcentrum med många nya affärer och att det skulle vara roligare att vara här. En kund 

uppger att han trodde det skulle vara som i ett köpcentrum i Tyskland som har bassäng och därför 

är missnöjd. Andra anser att Entré inte uppfyllde förväntningarna eftersom köpcentrumet är 

opersonligt och fullt med bara ”vanliga” affärer som de anser finns överallt och som de redan är 

trötta på. En anledning tycks också vara att marknadsföringen hade byggt upp deras 

förväntningar och därför förväntade de sig mycket mer. En av kunderna uttrycker sig som följer; 

”Entré säger att dem är ett unikt och kaxigt varuhus men isåfall måste de vara mer udda. De har 

ju gynning som spokeperson men när man kommer hit tänker man att, jaha det är bara ett vanligt 

köpcentrum”. Kunderna hade även förväntat sig mer liv och rörelse i centrumet, och en kund 

trodde att de skulle ha mer events och saker som hände. Hon anser att events är något Entré borde 

ha för att locka fler till centrumet. Pine & Gilmore (1999) instämmer med detta och förklarar 

företag i dagens samhälle kan leverera mer unika element med tanke på den teknologin som finns 

idag och på så vis tillfredställa kundens önskemål. Bossner anser att events är något som drar för 

mycket folk. Dessa människor kommer enbart för eventet, är det exempelvis ett band som 

uppträder står de bara och tittar på bandet. Därmed upphör försäljningen och Bossner påstår att 

kunden möjligtvis köper en latte på väg ut. Det kan vara positivt i långsiktigt eftersom det skapar 

lite ”snack” men man måste överväga eventen noggrant eftersom målet är att skapa en image och 
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bryta folks köpbeteende. Denna image handlar om att ständigt förbättra sin sämsta nivå, till 

skillnad från konkurrerande köpcentrumet Mobilia som bara måste påminna sina kunder om att 

de finns och därför kan skapa events emellanåt för att kommunicera detta. 

 

En stor del av besökarna finner inte någon tillfredställelse i arkitekturen eftersom denna ses som 

vanlig, tråkig eller opersonlig. Respondenterna uppger att en unikare upplevelse hade skapats 

med arkitekturen om det fanns mer ”rörelse” i denna. För att skapa detta föreslår kunder bland 

annat mer växtlighet, fontäner och akvarium för en mer tropisk känsla. Holmberg (2002) 

framhåller att naturen allt oftare införs i servicelandskap. Porlande vatten har en rogivande effekt 

och träd införs allt mer, både för sina visuella effekter och att generera dofter. Mikunda (2004) 

antyder att kombinationen av design och natur blivit typisk för en medveten påverkan av 

människans humör, och att naturen har en lugnande effekt helt enkelt är ett faktum. Vid 

intervjuerna med kunderna är det uppenbart att den postmoderna konsumenten upplevt mycket 

och att denne är svårimponerad. Ofta jämför våra respondenter Entré med upplevelsecentrum de 

besökt utomlands eller i Stockholm och med tanke på konsumenters erfarenheter är det också 

förståeligt varför det krävs mer för att ge kunden en upplevelse utöver det vanliga. Om vi jämför 

med Heron City som var inspirationen till Entré. Det öppnade år 2001 och centrumet har bara 13 

butiker men ett flertal större aktiviteter fördelade på 5 plan (heroncity.se). Entré öppnade nio år 

efter men trots det har varken aktiviteterna eller arkitekturen utformats i den omfattning som 

Heron city för att ge en upplevelse.  

 

Konsumenternas tidigare upplevelser kommer bli viktiga i framtiden eftersom Bergström & 

Fölster (2009) förklarar att vi även kommer ha fler invandrare i Sverige och även deras olika 

preferenser måste köpcentrum ta hänsyn till. När det byggs något så stort i en stad och bygget 

pågår under en längre tid medför detta att förväntningar successivt byggs upp och tillsammans 

med Entrés marknadsföring förstärktes kundernas förväntningar vilket för många mynnade ut i 

besvikelse. 

 

Entré började planseras för 10 år sedan och Bossner hävdar att det då fanns planer på att göra en 

simhall i köpcentrumet men att dessa planer förkastades för mer shopping. Hon tror inte på den 

amerikanska stilen i svenska köpcentrum och definierar på att de svenska konsumenterna inte är 

redo för de genomgående upplevelsecentrumen. Ett flertal av kundernas påstår att det inte finns 

något annorlunda med Entré förutom aktiviteter som bio och bowling. Men uttalanden om bland 

annat bassänger och fontäner visar att de åtminstone är redo för unika servicelanskap med 

ovanliga utsmyckningar. Eftersom de också jämför Entré med köpcentrum som bringat dem den 

upplevelsen visar det att sådana saker skapar intryck och minnen hos kunden. Detta kan 

återkopplas till Mossberg (2003) som framförhåller att design och utsmyckningar får en allt 

betydande roll i upplevelserummet då det kommer till att engagera konsumenterna känslomässigt. 

Kunderna i vår studie är medvetna om vad som bringar dem en upplevelse och de längtar efter 

något annorlunda, varför det inte heller går att konstatera att större och mer extremare aktiviteter 

hade förkastats av dem.  

 

Dahlström förklarar att tanken bakom aktiviteterna i Entré först handlade om att exempelvis göra 

20 stora biosalonger vilket ändrades till 5 salonger. Men när detta gjordes om kunde arkitekterna 

istället göra en större lekstuga och utveckla bowling. Tanken är hela tiden att centrumet ska ge 

fler upplevelser än shopping. Flera av kunderna uppger att många faciliteter på Entré är för dyra. 

Dessa är bland annat parkering, gymmet och lekhuset för barnen. En liten del av respondenterna 
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anger att de tycker parkeringen är för dyr och flera tycker det är helt oförståeligt att ett gymkort 

på gymmet kostar 12 000 kr för ett år. Respondenterna förklarar att det blir dyrt i längden om de 

först och främst ska köra till Entré om de inte bor i närheten eller i Malmö och sedan ska de 

behöva betala en enligt dem orimlig summa för parkeringen. En kund förklarar att Entré borde ha 

tänkt lite mer och menar att de pengarna som de betalat för parkering kunde de slösat på 

lekstugan eller bowlingen istället. Nu avstår de från att göra aktiviteter eftersom hela besöket i 

sådana fall blir för dyrt. Ett flertal av respondenterna nämner att om parkeringen var gratis hade 

de kommit till Entré oftare och kanske haft en heldag med familjen eller vännerna och provat på 

aktiviteterna som de också erbjuder. Bossner är medveten om kundernas otillfredsställelse med 

att parkeringen kostar men hon hävdar att det kostar på alla köpcentrum och i alla garage. Men 

aspekter som dessa är grundläggande för upplevelsen eftersom Sands et.al (2009) förklarar att 

kunden konstant jämför priser, öppettider och utbud för att hitta det alternativ som tillfredställer 

behoven bäst. Även Pine & Gilmore (1999) instämmer och förklarar att människan skär ner på att 

spendera pengar på varor och spenderar mer pengar på tjänster som ger de något minnesvärt. 

 

Eftersom priserna ses som för dyra har de överstigit vad kunderna anser det vara värt för den 

verksamheten. Experiental value promise handlar enligt Schmitt (2003) om det värde kunden 

anser sig betala för och vilken upplevelse företaget lovar kunden i utbyta mot dessa pengar. 

Tidigare i avsnittet var det tydligt att inte många kunder upplevde att Entré levde upp till 

förväntningarna och många tyckte att det bara var som ett vanligt köpcentrum. Entrés image som 

ett upplevelsecentrum kan därför ifrågasättas och kunderna anser priset för högt kan detta bero på 

att de jämför med vad de är villiga att betala på ett vanligt köpcentrum. Pris och aktivitet är något 

som bör förenas med den övervägande imagen av köpcentrumet. Entré erbjuder ingen service 

som är gratis för besökarna. Bossner hävdar att inte är inkomstbringande utan oftast medför mer 

kostnader. Dels är det en outhyrd lokal och erbjuder man exempelvis skinnsoffor tar det inte lång 

tid innan de förstörs. Enligt henne ger det visst mervärde och flertal köpcentrum har vunnit pris 

för sin service till kunderna men det håller inte i längden. Det ses som något ”hippt” att erbjuda 

kunderna mycket service, men att detta inte håller i realiteten. Trots att Bossner är medveten om 

mervärdet är hon väldigt fokuserad på de ekonomiska aspekterna då det kommer till Entré.  

 

Strategin bakom valet av butiker är Bossner inte välbekant med eftersom hon inte var med vid 

utformningen. Oftast är det så att en aktör bestämmer sig för att etablera vilket medför att 

konkurrenter i samma bransch märker att det passar även med deras koncept och då väljer att 

även de etablera sig på Entré. Därför måste man enligt Bossner bestämma sig för vad man vill ha 

i köpcentrumet för efter grundutbudet kan övriga butiker med dess målgrupper inte avvika allt för 

mycket. Entrés butiksmix idag karaktäriseras enligt Bossner av ungt mode som inte kostar allt för 

mycket.  

 

Eftersom Entré inte erbjuder ett flertal aktiviteter som ger upplevelser är butiksutbudet primärt 

för köpcentrumets framgång och kundens upplevelse. Entrés kunder förklarar att de är nöjda med 

utbudet på Entré. Bland annat är detta för att allt finns under samma tak. Dessa kunder förklarar 

att de är nöjda helt enkelt genom att beskriva det som ett bra, blandat och okej utbud. De 

respondenter som gillar butiksutbudet använder sig ofta av ordet ”men” där det tillägger vad de 

saknar eller vad det finns mycket av. Detta betyder dock inte alltid något negativt eftersom 

många människor har personliga favoritbutiker de önskar hitta på alla köpcentrum men är kunden 

nöjd i övrigt bidrar inte bristen på denna butik till en dålig upplevelse.  

 



41 

”Man hoppas ju innerligt att det blir andra intressanta butiker än de som redan jämt ligger i 

resten av våra köpcentrum i Malmö. Det är ju det att vi vill ha annorlunda butiker som inte redan 

finns överallt! Danska butiker som tex dyrberg&kern, pilgrim eller andra som Mango, Topshop, 

små privatägda butiker är ju det man helst vill se. Så jag hoppas att uthyrarna väljer med 

omsorg!” (kommentar från www.lokaler.nu/blogg) 

 

Flertalet av Entrés kunder uppger att de inte är nöjda med butiksmixen på Entré. Anledningen till 

detta är att kunderna på Entré anser att de har samma utbud som alla andra köpcentrum eller 

butiker i centrum. De hävdar att det är de vanliga kedjorna, få affärer är unika och sticker ut och 

att inget skiljer Entré butiksmix från andra köpcentrum. Varför vi kan se att Entré till viss del 

misslyckats med att införa nya butiker som lockar och enligt Bergström & Fölster (2009) höjer 

attraktiviteten. Även Wakefield et.al (1998) instämmer och utvecklar att en variation av 

hyresgäster kan locka fler kunder. Bossner påstår att det inte går att konstruera ett köpcentrum 

utan ”drakarna” om man vill att det ska överleva. Drakarna är större kedjor som H&M, Inter 

Sport eller OnOff. Kunderna tittar enbart i de små butikerna för att få bekräftelse och uppdatera 

sig om det senaste modet, men sedan fortsätter de enligt Bossner ändå ut till H&M eller Lindex 

där de genomför sina köp. Många av våra respondenter har åsikter om kedjorna vilket visar att de 

är viktigt för dem, ett flertal uppger att exempelvis H&M inte är tillräckligt utstickande i sitt 

produktsortiment. Dahlström anser att ett köpcentrum som Entré ska arbeta för att skapa en egen 

image. Detta görs genom att tillföra butiker som sedan tillför sin egna personliga touch till mixen. 

Butiksmixen är grundläggande för både kundens upplevelse och hur denne känner sig då de 

befinner sig i köpcentrumet. Generellt uppfattar vi av kundernas uttalanden att utbudet på Entré 

inte gett dem någon speciell upplevelse. 

 

Ett stort antal respondenter anger att de kommer hit på grund av vädret och att de hellre går 

inomhus än i citykärnan när vädret är blåsigt som när vi var på Entré. Kunderna anser att Entré 

inte har annorlunda affärer utan har samma sorts butiker som i centrum och anledningen till 

varför de väljer Entré uppges vara att allt då finns under samma tak, en kund säger, ”är det varmt 

kommer man inte hit, utan går till stan istället.”. Att det är vädret och inte butiksmixen i sig som 

är avgörande för besöket är definitivt en kritisk faktor. Detta kan återkopplas till Bergström & 

Fölster (2009) hävdar att det likartade utbudet inte nödvändigtvis behöver vara ett problem 

eftersom konsumenterna efterfrågar de stora kedjorna. Dock är detta ett problem i 

storstadsregionerna eftersom konsumenter har större valmöjligheter och kan välja bort 

shoppingalternativ som inte ses som attraktiva. Eftersom Entré enligt kunderna har ett så likartad 

utbud som citykärnan och andra köpcentrum blir de väldigt utsatta för konkurrensen.  

 

Då respondenterna blev tillfrågade om vad som skiljer Entré från andra köpcentrum uppger 

majoriteten att det annorlunda är aktiviteterna bio, bowling och några nämner även Foodcourt. 

Ändå är det få andelar av respondenterna som besöker centrumet med aktiviteterna som mål. Då 

kunder pratar om sina erfarenheter med Entré pratar de mycket om shoppingen och butikerna 

vilket är vad Entré oftast förknippas med. Detta kan klart ha att göra med att övervägande delen 

av respondenterna uppger att de är här för att handla, men av okända anledningar finns det 

uppenbart ett gap med vad konsumenterna gör på Entré och vad de vet finns att göra på Entré. 

Mikunda (2004) påpekar att upplevelsecentrum har en kärnaattraktion som är en värdehöjande 

effekt och som fungerar som en tilldragande attraktion, vilken förvandlar köpcentrum till 

moderna sevärdheter.  Även fast respondenterna anser att aktiviteterna är annorlunda med Entré 

är deras egna besök på Entré till stor del förknippade med shopping, inte med bio eller andra 

http://www.lokaler.nu/blogg
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aktiviteter. Varför aktiviteterna inte verkar bidra till att vara någon kärnattraktion för 

köpcentrumet är ytterligare en faktor som bidrar till frågan om Entré kan klassas som ett 

upplevelsecentrum. 

 

Många affärer som respondenterna tycker fattas är märkesbutiker som Naturkompaniet, Nike, 

Diesel, Puma och Footlocker. Footlocker är en butik som bland annat erbjuder en variation av 

unika sneakers. Respondenterna efterfrågar dessa bland ett flertal utländska kedjor och därför ser 

vi tendenser till att de svenska konsumenterna definitivt redo för mer utländska kedjor. 

Anledningen till varför de inte har något utbud av klädkedjor som exempelvis är populära i USA 

är enligt Bossner att de flesta kedjor väljer att prova i Stockholm först om de vill etablera sig på 

den svenska marknaden. Bergström & Fölster (2009) förklarar också att centrumledare strävare 

efter att addera ett mer internationellt utbud för att stå ut i konkurrensen. De utländska affärer 

som Bossner lyfter fram som unika för Entré är spanska Mango, G-star och New Yorker som den 

svenska konsumenten inte är lika van vid att se överallt. Mango uppskattas av de flesta kunder 

och flera säger att de kommer hit på grund av den affären. Denna butik kan ses vara en Pärla, 

som Bergström & Fölster (2009) kallar de butiker eller attraktioner som det pratas mer om. 

Denna butikens dragningskraft kommer säkerligen från att det är den enda i hela Skåne. Bossner 

förklarar även att ägarna är tyskar och att danskar gjort konceptet vilket av naturliga skäl medför 

att det finns mycket tyska och danska kedjor i köpcentrumet.  

 

Flera kunder påstår att de saknar Systembolaget och en del av dessa menar till och med att det 

hade kommit hit mycket mer folk om den butiken fanns. Frågan är om det inte är så att de tyskar 

och Danskar som konstruerade centrumet inte förstod den svenska konsumenten och kulturen 

tillräckligt.  

 

Wakefiels et.al (1998) anser att en variation i en hyresgästmix bidrar till en känsla av spänning i 

köpcentrumet och att denna bidrar till positiva effekter för kunden. En varierande hyresgästmix 

gör att kunden vill stanna längre och gallerior som innehåller ett brett sortiment av butiker, 

restauranger och andra nöjesställen ger kunderna möjligheter att utveckla spänningen mer och 

stanna inom köpcentrumets väggar. Bossner anser att utbudet av butiker och även restauranger är 

en utmaning. Detta för köpcentrumet måste hitta en balans och para ihop aktörerna så de inte 

saboterar för varandra utan kompletterar. Bossner vill som hon kallar det ha en ”kompis” till 

OnOff, men enbart en ny liknande aktör som OnOff. Det skulle båda aktörerna i sådana fall ha 

nytta av.  Det är viktigt att tänka på köpcentrumets helhet och inte ta in någon som exempelvis 

överlever men samtidigt saboterar för två andra. Aktörer som Bossner vill få in i det nuvarande 

butiksutbudet är bland annat en florist, heminredning, herrkläder och mer uppgraderat dammode. 

Det vill säga en butik som säljer en variation av dyrare märken. Bossner visar på medvetenhet i 

vilka aktörer som skulle medföra mer för upplevelsen och för Entrés image. Butiker med bland 

annat dyrare märken och mer affärer för killar omtalades av konsumenterna som det som fattades 

hos Entré. 

 

Även Mango skulle enligt ett flertal av de kunder vi intervjuat behöva ”kompisar” som Topshop 

eller Zara. Dessa är liknande kedjor med samma målgrupp och de kunder som dras till Entré på 

grund av Mango har uppgett att de saknar dessa. Dessa kunder uppger att även H&M Trend 

skulle tillföra mer för deras tillfredställelse och upplevelse. H&M Trend är en avdelning hos 

”draken” H&M med mer udda kläder för de medvetna tjejerna som främst finns i Stockholm, 

Göteborg och även på H&M i Malmös innerstad. Med tanke på Entrés Image som enligt Bossner 
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ska tilltala egot är det förvånansvärt att just kedjorna som H&M är så små i lokalyta och enbart 

erbjuder bassortimentet som finns tillgängligt överallt. Klädsortimentet är viktigt för 

köpcentrumets framgång, för kunderna kan lätt ta sig till citykärnan där de får ett varierat 

klädutbud och många sorters affärer ifall inte köpcentrumet tillfredställer begären.  

 

Våra respondenter hävdar att de även saknar billigare skobutiker. Bland annat uppger ett flertal 

att Scorett, Eurosko och Deichmann skulle behöva ”kompisar” som Din Sko eller Skopunkten. 

Kedjor som i Sverige är lika populära som H&M och som hela tiden blir populärare allt eftersom 

de lyckas tilltala den postmoderna konsumenten med unika skor, trots liten prislapp. För att 

tillfredställa den postmoderna konsumenten krävs det mer unika kedjor eller ett uddare sortiment 

som tillåter kunden att bygga på sitt ego genom konsumtion i dessa butiker. De skulle därför göra 

Entré mer fulländat med deras image som är riktat till egot i individen.   

 

Butiksmixen kommer inte ändras inom de närmaste fem till tio åren. Bossner förklarar att det är 

så länge som de flesta butikerna har hyresavtal på Entré. Det enda som kommer ändras är 

kedjornas sortiment. Exempelvis ändras Gina Tricot efter trender och sortimentet anpassas efter 

förändringar, vilket Bossner anser är fördelen med att ha stora kedjor i köpcentrumet. Därför vill 

hon inte heller införa en butik med enbart ett enda märke eftersom det medför en större risk. Om 

märket slutar vara populärt bland kunderna kommer aldrig den enskilda butiken klara sig. 

Bossner vill därmed hellre införa en butik som har ett brett utbud av olika designers som Filippa 

K, Odd Molly och exempelvis Acne. På så vis skyddar sig aktören eftersom denne bara kan byta 

ut de märken som inte visar på framgångsrik försäljning.  

 

Dahlström använder metaforen teater då han ska beskriva hur han tänker då han ska konstruera 

ett köpcentrum. En teater har en scen och dessa är restaurangerna och butikerna i köpcentrumet, 

dessa kan bytas ut och restaurangerna kan ändras. Det är lättare än att byta ut hela utseendet på 

byggnaden. Även butikerna exempelvis har en karaktär och grund som tillförs till huset.  

 

60 procent av respondenterna uppskattade arkitekturen inne på Entré och de förklarar det oftast 

med orden fint, luftigt och modernt. Det framhålls att de stora glaspartierna som släpper in ljus 

bidrar till att centrumet upplevs som mer öppet och ett flertal respondenter påstår att detta bidrar 

till en utomhuskänsla som tilltalar dem. Dahlström fastställer att konstruktionen av ett 

köpcentrum är en utmanande uppgift eftersom man måste skapa det till något som ska hålla en 

längre tid och samtidigt är det nästintill omöjlig att ändra när det väl är färdigbyggd. Enligt 

Dahlström är det lätt att måla om en vägg men att exempelvis ändra köpcentrumets utsida är en 

kostsam uppgift och därför måste koncentrationen föreligga på projektets helhet, istället för 

detaljer. Bergström & Fölster (2009) tydliggör att det är en fördel om inredningen varken känns 

föråldrad eller extrem. Arkitekten bör skapa något unikt för att säkerställa en lång livslängd och 

generera ett större intresse. Något vi observerar är att arkitekturen inomhus genomgående består 

av metaller, glas och färgerna svart och vitt. Detta är enligt Bergström & Fölster (2009) den 

typiska utformningen på ett köpcentrum från 2000 – talet. Dessa förklaras som luftiga och ljusa 

där ljuset tillförs genom atriumgårdar utplacerade med jämna mellanrum. Promenadstråken utförs 

exklusivt med marmorgolv, stål och glas trots att butiksutbudet generellt är inom medelpris – 

segmentet.  

 

När det kommer till färgvalet av Entré hävdar Dahlström att han ville tänka på i vilken tid vi 

befinner oss i och de trender som var framstående för att förstå vad konsumenten vill ha. Ett 
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flertal av kunderna var inte imponerade av arkitekturen. Anledningen till detta uppges vara det 

sterila färgvalet, att arkitekturen är onaturlig och bidrar till en kall atmosfär. Respondenterna 

förklarar att de upplever arkitekturen som stilren, men tråkig. Några kunder ansåg Entré vara 

opersonligt och påstod att det enbart såg ut som ”alla andra köpcentrum”. En respondent berättar 

om en utlandsresa till Thailand där hon klev in i ett köpcentrum varpå hennes första tanke var 

”Nej, men det ser ju precis ut som i Malmö!”. Dessa kommentarer visar att den postmoderna 

konsumenten anser den stilrena designen vara fin men för vanlig och därmed inte tillräckligt 

attraktiv eller personlig. En del av kunderna som inte var helt tillfreds med arkitekturen anser att 

upplevelsen kunde förstärkts med mer färg, mönster som skulle imponera på dem eller till och 

med konst. De förklarar att de saknar en hemma-känsla på centrumet. De vita färgerna på entré 

ska enligt Dahlström bidra till mer ljus och tanken bakom den svarta färgen är att ytterligare 

skapa kontrast till ljuset så att kunden får en upplevelse av hela rummet. Entré har däremot en en 

fascinerande utsida med lysande glada färger om nätterna. Kundernas kommentarer visar att även 

interiören hade kunnat utformas så för att ytterligare skapa en ”wow” – känsla.  

 

Några kunder framförhåller att ett det hade varit intressant om varje våning i Entré utformats efter 

något tema. Detta kan kopplas till Salomon et.al (2006) som anser att teman i ett köpcentrum är 

en utvecklig av ett ökat krav på underhållning.  Pine & Gilmore (1999) hävdar att företag bör 

använda sig av ett väldefinierade teman för att öka kundens upplevelser. Författarna anser att ett 

dåligt övertygande tema inte ger kunden något minnesvärt att titta på och kunden kommer därför 

inte att få något intryck av en upplevelse. Den struktur som finns på Entré idag handlar om 

butikernas och aktiviteternas placering där alla butiker finns på första och andra våningen och 

aktiviteterna återfinns på tredje. Dessa våningsplan är inte designade efter något tema eller för att 

ge kunden en upplevelse utöver det vanliga.  Mikunda (2004) vidhåller däremot att alla 

upplevelsecentrum har en concept line. Detta är en upplevelsedesign eller ett tema som håller 

ihop centrumets olika avdelningar och uppfattas som en enda helhet av besökaren.  

 

Entrés största byggnad kallas Glashuset. För att skapa en upplevelse med ljus och även medföra 

ett flöde har Dahlström arbetat med att skapa breda gångar i köpcentrums olika våningsplan. På 

första plan är promenadstråken breda och ju längre upp kunden rör sig desto bredare blir dessa. 

Holmberg et.al (2002) beskriver alla arkitektiska innovationer och dess användning är skapade 

medvetet för att generera flöden i servicelandskapen. Flödet bidrar till pacificering av 

konsumenten och då vi slussas mellan olika våningsplan avsäger vi oss handlingsfrihet och 

kopplar av tankarna. Respondenterna förklarar att de uppfattar det som väldigt mörkt på första 

våningen, en respondent säger ”de säger ju att det ska vara ett glashus men här är det 

jättemörkt” och beskriver att hon skulle vilja tillföra mer ljus. Detta observerade även vi då det är 

väldigt dämpad belysning förutom i mitten där entrén till köpcentrumet är. Enligt Dahlström är 

detta också grundtanken. Ljuset är strategiskt utformat mörkare på nedersta plan och detta 

beskriver Dahlström som ett ”dike”. Kunderna vill ta sig upp ifrån diket mot ljuset vilket medför 

ett flöde då de omedvetet följer ljuset uppåt i köpcentrumets våningar. Dahlström förklarar att när 

man arbetar med något som är så här stort är höjden av huset ett sätt att locka in kunden och få 

det att kännas inbjudande. Lin (2004) uppger att högt tak förmedlar en känsla av rymd medan 

kunden förknippar låg tak med intimitet. Dessa saker påverkar hur en människa dömer en miljö 

och vilka mentala bilder som utvecklas i hjärnan. Eftersom ett flertal kunder trivs med 

arkitekturen har Dahlström uppnått vad Mikunda (2004) kallar malling. Vilket innebär att när 

kunden väl är inne i servicelanskapet måste denne kunna promenera bekymmersfritt och känna 
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sig som hemma i landskapet. Det uppnås genom en stimulerande miljö och Underhill (2008) 

lyfter fram att detta får kunden att upptäcka och köpa produkter de inte tänkt se från början.  

 

Dahlström skildrar att en byggnad är något som alltid förändras eftersom man möter problem och 

möjligheter som bidrar till förändringar. Trendernas förändras och så även butiksmixen. 

Dahlström förklarar även att när byggnaden är färdigbyggd kommer förändringar fortfarande att 

ske fast enbart på insidan. Dessa förändringar kan både vara positiva och negativa ur ett 

konsumentperspektiv beroende på vad som förändras. Det är omöjligt att tillfredställa alla 

individer men Dahlström anser det viktigt att största mån som möjligt tillfredställs konsumenten 

bringa en positiv upplevelse av köpcentrumet.   

 

Bossner anser att framtiden ser ljus ut för Entré. Det nya upplevelsecentrumet Emporia öppnar 

2012 och då måste företaget ha en stadig grund att stå på, vilket innebär en starkare etablering 

och att alla lokaler är uthyrda. Däremot renoverar både populära köpcentrumen Mobilia och 

Triangeln om. Från våra kundintervjuer är det tydligt att dessa är det störta hotet för Entré. För att 

svara på våra frågor var det många kunder som gjorde jämförelser av Entré med dessa 

köpcentrum. Bossner förklarar att Entré dessutom försöker ändra kundernas invända 

konsumtionsmönster vilket är något av det svåraste företag kan göra. Ombyggen av 

konkurrerande köpcentrum medför därför en ännu svårare kamp om kunderna. Dessa 

konsumtionsmönster är tänkta att ändras genom Entrés inriktning mot egot i individen. Våra 

respondenters svar visar dock att de redan är vana att shoppa för att tillfredställa sitt ego och 

individualitet. Detta då orden borde vara mer personligt eller opersonligt är återkommande både 

när de talar om butiksutbud och arkitektur. Entrés kunder har typiska postmoderna värderingar, 

som Mossberg (2003) beskriver sätter jaget i fokus och göra konsumtionen med fragmenterad. 

Därför är konsumentens mål att tillfredställa känslomässiga behov vid shopping och Hultén et.al 

(2008) förklarar att denna aktivitet bidrar till identitetsskapande. Sett till konsumenternas 

övergripande bild av Entré har inte köpcentrumet lyckats uppnå sitt budskap och skapa en total 

upplevelse för att tillfredställa den postmoderna kundens krav.  

 

4.4 Sinnesupplevelse 
 

4.4.1 Syn 
Övervägande delen av kunderna uppger att synen är det sinne som bäst tillfredställs på Entré. 

Detta främst genom butiker, andra människor i centrumet, utsikter och aktiviteter som bio. I 

följande avsnitt analyseras bakomliggande orsaker närmare.  

 

Aktivitet och Upplevelse 

Alla aktiviteter som Entré erbjuder utöver att shoppa och fika finner vi på tredje våningen. Då vi 

åker upp med rulltrapporna till tredje våningen möts vi av avsevärt mycket mer dagsljus än på 

tidigare våningar och det första som finns att beskåda när vi nått till våningen är köpcentrumets 

Foodcourt. Belysningen i denna Foodcourt är väldigt ljus på grund av de enorma glasfönster som 

sträcker sig hela vägen från golv till tak. Taket består också av stora glasfönster i något grön 

nyans. Miljön består av fyrkantiga bruna bord och lika fyrkantiga stolar i samma färg. Första 

synintrycket och den omedelbara upplevelsen säger att det är något rörigt och kalt. Shaw (2005) 

framförhåller att alla individer tar till sig information med synen och på så vis bedömer vi 

omedelbart om något vi ser är tilltalande eller motbjudande. Det är en kombination av 
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sinnesstimuli som framkallar positiva eller negativa känslor och bidrar till vår kundupplevelse. 

Bossner förklarar att Foodcourten inte är hennes ansvarsområde utan en hyresgästs. Enligt henne 

fungerar ytan bra under lunchtid men inte lika bra under kvällstid. Detta har hon försökt påverka 

genom att be hyresgästen dämpa belysningen, skärma av, använda sig av levande ljus på borden 

och även servering vid borden istället för brickserveringen. Men hyresgästen väljer på egen hand 

vad som sker på dennes hyresområde, Bossner kan endast rycka in då hyresgästen inte sköter 

faciliteten efter kontrakt.  

 

Majoriteten av de tillfrågade respondenterna som uppgav att de äter i Foodcourten påstod att 

synsinnet i Foodcourten tillfredställdes genom utsikten. Då gästen äter sitter denne högt i 

köpcentrumet och har möjlighet att se ut över en park som är under uppbyggnad och de 

trafikleder som går in och ut från Malmö om denne väljer att sätta sig nära fönstret. Gästerna 

ansåg detta vara en unik och trevlig upplevelse. Även vi upplevde utsikten som en annorlunda 

upplevelse men däremot var det efter ett tag så ljust att det blev jobbigt. Vi upptäckte att vi kisade 

med ögonen och gick därifrån. Detta kan kopplas till Lempert (2002) som hävdar att kundens 

köpbeteende kan påverkas genom dagsljus och takfönster. Då solljuset reflekteras i kundens ögon 

väljer denne att gå in i butikerna istället vilket ökar försäljning. 

 

Kunderna tydliggör att bio är positiv synupplevelse som dessutom är väldigt mysig. Dock anser 

de att denna upplevelse hade kunnat förstärkas om Entré erbjudit filmer i 3D format. Vi ser att 

detta är en trend som växer och om några år tror vi att alla filmer kommer kunna ses i 3D. Att 

därför inte erbjuda sådant som kunderna vill ha redan idag kan vara en tillbakagång för något 

som kallas ett upplevelsecentrum i framtiden. En kund uttryckte också att Entré borde göra mer 

marknadsföring på biografen eftersom kunden glömmer bort aktivitetens existens. Vi tror att 

detta dels beror på att det finns så mycket annat att titta på, på Entré och dels att det finns stark 

konkurrens från stadens andra biografer som inte tillåter Entrés biograf att fullständigt positionera 

sig som det självklara valet. 3D bio som är väl efterfrågat skulle enligt oss utveckla kundens 

synupplevelse och därför vara en stark konkurrensfaktor. 

 

Butiksutbudet 

Dahlström förklarar att företag idag arbetar med främst glas och ljus för att göra kunderna 

medvetna om vad som finns i butikerna och i hela bygganden. För att tillfredställa synen ska det 

inte ta allt för lång tid att passera en butik. Dahlström påstår att kortare avstånd på en butiks 

skyltfönster är bättre än långa avstånd. Detta eftersom kortare avstånd ger kunden precis den tid 

denne behöver för att uppleva butiken utseende och snabbt få ett intryck. På så vis får kunden 

uppleva något nytt med jämna mellanrum i promenadstråket jämfört med då skyltfönster är flera 

meter långa. Bossner framför att butikernas fronter måste följa en designmanual som handlar om 

hur deras skyltfönster ser ut och var de ska placera sin logotyp. Logotyper på Entré får inte 

hängas ut.  

 

Synupplevelsen genom butiksutbudet på Entré upplever vi som annorlunda jämfört med andra 

köpcentrum. Detta för vi observerade att många butiker inte ens har skyltfönster, utan istället har 

stora entréer och glasfönster. Dessa låter kunden att se rakt in i butiken då de passerar butiken 

och vi upplevde att en större nyfikenhet väcktes. Tonndorf (1989) förklarar att detta är ett 

modernare sätt att locka till sig kunder men han ställer sig kritisk till om metoden med glas 

istället för skyltfönster verkligen uppmärksammar konsumenten lika väl. Vi har upplevt 

effekterna av glasfönster och vi anser det positivt att de affärer som tar mycket plats i 
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gångstråken använder sig av stora glasfönster istället för skyltfönster. Ju längre dessa är desto 

mer ser kunden av butiken. På den tid det tar att passera butiken kommer kunden ha sett någon 

produkt som tilltalar synen och kundens nyfikenhet kommer medföra att denna beslutar sig för att 

gå in i butiken. Detta var något vi upplevde med jämna mellanrum vid våra observationer.  

 

Nästan majoriteten av kunderna har uppgett att synen är det sinne som tillfredställs på Entré. 

Många av dessa hävdar att då det kommer till utbudet handlar det om att titta på vad som finns i 

affärerna. Kunder uppger att en annan anledning är att synen används till allt och att det är denne 

som alltid lockar till att vilja gå in i affärer.  

 

Bossner klargör att det även finns en strategi bakom utplaceringen av butiker. Dahlström säger att 

de placerar de stora butikerna som H&M som längst ut i sidorna för att de tar stor plats, sedan 

placerar mindre mode butiker i mitten. Bossner uppger att det är för att få kunden att gå igenom 

hela centrumet och därmed se så mycket som möjligt. Bossner förklarar att de stora kedjorna som 

hon kallar ”drakar” alltid placeras längst ut i hörnor och korridorer. Drakarna är större kedjor som 

tar upp stora ytor och som genom sin placering drar folk igenom hela centrumet. Som vi tidigare 

nämnt anser Bossner att inte något köpcentrum klarar sig utan dessa på grund av deras 

popularitet. Kunderna omtalar ofta ”drakarna” vilket visar att Bossner har rätt i sitt uttalande och 

att en strategisk placering av dessa därför är viktig för flödet och hur mycket av centrumet 

kunden upplever genom synen. Detta kan kopplas till Hultén et.al (2008) som skildrar hur 

servicelandskapets utformning påverkar försäljningen. Ica placerar de vanligaste produkterna 

som mjölk längst in i butiken för att kunden ska gå igenom hela servicelandskapet och därmed 

tvingas de se övriga varor också. 

 

Arkitektur 

Dahlström beskriver att det är långt ifrån tillräckligt att bara skapa en byggnad som är sval på 

sommaren och varm på vintern, den ska tillföra något utöver det vanliga. Dahlstöm förklarar att 

han har arbetat en hel del med att tillfredställa synsinnet när det kommer till Entré men även tänkt 

på det praktiskt eftersom en arkitekt enligt honom inte kan tillfredställa synsinnet totalt. Men en 

välkonstruerad byggnad ska upplevas behaglig och bekväm. Den ska skydda konsumenten från 

regn, blåst, kyla och ska skapa ett smidigt flöde. 

 

Utsidan 

Några av våra respondenter nämner att utsidan av Entré är fyrkantig, tråkig och en av 

respondenterna uppfattar det även som att det inte verkar finnas någon tanke bakom utsidans 

utseende. Dahlström förklarar att Entré är som ett isblock och han förklarar tanken bakom Entrés 

utsida följande vis; ”tänk dig att du fyller ett isblock med vatten, sedan så stoppar du in massa 

färglada saker i den och fryser den”. Han hävdar att det inte var lätt att införa denna stora 

byggnad i Malmö utan att påverka synintrycket, men han ansåg det vara viktigt att behålla kvar 

den inom historian som fanns på platsen innan Entré utvecklades. Där köpcentrumet är placerat i 

dagsläget fanns det en reklambyrå som var full men reklam, affischer, mycket neon och 

Dahlström ville därför att det skulle vara samma budskap på Entré, att köpcentrumet skulle lysa 

upp Malmö. På kvällen är hela Entrés fasad upplys med starka och glada neonfärger för att locka 

kundens syn och dra till sig uppmärksamhet (se bilaga 4). Anledningen till de många starka 

färgerna är att enligt Dahlström att de skulle frambringa glädje hos människan. Detta kan 

återkopplas till Lempert (2002) som påstår att färger bidrar till enorma skillnader i hur kunder 

reagerar på en butik och att dessa reaktioner främst är känslomässiga. Vi anser att detta stämmer 
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då vi själva upplevde en glädjekänsla när vi såg Entré lysa upp på kvällen. Detta är ett unikt sätt 

att skapa en upplevelse för att locka kunden till köpcentrumet. Det negativa i sådana fall är att en 

så spektakulär fasad ökar förväntningarna på vad som ska finnas inomhus. Men det är stora 

kontraster på köpcentrumet färglada utsida och den sterila insidan, vilket kan vara anledningen 

till varför det är så blandade reaktioner bland respondenterna om just arkitekturen och 

atmosfären. 

 

Bossner hävdar att det skapas en helt ny stadsdel genom att något så nytt och stort uppförs. Detta 

har hänt med Entré och Bossner tydliggör att det nu byggs fler lägenheter i området och andra 

renoveras för att göra det mer attraktivt.  Detta kan bindas till Mikunda (2004) som anser att nya 

upplevelsecentrum ofta blir landmärken och att effekterna av deras externa arkitektur inte går att 

undvika då man promenerar genom staden. 

 

Insidan 

Dahlström förklarar att då man arbetar med något så stort som Entré är det en utmaning att göra 

servicelandskapet inbjudande för att kunder ska vilja gå in och dessutom trivas. Det är viktigt att 

kunden kan orientera sig genom synsinnet och därför bör utformningen inte vara allt för 

komplicerad. När första kunden kommer in i Entré är Dahlströms tanke att denne ska få en 

helhets överblick över köpcentrumet och veta var de befinner sig i byggnaden.  

 

Vid våra egna observationer ansåg vi att det var svårt att få en helhetsöverblick då vi klev in 

genom den stora entrén på Entré. Anledningen till detta är att en stor rulltrappa är utplacerad 

cirka fem meter från ingången vilket skymmer mycket som annars kunde bidragit till en 

positivare synupplevelse. Det blir svårt att se var man är och kunden måste välja om denne ska gå 

höger, vänster eller åka direkt upp för trappan. Känslan är något förvirrande. Flertalet av våra 

respondenter håller med oss, då de anser att de är tvungna att vrida och vända på sig innanför 

entrén för att kunna få en helhets överblick av köpcentrumet. Dahlström förklarar att denna 

rulltrappa finns i syfte att skapa ett flöde för kunden. Entré vill att kunden ska arbeta sig uppåt på 

de olika planen vilket Dahlström anser är en de svåraste utmaningarna inom bygget av 

köpcentrum. Detta kan återkopplas till Holmberg et.al (2002) som klargör att rulltrappan är en 

avgörande innovation inom shopping eftersom den för människor mellan olika våningsplan utan 

fysisk ansträngning eller väntetider. Detta skapar effektiva flöden och att människor är i ständig 

rörelse till skillnad från hissen. Dahlström är medveten om att kundens väntan på hissen är en 

faktor som kan påverka kundens upplevelse och det är ett problem om huset är högt eftersom 

väntetiden blir längre. Detta kan lösas genom snabbare hissar och hissar som är konstruerade av 

glas. Hissarna på Entré är av glas vilket låter kunden se ut då de transporteras uppåt eller nedåt. 

Dahlström har konstaterat att detta minskar kundens perception av väntetiden. Detta sker både 

när kunden åker hiss och när denna väntar på hissen eftersom glaskonstruktionen ger kunden 

något att titta på och därmed ger en upplevelse. 

 

Den upprepande anledningen till varför synsinnet är det sinne som bäst tillfredställs på Entré 

förklaras av respondenterna vara att det överallt finns mycket att se och upptäcka. En kund säger 

följande; ”det finns så mycket fint att titta på överallt, fina kläder och människor och utsikt åt 

alla håll”. Flertalet av respondenterna har angett att arkitekturen uppskattas för dess modernitet 

och ”luftighet”. Glaset i hissar och i hela köpcentrumet bidrar till utsikt på hela Entré och även 

detta är något som upprepade gånger nämns av respondenterna som något som bidrar till en 

positivare synupplevelse. Bland annat uppskattas den så kallade skywalken eftersom kunder kan 
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se ut på båda håll när de promenerar där eller fikar i sofforna på kaféer som är beläget där. Våra 

respondenters svar visar att utsikten är väldig central för synupplevelsen på Entré. Detta är något 

som även vi kände och vi ser speciellt skywalken som en annorlunda upplevelse i svenska 

köpcentrum. Det höga taket i den byggnad som kallas Glashuset i Entré och de öppna ytorna i 

centrumet i överlag tillåter kunden se mycket på en och samma gång vilket bidrar till en stark 

synupplevelse.  

 

Som vi nämnt tidigare anser kunderna inte att arkitekturen bidrar till någon upplevelse. Dels ses 

den som kall, färglös och steril. Dessa kunder tycker att denna upplevelse kunde förstärkts med 

färger, konst eller roligare mönster. Detta kan kopplas till Lempert (2008) som anser att färg 

påverkar kundens köpbeslut och hur denna reagerar på en butik. En stor fokus bör därför läggas 

på färgvalet från företagets sida när en ny butik inreds. Vidare är de mest stimulerande färgerna 

de varma som röd och orange och Mossberg (2003) anser att dessa färger bör användas där 

mycket impulsköp görs. Även köpcentrum kan räknas till dessa miljöer. Dahlströms förklaring 

har i färgaspekterna även att göra med ljuset. Han konstruerade de vita färgerna för att förstärka 

ljus och de svarta som konstraster. Respondenternas önskan efter mer färg och form visar att 

detta är något som hade medfört en större tillfredställelse och synstimuli i Entré. 

 

4.4.2 Lukt 
Nästan hälften av respondenterna uppger att de haft en doftförnimmelse. Nedan behandlas hur 

dessa doftstimuli bidragit till upplevelsen. 

 

Doftförnimmelserna i ett sådant enormt köpcentrum är självklart alltid olika beroende på var 

konsumenten befinner sig.  Det är mest affärer på första och andra våningen, blandat med några 

kaféer och därför anser vi att det är en utmaning att skapa doftförnimmelser på dessa plan 

eftersom dofter oftast kommer från restauranger och fik. Aktiviteterna är lokaliserade till den 

tredje våningen och här upplever vi ett antal luktförnimmelser. Då vi först kliver av rulltrappan 

på tredje våningen får vi inga doftförnimmelser överhuvudtaget. Det är först när vi går djupare in 

på våningen och börjar promenera emellan foodcourtens restauranger för att bestämma vad vi vill 

äta som vi känner svaga dofter av olika maträtter. Detta är lockande och vi får svårare för att 

bestämma oss för vad vi ska äta. Lämnar vi Foodcourten känner vi också en svag doft av popcorn 

som säkerligen kommer ifrån biografen.  

 

Hälften av Entrés kunder uppger att de haft en medveten luktförnimmelse. En del av dessa 

kunder anser att det borde lukta mer på tredje våningen för att de ska känna ett de ska bli extra 

sugna. Här skulle inte starka lukter av mat skada men kunderna anser däremot att lukten av matos 

bland butikerna skulle vara en negativ upplevelse. Därför anser de flesta av restaurangbesökarna 

att Foodcourtens placering på tredje våningen är en klar fördel. Majoriteten av de tillfrågade 

kunderna tycker att deras starkaste luktupplevelse fås då de går förbi ett kafé. De förklarar att det 

luktar kaffe vilket väcker suget. De flesta kaféer ligger på första och andra våningen där kunder 

strosar emellan affärer. Till skillnad från matos som kunder inte vill känna här upplever de 

kaffelukten som något positivt och ett flera anser att det bidrar till en gemenskapskänsla. Detta 

kan återknytas till Hultén et.al’s (2008) påstående om att kaffelukter symboliserar avkoppling och 

gemenskap. Vi hävdar att kaffeluktens koppling till sociala aktiviteter kan bidra till att kunderna 

ser denna lukt som extra positiv.  
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Även Bossner är medveten om den effekten av lukten av nymalet kaffe runt ett fik, även om detta 

inte är planerat. Lukten av kaffe var något vi själva upplevde vid våra observationer. Ett kafé som 

medför till en positiv luktupplevelse i centrumet är ett kafé vars beställningsdisk är placerad 

precis vid rulltrappan och hissarna på andra plan. Detta område ser vi som centralt för 

köpcentrumet eftersom människor från många olika håll möts. Vid våra observationer kände vi 

genast lukten av bullar och kaffe då vi gick förbi och sedan åkte i rulltrappan. Eftersom stå stor 

del av kunderna uppger att de haft en doftförnimmelse av kaffe då de passerat fik är det möjligt 

att även de upplevt dofter från detta kafé. Vi köpte med oss en varsin latté och det är mycket 

möjligt att även andra kunder köper med sig en kaffe då de är på väg mot vidare shopping, om de 

inte stannar för att sätta sig i kaféets soffor.  

  

Mormors Bageri är det första konditoriet utplacerat precis innanför en av Entrés ingångar. Det 

första vi upplevde innanför ingången var doften av bröd och söta dofter av kakor som medförde 

att vi njöt av några extra djupa andetag. Hultén et.al (2008) hävdar att brödets doft är starkt 

sammankopplad till välbefinnande och positiva minnen. Redan på 1980 – talet märktes att 

brödets doft bidrar till att det även säljs mycket av andra produkter.  

 

Puccinelli et.al (2009) definierar att shopping allt som oftast är målmedveten aktivitet. Kunden är 

ofta målmedveten då de först går in i ett köpcentrum och kommer i många fall gå förbi bageriet 

mot det tänkta behovet och målet. Men lukten kan medföra ett begär som gör att kunden däremot 

handlar mer kakor eller bröd inne på Hemköp som ligger lite längre in i centrumet, eller fikar på 

ett annat kafé senare eller kommer tillbaka till Mormors Bageri efter att huvudsyftet på 

köpcentrumet är avklarat. Lin (2004) förtydligar att doften av nybakat bröd faktiskt kan öka 

försäljningen av bröd med hela 300 %.  

 

Bossner anser att sinnesmarknadsföring i det vardagliga som luktförnimmelser kan bli något 

ointressant och att kunder slutligen inte känner av sinnesstimuli alls. Däremot kan hon tänka sig 

att arbeta med dofter vid speciella tillfällen. Ett sådant tillfälle skulle kunna vara ett ”julevent” 

där det luktar pepparkaka eller glögg vid Entrén, eller att det vid ett ”vårevent” luktar nyklippt 

gräs och hös fågelkvitter ur högtalarna. Detta kan förbindas till Lempert (2002) som förklarar att 

företag kan använda dofter för att förstärka ett tema i kortsiktiga marknadsföringsåtgärder, 

exempelvis vid produktlanseringar eller vid event. Vid våra observationer noterar vi att ett 

varumärke marknadsför sina produkter mitt i promenadstråket vid hissarna på andra våningen 

genom att kunder får prova produkterna. Runtom eventytan där marknadsföringen pågick 

noterade vi och även kunderna att det luktade väldigt gott. Kunderna beskriver att denna del i 

köpcentrumet luktar krämer och hav. Att införa lukter vid event eller kontinuerligt ha aktiviteter 

som pågår i event ytorna på köpcentrumet ser vi vara en god idé eftersom detta 

uppmärksammades positivt av kunderna.  

 

Bossner förklarar att Entré idag inte arbetar med någon kombination av butiksutbud för att ge 

kunderna en luktupplevelse. Utan butikerna får själva avgöra om detta är något de vill göra. 

Eftersom vi inte upplevde några doftförnimmelser i ett flertal butiker är det vår uppfattning att 

ingen av butikerna arbetar med speciella dofter för att medvetet påverka kundens luktsinne. 

Däremot finns skönhetskedjan Kicks som säljer skönhetsprodukter och butikens doft av parfym 

sprider sig ut i promenadstråken. Detta har våra respondenter reagerat på och de förklarar också 

att de upplever parfymlukt vid frisörer eller då de går förbi andra skönhetsbutiker. Doften av 

parfym påverkar kunderna på olika sätt, både positivt och negativt.  
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Enligt Lempert (2002) finns det vissa benägenheter till att dofter har negativa effekter om företag 

använder sig av för starka odörer. Parfymluktens negativa effekter anses av vissa kunder uppstå 

på grund av att de inte gillar allt för stark doft. En del uppger att de får huvudvärk eller är 

allergiska och helt enkelt måste lämna butiken. De flesta ansåg dock att parfymlukten, eller 

lukten av krämer som de också utryckte sig bara var god och lockande.  

 

Det som är positivt för Entré enligt oss är att ingen av våra respondenter har uppgett att det luktar 

illa. Som en respondent uttryckt det, ”det luktar gott överallt, till och med på toaletten”. Många 

respondenter uppger att av köpcentrumet i generellt har en fräscht och ren doft. Dock anser vi att 

de kunder som hävdar att det luktar fräscht egentligen talar för synsinnet då ”fräsch” lukt 

förknippas med rengörningsmedel som vi själva inte upplevde. Det vi upplevde av våra 

observationer var just att det var väldigt rent men ingen doft av rengörningsmedel.  

 

4.4.3 Smak 
Smakupplevelsen på Entré är enligt Bossman planerad och restaurangerna är handplockade. I 

köpcentrumet finns 18 olika restauranger och kaféer. Köpcentrumet erbjuder smaker från alla 

världens hörn, allt ifrån svensk husmanskost till amerikanskt. Vilket kan återkopplas till Paterson 

(2006) som förklarar köpcentrum som kulturella vakuum som bland annat iscensätts med 

imitationer av kulturella upplevelser i bland annat i restaurangutbud.  

 

Bossner beskriver att tanken bakom utbudet är att Entré ska kunna erbjuda det mesta. Sedan är 

hon osäker på om restaurangerna håller den kvalitet som var tänkt från början. Vår 

smakupplevelse på Entré var oerhört bra. En ryggbiff eller kycklingfilé kostar enbart 80 kronor i 

en av foodcourtens restauranger. Den var väldigt god och avnjuts med en fin utsikt som bidrar 

extra till en positiv smakupplevelse. Detta kan kopplas till Hultén et.al (2008) som bedömer att 

miljön där smakupplevelsen fås är av betydelse. Eftersom smakupplevelsen beror på mer än den 

mat som serveras anser Hultén et.al (2008) att det är av stor vikt att skapa en miljö som är 

tilltalande och differentierar, vilket vi ser att utsikten bidrar till. 

 

De viktigaste sinnesuttrycken för att skapa en lyckad smakupplevelse är enligt Hultén et.al (2008) 

kunskap, miljö och presentation. Vi upplever att Entré lyckas med en smakupplevelse och detta 

delas med våra kunder då inte en enda sa att maten de ätit var en negativ upplevelse. Dock är den 

inte ultimat på grund av inredningen och den kalla atmosfären i Foodcourten i övrigt. Även 

smakupplevelsen på snabbmatsrestaurangen Burger King var positiv. Här sitter kunden i fylliga 

möbler med mer mjuka former och de stora fönstren tillåter kunden att här få en utsikt på andra 

sidan av byggnaden, över Entrés uteserveringar.   

 

4.4.4 Hörsel 
Till en början då vi frågar konsumenter vilka sinnen som tillfredställs på Entré är det få som 

nämner hörseln eller ens hör att det är någon musik. Det visar att många inte är medvetna om 

musikens påverkan. Detta kan hänvisas till Mossberg (2003) som förklarar att kunder ofta inte är 

medvetna om att någon bakgrundsmusik ens spelas. När vi frågade specifikt om ljudupplevelsen i 

köpcentrumet uppgav majoriteten av kunderna att musiken är tillfredställande och påverkade dem 

positivt. De beskriver musiken som skön för den dämpar ”zurret” som finns i bakgrunden och 

som uppstår av att andra människor pratar. Respondenterna hävdar att det är tråkigt utan musik 
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och att musiken på Entré bidrar till en trevlig och glad känsla. För att musiken ska stimulera anser 

kunder att musiken ska vara lugn för det ses som skönast att strosa omkring då.  Detta kan 

förbindas till Paterson (2006) som nämner att köpcentrum är kontrollerade med musik för att 

frambringa flödande fantasier hos kunden. Mossberg (2008) påstår att långsammare musik bidrar 

till att kunderna går långsammare och därför också stannar längre i servicelandskapet. Några 

respondenter uttalar att de blir glada när de hör andra kunder i köpcentrumet skratta, och andra 

upplyser om att musiken bidrar till att de känner sig mer hemma.  

 

Ett antal yngre respondenter anser att roligare partymusik frambringar glädje. De blir sugna på att 

dansa och köper till och med något plagg att gå ut och festa i. Mossberg (2003) återger hur 

studier visar att människor trots sin omedvetenhet går eller talar i takt med musik. Från vår studie 

urskiljer det som uppenbart att musik är en faktor som de flesta ser på som något positivt framför 

negativt. Få respondenter påpekar det som något negativt att Entré spelar typisk radio musik. 

Visserligen spelas låtar en konsument kan känna igen men eftersom en så stor del av 

respondenterna knappast var medvetna om bakgrundsmusiken till en början kan inte slutsatsen 

dras att musiken på Entré bidrar till en negativ upplevelse. Detta kan vara mer av en smaksak. 

  

Hultén et.al (2008) anser att musik för att skapa atmosfär ofta används utan vidare analys vilket 

oftast slutar i att det spelas samma musik som på de flesta radiokanaler. Men för en god 

sinnesmarknadsföring bör musikvalet vara mer medvetet, speciellt hos frisörer, restauranger, 

butiker och varuhus. Bossner förklarar att den musik som hörs på Entré är köpt färdig från ett 

företag. Hon har valt två olika stilar för olika våningarna i köpcentrumet. På de första två 

våningarna där det är butiker spelas modern pop och lite lugnare radiomusik, eller en 

covervariant. Tredje våningen där flertalet restauranger och foodcourten ligger spelas en lugnare 

stil som kallas ”Lobby”. Bossner redogör att hon med det musikvalet inte vill att folk på tredje 

våningen ska fastna upp och lyssna på den senaste poplåten, utan musiken är något som ska vara 

mer i bakgrunden.  

 

Några respondenter reagerade på att det var för tyst jämfört med andra köpcentrum. Eftersom 

Entré är stå stort uppger Bossner att musikens funktion är att avlägsna den ödsliga känsla som 

kan uppstå när ett köpcentrum är så stort och det känns som lite folk i byggnaden fast det inte är 

det. Musiken ska skapa stämning och få kunden att stanna så länge som möjligt. Den förnyas 

varje månad och då det närmar sig julen kan Entré välja att köra en viss procent julmusik i 

högtalarna, exempelvis 10 procent och när det närmar sig julen ännu mer kan denna ökas till 25 

procent. Dock är det viktigt att denna procent är genomtänkt eftersom en kund upplever att 

julmusik i alla butiker medför att denne blir nervös. Därför kan det vara viktigt att musiken vid 

jultider planeras noggrant för att inte både centrumet och dess butiker konstant spelar samma 

låtar. Bossner anser att musiken också förmedlar en image. Entré har även en signaturmelodi men 

detta används inte frekvent då det inte passade tv-reklamen. Däremot används den vid 

ingivningar.  

 

Då det kommer till butikernas ljusnivå är det flera respondenter som yttrar att musiken i vissa 

butiker dock kan vara för högljudd. Detta påverkar dem negativt genom att de blir stressade och 

trötta. Många uppger att de i vissa fall lämnat en butik på grund av detta och andra nämner att när 

det är för högljutt vill de lämna byggnaden. Sådana uttalanden visar att kunderna är medvetna om 

musikens påverkan på deras känslor och handlande. Vi var inte där på en lördag men det var 

några kunder som trots det kommer ihåg att ljudnivån på lördagar är högre. De uppger att de får 
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skrika till varandra för det är mycket folk och att musiken är högre vilket är lite jobbigt. 

Mossberg (2003) hävdar att en undersökning visar att gäster inte uppskattar för hög musik i 

butiker eller restauranger för att de inte kan prata där, vilket kan kopplas till respondenternas 

upplevelser.  

 

4.4.5 Känsel 
Minoriteten av kunderna uppger att känselsinnet medvetet tillfredställs på Entré. Det handlar 

främst om temperaturen och genom att ta på produkter.  

 

Kunden upplever känsel i all interaktion med servicelandskapet och Hultén et.al (2008) 

förtydligar att känselsinnet upplevs genom bland annat material, temperatur och vikt. Samspelet 

med aktiviteter i det vardagliga besöket på ett köpcentrum handlar främst om interaktionen med 

kaféer, restauranger och på Entré handlar det även om interaktionen med biografen, bowlingen, 

gymmet eller andra event. Förutom att kunden konstant integrerar med arkitekturen i hela 

köpcentrumet och de olika interiörerna i alla dess butiker. 

 

Som tidigare beskrivet består arkitekturen i Entré främst av glas och metaller. Dessa material 

uppfattas enligt Hultén et.al (2008) som kalla jämfört med material som läder, trä eller tegel som 

uppfattar som varma. Möblerna i Foodcourten är kantiga och hårda, väggarna är vita, golvet är av 

svart kakel och det är väldigt ljust i hela lokalen. Många av kunderna medgav att de inte var 

särskilt förtjusta i miljön i Foodcourten. De använder ord som stelt, kalt och inte särskilt mysigt 

för att beskriva det. En kund använde sig specifikt av orden ”tredje plan har ingen själ”. Vi 

upplevde möblerna som väldigt lätta och även lätta att flytta omkring och därmed skapa ett 

billigare intryck av oordning. Om något är mjukt eller hårt är enligt Hultén (2008) en viktig 

faktor i vår upplevelse av servicelandskapet. Fastheten påverkar hur människor i servicelanskapet 

beter sig vilket han beskriver med Mc Donalds som länge använts sig av hårda stolar för att 

kunderna ska lämna borden snabbare. Därför är det förståeligt varför Foodcourten fungerar bra 

under mer hektisk lunchtid, som Bossner sa.  

 

Vi noterar ett fåtal soffor i Foodcourten men dessa lägger vi inte märke till förrän vi går djupare 

in. Detta betyder att kunden redan måste ha bestämt sig för att äta något då de kommer hit och 

lägger märke till sofforna senare. De äter inte för att de blir sugna på grund av den inbjudande 

möbleringen i servicelandskapet. Som vi tidigare nämnt upplevde vi att ljuset var så påfrestande 

att vi efter att tag kisade och med den öppna och stela interiören kan miljön uppfattas som 

obekväm och bidragande till stress. En Foodcourt kan ses som en det Mikunda (2004) kallar 

lounge, och denna lounge har till syfte att fria från stress som kan uppstå under shopping. 

Lounging enligt Mikunda (2004) går ut på att avslappningen man känner hemma i sitt egna 

vardagsrum ska frambringas även i publika platser och de ska tillfredställa vår själ samt ego med 

vacker inredning. Med tanke på kundernas uttalanden om Foodcourten är ”lounging” och att 

skapa en hemma – känsla något som Entré inte helt lyckats med.  

 

Visserligen låter det nu som att Foodcourten är förfärlig, vilket den inte är men uttalandena visar 

att kunder är medvetna om vilka miljöer de uppskattar att äta i och inte, och att de dessutom har 

höga krav. Även Hultén et.al (2008) förtydligar att konsumenter i det binära samhället har höga 

förväntningar och att restauranger och kaféer har möjligheter att bygga starka varumärken om de 

får kunder att trivas i deras servicelandskap. De som uppskattade miljön i Foodcourten uppgav att 
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det var utsikten gjorde upplevelsen mysigare. Tyvärr är inte detta något som har med 

servicelandskapets möblering att göra. 

 

Det pågick ett event då vi var där som lät kunden prova på produkter och även köpa på plats. 

Detta skapar merförsäljning genom känselsinnet men lockar dit kunden med synen och dofter. 

Detta kan återanknytas till Puccinelli et. al (2009) som anser att företag bör motivera sina kunder 

till att testa nya saker eller nya äventyr för att skapa sensorisk stimulans. 

 

Känseln i butikerna tillfredställs enligt många genom kläderna som de tar på. Majoriteten av 

kunderna som talar om känsel hävdar att de aldrig skulle köpa något utan att prova det. En av 

kunderna förklarar att det är genom att känna på produkter som man får en uppfattning om 

kvalitet. Detta kan associeras till Shaw (2005) som skildrar hur människor känner på föremål för 

att skapa en verklighet och Lindstrom (2008) som förklarar att vi genom känsel uppfattar tyngre 

produkter med mer kvalitet.  

 

Vår första upplevelse genom känsel var positiv. Då vi gick in genom den stora Entrén möttes vi 

omedelbart av en behaglig temperatur och konstrasten till det blåsiga vädret ute var positiv. 

Mossberg (2003) beskriver temperatur vara en atmosfärisk faktor som människor bara lägger 

märke till om de närmar sig det extrema. Det stora antalet kunder som påstod att de går hit när det 

är dåligt väder visar att även de uppskattar denna något omedvetna känselupplevelse. Mossberg 

(2003) räknar människor till de sociala faktorer som påverkar oss och andra kunder bidrar 

exempelvis till trängsel eller köer som påverkar vår upplevelse. Vi upplever Entré som måttligt 

befolkat. Det är inte på så vis att man konstant promenerar bland annat folk och det är inte heller 

på så vis att man sällan stöter på något. De flesta anser det vara allt annat än trångt på Entré, och 

vissa av kunderna uppger att det till och med kan kännas något ödsligt.  

 

Michon et.al (2005) upplyser om att effekterna av trängsel påverkar kundens känslor och 

köpbeteende. Vissa kunder minskar sina avsikter från shoppingplaner eller köper mindre enbart 

för att lämna trängseln. Dahlström redogör det som viktigt att planera hur breda promenadstråken 

i ett köpcentrum ska vara. Köpcentrum bör inte överdriva måtten utan arbeta för att skapa ett 

flöde så pass att folk kan trivas och komma förbi varandra. Tätheten på ett köpcentrum varierar 

mycket men det gör antalet människor också beroende på veckans dagar. Han förklarar att det 

inte befinner sig mycket folk på ett köpcentrum på en vanlig vardag men att det däremot vistas 

fler kunder där på en fredag och lördag. Michon et.al (2005) anger att detta är något som kunder 

oftast är medvetna om och räknar med. Det är därför möjligt att den kund som väljer att shoppa 

på en lördag vet att det kommer vara mer folk på köpcentrumet och därför inte upplever trängseln 

som störande. Eftersom alla dessa människor befinner sig under ett och samma tak är det enligt 

Dahlström grundläggande att skapa en miljö som känns behaglig för kunden att stanna kvar i, 

samtidigt som det inte får kännas för ödsligt heller. Det är vitalt att skapa en positiv känsla utan 

att trängsel förekommer för att kunden ska vilja komma tillbaka. Det ska kännas tillfredställande 

att vara på Entré och den bästa lösningen är att skapa kontrast mellan aspekterna tomhet och 

trängsel. Michon et.al (2005) beskriver hur kunder anpassar sin shopping till större 

handelsplatser för att undvika trängsel, som exempelvis Entré.  

 

Effekterna av trängsel på känsel och tillfredställelse varierar beroende på kundens mål och i 

vilken butik denne befinner sig. Trängsel kan enligt Michon et.al (2005) medföra stress eftersom 

kunden upplever att deras frihet begränsas. Jämfört med upplevelsen av trängsel i centrumet 
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anser flera kunder att det däremot är trångt i vissa butiker. Fyra mammor berättar att det blir svårt 

att komma fram med barnvagnen. Vi observerade att det finns ett flertal sådana mindre butiker i 

Entré som är avlånga i designen och kassan är längst in i butiken. Storleksmässigt är de inte 

större än många personers vardagsrum, och sådana butiker där personal står bakom kassan och 

tittar på kunder som står i de små utrymmena kan bidra till att kunden blir obekväm. I små 

butiker, fyrkantiga butiker utan vidare djup känns det aldrig riktigt som om man kommer in i 

butiken och bristen på rörelse i servicelanskapet gör det inte inbjudande att integrerar med 

butikens interiör. Kunden lämnar butiken snabbare och som Bossner uttryckte tidigare i kapitlet, 

besöks troligen dessa mest för att titta i då man är på väg mot de större kedjebutikerna.  

 

Några av våra kunder uppger att det finns för få sittplatser att vila på. Detta kan vi hålla med om 

eftersom centrumet är så stort. Sittplatser är viktiga för att det är här kunden samlar kraft för 

fortsatt shopping. I stora glashuset där de flesta butikerna är lokaliserade observerar vi fyra 

bänkar och två små soffor att vila på utöver de många kaféerna. Bossner förklarar själv att de har 

röda soffor som är mjukare men hon anser dock att de lätt blir smutsiga och fördärvas av 

kunderna. Detta blir kostsamt eftersom dynorna tvättas konstant och Entré vill därför byta ut dem 

till hårda bänkar istället. De två små sofforna som finns på andra plan medför också en risk och 

enligt Karin Bossner flyttar kunderna sofforna nära kanten så att barn klättrar på dem och kan 

trilla ner. Eftersom det finns så många fik i glashuset anser inte vi att det är absolut nödvändigt 

med fler sittplaster för en god upplevelse. Men däremot finns det möjligheter för bänkar eller 

mjuksare sittplatser vid två större öppna ytor. Dessa är längst ut i korridorerna på våning två där 

de stora kedjorna är och där det rör sig mycket folk. Hade dessa sittplatser dessutom utformats i 

någon unik design hade det tilltalat kundens syn- och känselsinne.  

 

Vad gäller Sinnesmarknadsföring tror Bossner att detta enbart är något hon kommer använda sig 

av vid speciella event i framtiden.  
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5. Slutsats 

I detta kapitel presenterar vi de slutsatser vi dragit med hjälp av analysering av insamlad empiri 

och teori. I första kapitlet tydliggjordes uppsatsen problemformulering som följande:    

 

Hur arbetar Entré för att skapa ett upplevelsecentrum? 

  

Ovanstående huvudfråga vill vi belysa ur ett kundperspektiv och besvara med följande delfrågor;  

 Hur kombineras aktiviteter, butiksutbud och arkitektur till att skapa en upplevelse?  

 

 På vilket sätt påverkar sinnesintryck från dessa tre aspekter denna upplevelse? 

 

Frågor och Syfte besvaras med samma struktur som i tidigare kapitel och efter den strukturering 

frågorna har i problemformuleringen. 

 

5.1 Upplevelsen 
Enligt arkitekten Dahlström skulle Entré bli ett upplevelsecentrum som inte fanns någonstans i 

närheten. Han ville bygga ett centrum som skulle erbjuda mer än bara shopping och ge kunden en 

upplevelse. När det kommer till centrumets upplevelser lyfter inte Bossner fram dessa som 

framstående aspekter som de arbetar med på Entré. Visserligen anser hon att en kundupplevelse 

är något som skapas när de uppfyller kunders förväntningar utöver det vanliga, men både i 

aspekter som events och aktiviteter är uttalanden om de ekonomiska aspekterna övervägande.  

 

Minoriteten av kunderna ansåg att Entré levde upp till förväntningarna, vilka till stor del var att 

centrumet skulle vara stort men ändå som ett vanligt köpcentrum. Dessa kunder förväntade sig 

inte ett upplevelsecentrum och blev också nöjda med Entrés totala erbjudanden. Men majoriteten 

av kunderna lyckades Entré inte tillfredställa och deras förväntningar slutade i besvikelse. 

Kunderna trodde bland annat att Entré skulle vara ett köpcentrum med annorlunda affärer, något 

som tillförde något extra och att vistelsen skulle bli roligare. De aspekter erhåller kunden på ett 

upplevelsecentrum varför det var exakt vad dessa kunder förväntade sig. De trodde det skulle 

vara något mer unikt som tillförde gladare känslor än andra vanliga köpcentrum. Ett mindretal av 

respondenterna är nöjda för de trodde Entré skulle vara ett vanligt köpcentrum och resterande är 

missnöjda för de förväntade sig mer, och därför kan mot dessa grunder slutsatsen dras att 

majoriteten av kunderna inte anser Entré vara ett upplevelsecentrum. 

 

Entré har ingen plan eller strategi för hur upplevelser för kunden ska skapas och denna ofokus på 

upplevelser från företagets sida har nått kunderna. Ingen av aspekterna aktiviteter, butiksutbud 

och arkitektur har gjort kunder överväldigade. Snarare finns det ett flertal kunder som inte anser 

att dessa faktorer bidrar till en upplevelse på Entré. 

 

Aktiviteter: Trots att majoriteten är medvetna om att Entré erbjuder aktiviteter är det endast en 

liten del av kunderna som besökt Entré för dessa. Mikunda (2004) anser att kärnattraktioner är 

grundläggande för upplevelselandskap eftersom det ska dra till sig kunder och fungera som 

värdehöjande aspekter, ofta är detta något som kunderna bara ”måste ses”.  Våra respondenter 

förknippar däremot Entré med ett ställe de går till för att shoppa och umgås varför det inte kan 

ses att deras nuvarande aktiviteter är kärnattraktioner. Dessa aktiviteter kan bidra till att skilja 
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Entré från äldre köpcentrum i staden men eftersom centrumet till stor används för andra syften 

bidrar de inte till att förvandla Entré till upplevelsecentrum. Det blir oklart om köpcentrumet 

överhuvudtaget har kärnattraktioner som bidrar till en total upplevelse med tanke på kundernas i 

övrigt splittrade tillfredställelse kring återstående aspekterna; arkitektur och butiksutbud. Vidare 

kom vi fram till att pris var en faktor för kundernas upplevelse och många var inte villiga att 

betala för de aktiviteter som Entré erbjöd. Dessa aspekter har möjligen med både upplevelse och 

image att göra varför vi här hänvisar till vidare forskning i slutet av kapitlet.  

  

Butiker: Flertal av kunderna anser sig vara missnöjda med butiksmixen på Entré. Vi lyfte fram 

Bergström & Fölster (2009) i inledningskapitlet då de bedömer att köpcentrum i 

storstadsregionerna investerar i ett stort inslag av stora kedjebutiker vilket kan vara ett problem 

för konkurrensen, men ännu för tidigt att avgöra om det leder till framgång i framtiden. 

Anledningen till att Entrés kunder ställer sig missnöjda till butiksmixen är speciellt för det stora 

utbudet av vanliga kedjor som många av de inte anser håller tillräckligt bra sortiment och därför 

visar vår studie att dessa kedjor inte bidrar till någon speciell upplevelse i upplevelsecentrum. Ett 

flertal av kunderna uppger att de saknar specialiserade märkesbutiker och populära utländska 

kedjor. Kunderna uttalar sig en hel del om de svenska kedjorna på Entré vilket visar att de är 

viktiga för dem och de uppskattar den utländska kedjan Mango mest. Mango är en av 

kärnattraktionerna i butiksutbudet bland de kvinnliga besökarna. Med dessa inställningar som 

bakgrund kan slutsatser dras till att de utländska kedjorna i ett svenskt upplevelsecentrum i 

framtiden kommer ha lika stor betydelse för kunders upplevelse som de svenska kedjorna. En 

butiksmix som bidrar till en positiv upplevelse handlar därför om en kombination av populära 

utländska aktörer, ovanliga butiker och populära svenska kedjor med ett starkt sortiment. Från 

kundernas uttalanden är Entrés butiksmix inte ultimat för köpcentrumets tilltänkta positionering 

mot egot i individen. Vi har konstaterat att Entrés kunder är postmoderna och konsumerar för att 

tillfredställa jaget, dock är slutsatsen att Entré uppfyller detta begär.  

  

Arkitektur; En övervägande del av kunderna uppskattar arkitekturen och den tillfredställer genom 

ett högt tak, storlek och genom att Dahlström lyckats skapa en miljö med goda flöden. 

Arkitekturen ses som modern och glaspartierna bidrar till att centrumet känns öppet och luftigt. 

Dessa aspekter bidrar till en positiv upplevelse under vistelsen på Entré. Dock ändå inte helt 

ultimat eftersom även en mindre del av kunderna anser att förbättringar kan ske. Förändringar 

som är typiska kännetecken för vad som ger postmoderna konsumenter en bättre upplevelse. 

Dessa kunder menar att centrumet är opersonligt och bidrar till samma upplevelse som på vanliga 

köpcentrum. Upplevelsen borde förstärkts genom ”rörelse” i servicelanskapet vilket avser 

exempelvis växtlighet eller fontäner. Vidare uppskattas även mönster, färger och till och med 

konst anses bidra till en bättre helhetsupplevelse. De slutsatser som kan dra av kundernas åsikter 

visar att en modern och stilren arkitektur i kombination med unikare och mjukare inslag i 

upplevelserummet anses bidra till en intressantare upplevelse.  

 

Arkitekturen är den faktor som kan vara kärnattraktionen på Entré och av de tre aspekterna 

medför starkast till att centrumet ses som ett upplevelsecentrum. Men eftersom många uppger att 

byggnaden och centrumet är annorlunda på grund av sin storlek och inte detaljer i 

upplevelserummet är det möjligen så att arkitekturen som attraktionskraft har att göra med 

byggnadens stora omfattning till skillnad från andra köpcentrum i närheten 
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5.2 Sinnesintryck 
Syn; Synen är det sinne som övervägande stimuleras på Entré då majoriteten av kunderna uppger 

att det hela tiden finns nya saker att upptäcka och titta på, både i upplevelserummet som helhet 

och i butiker. Dahlström har arbetat med byggnadens våningsplan och ljus för att skapa en 

nyfikenhet som får kunden att röra sig uppåt och upptäcka alla våningar, vilket avspeglat sig i 

respondenternas svar. Användandet av glas i arkitekturen har skapat utsikter som starkt bidrar till 

en positiv synupplevelse för kunderna varför slutsatser kan dras till att just glas och stora fönster 

är ett säkert kort för att skapa en upplevelse på höjden. Enligt Tonndorf (1989) blir det modernare 

med glasfönster istället för skyltfönster vilket författaren ställer sig kritisk till. Denna design på 

butikslayouts är typisk för Entré och våra konklusioner är dock att dessa fönster med sina 

spotlighter definitivt ger en annorlunda synupplevelse och lockar kunder. Speciellt då butikens 

interiör i sig är inbjudande och unik, och därför bör dessa trender inom köp– och 

upplevelsecentrum fortsätta. Men som tidigare nämnt är det ändå ett mindre antal som inte är 

tillfreds med arkitekturen då de tycker att det är färglöst, tråkigt och ser ut som alla andra 

köpcentrum. Därmed kan inte påstås att den stilrena arkitekturen bidrar till en total 

sinnesupplevelse utan något mer intressantare behöver hända i upplevelserummets fysiska 

utformning för att tillfredställa detta sinne helt.  Köpcentrumets färglada yttre nattetid däremot 

drar till sig mycket uppmärksamhet, bidrar till synstimuli och lockar kunder.  

 

Synupplevelsen på Bio kunde ha förstärkts med filmer i 3D vars popularitet växer. Entré har 

enbart fem biosalonger med dessa hade varit bra mycket mer eftertraktade nu och i framtiden om 

3D formatet hade utvecklats, eftersom den funktionen snart är det enda som skiljer bio från att 

titta på film hemma.  

 

Lukt: Luktförnimmelserna är helt klart beroende av vad som finns att göra, att äta och vilka slags 

butiker som erbjuds i upplevelsecentrumet. Kunderna uppger dofter av parfym och krämer om de 

passerar eller vistas i en skönhetsbutik. Dofter är det som till stor del bygger upp upplevelsen av 

dessa butiker och därför är ett antal sådana viktiga i butiksmixen. Något annat som både vi och 

kunderna upptäckte bidrog till en positiv luktupplevelse var provningen av skönhetsprodukter på 

Entrés eventarea, vilket är något de bör fortsätta med. Vidare är kombinationen av kaféer och 

restaurangers placering viktig för kunderna. Kaffelukten är minnesvärd då många kom ihåg 

luktförnimmelsen och inbjudande kaféer emellan butikerna är därför en god strategi hos Entré. 

Foodcourtens placering på tredje våningen anses positiv eftersom det inte luktar matos bland 

kläder, men faktum är att det inte luktar mycket alls ifrån Foodcourten förutom när man befinner 

sig i denna. Lukter väcker sug men Entrés Foodcourt ligger på tredje våningen där inte butiker 

finns vilket gör att kunden redan bestämt sig för att äta då de kommer till denna. För att skapa ett 

flöde och locka kunder genom lukter kan ett alternativ ändå vara att placera Foodcourts på 

samma plan som det finns butiker. Om denna exempelvis placerats i mitten på andra våningen på 

Entré med bland annat de stora kedjebutikerna i varje ände av korridorerna hade detta medfört att 

kunder ständigt går förbi Foodcourten emellan dessa affärer. Alternativt att butiker införts även 

på tredje våningen.  

 

Smak: Vi kan konstatera att kunderna är nöjda med smakupplevelsen och att utbudet av 

restauranger och matställen är helt rätt. Kunden skapar själv sina upplevelser genom sina val och 

interaktioner och Entré erbjuder kunderna möjligheter till en god smakupplevelse genom ett 

varierat utbud av restauranger. Vad vi ser att kunden värdesätter i ett köpcentrum är en 
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kombination av både svensk och utländsk mat, samt kaféer i stor mängd då kunderna i stor grad 

besöker köpcentrum för att umgås. Dock påverkas smakupplevelsen även av resterande sinnen 

genom interaktion med servicelanskapet. Foodcourten beskrevs som kal, tråkig och rent utav 

själslös av en kund. Kaféerna däremot med mjukare fåtöljer och soffor uppskattades. Inredningen 

i Entré var det ett flertal av kunderna som värderade, dock inte i Foodcourten.  Varför kan 

konstateras att kunder speciellt uppskattar varmare och avstressande miljöer där de äter. Därför är 

det betydelsefullt för Entré att skapa en starkare konstrat i Foodcourten till resten av den stilrena 

arkitekturen för en bättre smakupplevelse. 

 

Hörsel: Hörselupplevelsen på Entré är övervägande positiv med de flesta av respondenterna som 

uppger att ljudnivån och framför allt musiken är tillfredställande. Musik är en faktor som bestämt 

bidrar till en godare upplevelse för de flesta människor i en köpcentrummiljö. På Entré spelas 

”covervarianter” av poplåtar på de första två våningarna och något lugnare musik på tredje 

våningen. Dessa val av centrumchefen Bossner är positiva för hörselupplevelsen då kunder 

uppger att musiken i centrumet bidrar till trevlig atmosfär, glada känslor och att lugna låtar är 

sköna att strosa omkring i. Dock ses ljudnivån i vissa butiker som ett problem då kunder anser att 

den höga ljudnivån bidrar till trötthet, stress och att de därför lämnat butiken. Att kunden är så 

medveten om ljudnivåns negativa upplevelse och påverkan på deras beteende gör det till en viktig 

faktor at åtgärda. Det vore klokt för Entré och även andra köpcentrum att införa exempelvis en 

maximal decibelnivå som alla butiker måste rätta sig efter. Eftersom positivare ljudupplevelser 

bidrar till att kunder stannar längre i butiken istället för att lämna denna. För att förstärka Entrés 

varumärke med hjälp av hörselsinnes föreslår vi även att de använder signaturljudet flitigare i 

marknadsföring och med jämna mellanrum i köpcentrumets högtalare.  

 

Känsel: Upplevelsen genom känselsinnet i Entré anses uppfyllt genom att kunder får känna på 

kläderna och främst den varma miljön som är skyddande från utomstående väder och vind. Detta 

är anledningen till varför många söker sig till köpcentrumet. Dock är skydd från väder inte en 

anledning nog för att ge kunder en upplevelse utöver det vanliga de inte kan få i vanliga 

köpcentrum. Känsel påverkas också av interaktionen med servicelanskapet, främst då de äter 

eftersom hela kroppen används och flera sinnen ska tillfredställas samtidigt. Här har främst 

Foodcourten bidragit till negativa upplevelser hos kunderna. Hultén et.al (2008) anser att 

servicelanskapets inredning är så viktigt för kunderna att till och med snabbmatskedjan Mc 

Donalds ändrat den kalla interiören till attraktiva former och mjukare stolar. Även Burger King 

på Entré har en intressant, varm, mjuk och färgglad inredning. Därför kan Foodcourten ses som 

ett misslyckande eftersom de stunder kunden stressar av och äter föredrar de att göra detta i en 

mjuk och avslappnande miljö. Interiören i Foodcourts eller övriga kaféer och restauranger i ett 

upplevelsecentrum är definitivt värda at lägga extra omsorg på för kunder som känner sig 

utvilade samlar krafter för ytterligare shopping.  

  

Trängsel är en viktig faktor då det kommer till känsel och kunderna upplevde inte trängsel i 

köpcentrumets utrymmen, men däremot i vissa mindre butiker. Vid utformning av köpcentrum är 

det därför grundläggande att inte ha för många små butiker som kan upplevas klaustrofobiska och 

få kunden att lämna dem istället för att utföra köp. Butiker behöver ha djup där kunder kan röra 

sig bekymmersfritt och där interiören i dessa butiker formas för att locka synen vilket leder till 

stimuli av känselsinnet.  
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Av ovanstående faktorer kan utläsas att Entré inte helt och hållet bidrar till en upplevelse för 

kunderna och därför inte heller ses av dem som ett upplevelsecentrum. Snarare är det ett nytt 

köpcentrum som lockat på grund av dess storlek, nyhet och det faktum att det finns aktiviteter. 

Det bidrar definitivt till sinnesintryck men inte långt längre än aspekter som även övriga 

Köpcentrum kan erbjuda. Speciellt i framtiden då de flesta konkurrerande bara byggs om, och 

även byggs till.  Entré ses av de flesta kunder ge en upplevelse som de flesta andra köpcentrum, 

dock i en lite nyare och modernare förpackning. 

 

Vi anser att kloka vidareforskningar kan handla om bland annat hur upplevelser, marknadsföring 

och sinnesmarknadsföring bör sammankopplas för att förmedla en tydlig image. Forskningen kan 

handla om vad som sägs från företaget om upplevelsen och hur detta förmedlas till, och sedan 

upplevs av kunderna. Hur dessa aspekter kombineras kan vara grundläggande för hur en individ 

utvecklar sitt konsumtionsbeteende mot ett enda köpcentrum. De påverkar en kunds 

förväntningar, tillfredställelse och det värde kunder tillskriver olika köpcentrum. Detta värde är 

det som i slutändan räknas eftersom det är i det centrum som lyckas kombinera dessa aspekter 

som pengarna troligen går till. Hur köpcentrum bör eller kan arbeta med sinnena och upplevelser 

för att stärka sin image anser vi vara viktig forskning för köpcentrum i framtiden.  
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http://www.fastighetstidningen.se/web/storakopcentrumblirstorreochfler.aspx
http://www.entremalmo.se/shopping/malmo/butik/bildgalleri.php
http://karin.stampis.com/blog/wp-content/uploads/2009/09/entre_s.jpg
http://www.fastighetsvarlden.se/zino.aspx?articleID=13927
http://www.heroncity.se/om-heron-city.aspx
http://www.google.se/
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Bilagor 

 

Bilaga 1. Kundintervjumall 
Torsdag 6 maj och fredag 7 maj 2010 

 

1. Har du varit här tidigare eller regelbundet? 

 

2. Vad är syftet med ditt besök, varför kommer du hit?  

 

3. Vad tycker du om arkitekturen, inredningen, atmosfären?  

 

4. Vilka av dina sinnen stimuleras och tillfredställs mest? 

 

5. Vad tycker du om butiksutbudet?  

 

6. Om du fick ändra på något, vad skulle du ändra/lägga till?  

 

7. Vilka förväntningar har du på Entré och uppfylls dessa?  

 

8. Tycker du något är speciellt och skiljer Entré från andra köpcentrum du besökt?  
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Bilaga 2. Intervjumall med Karin Bossner 
Måndag den 3 maj kl 15.00 

 

1. Förklara din bakgrund i företaget? 

 

2. Beskriv Entrés utformning i stort, ex planlösning osv? 

 

3. Har ni någon huvudmålgrupp? Vilka är dessa i sådana fall? 

 

4. Vilka behov ser du att ni tillfredställer hos kunden?  

 

Aktiviteter/Upplevelse 

1. Vad anser ni att en kundupplevelse är?  

 

2. Vilka aktivtetrar erbjuder ni?  

 

3. Vilka aktiviteter kan man alltså göra utöver att shoppa?  

 

4. Varför just dessa aktiviteter?  

 

5. Har ni arbetat med någon medveten strategi för att ge besökarna en upplevelse och få dem att 

komma tillbaka?  

 

6. Har ni något specifikt tema som är genomgående i inredning/utbud och aktiviteter för 

köpcentrumet? 

 

7. Erbjuder ni någon upplevelse i form av service? Ex passa barn.  

 

8. Finns planera på nya aktiviteter i framtiden?  

 

Sinnesmarknadsföring 

1. Arbetar ni medvetet med någon form av sinnesmarknadsföring? Är det i sådana fall något 

speciellt sinne ni vill tillfredställa hos kunden?  

 

2. Exempelvis inredningen har ni tänkt på att vi gör såhär för at tillfredställa kundens syn?  

 

3. Hur vill ni att kunden ska känna sig då de befinner sig på Entré?   

 

4. Vad är tanken bakom inredningen i köpcentrumet? (färger, former, materialval) 

 

5. Har ni någon musik i de öppna ytorna, restaurangerna? I sådana fall vilken?  

 

6. Har ni tänkt på hur snabb musiken ska vara ex att ni inte ska ha snabb rockmusik?  
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7. Arbetar ni kanske med en kombination av utbud/aktiviteter för att skapa doftstimuli för 

kunderna? (ex på sådant är bagerier, parfymerier, naturlandskap, blommor) 

 

8. Hur har ni arbetat med restaurangutbudet för att ge en ultimat smakupplevelse?  

 

9. Är kombinationerna av restauranger medvetet från er sida eller får vem som helst hyra lokal?  

 

10. Vad anser du att Entrés styrka och svaghet är?  

 

11. Ljuset i Entré, är det något medvetet från er sida?  

 

12. Hur ser framtiden ut för Entré?  

 

13. Tror ni Entré kommer använda sig av sinnesmarknadsföring i framtiden nu när det håller på 

att etableras mer och mer?  

 

 

Butiksutbud 

1. Förklara strategin bakom butiksmixen? 

 

2. Tror ni att det är en mix som genererar försäljning o kommer hålla i framtiden?   

 

3. Har ni tänkt på att ha amerikanska affärer?  

 

4. Får vem som helst hyra eller har ni speciella kriterier för de butiker ni ska erbjuda?  

 

5. Hur försöker ni positionera er och skiljer er från konkurrenter med denna mix?  

 

6. Det låter bra för då kategoriserar man inte mamma, pappa utan individen står i fokus? 

 

7. Finns det någon strategi på hur är butikerna utplacerade? (Ex efter bransch) 
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Bilaga 3. Intervjumall med Greger Dahlström 
Onsdagen den 12 maj kl 15.30 

 

1. Vad är din bakgrund och arbetserfarenhet i arkitektur av kommersiella handelsplatser? 

 

2. Vad var din uppgift och ansvarsområden i arbetet med Entré? 

 

3. Vad ville din uppdragsgivare att du skulle förmedla? 

 

4. Vad var tanken med utsidan? 

 

5. Vad är tanken med insidan? 

 

6. Har du arbetat med att skapa ett flöde? 

 

7. Hur skiljer sig arkitekturen mellan att bygga köpcentrum jämfört med exempelvis 

kontorsplatser? 

 

8. Vad var tanken bakom färgerna/färgvalet? 

 

9. Har du försökt på något speciellt sätt att skapa en upplevelse med hjälp av arkitekturen? 

 

10. Är det vikigt att det ska vara praktiskt eller arbetar du mycket med att tillfredställa synsinnet? 

 

Fullföljdes planerna som planerat, eller blev det några ändringar i så fall varför?  
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Bilaga 4. Bilder  
Entré på dagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Källa: www.entremalmo.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Källa: www.google.se 
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Entré på kvällen 

Källa: www.entremalmo.se 
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Foodcourten 

Källa: www.entremalmo.se 
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Ljuset 

Källa: www.entremalmo.se 
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Skywalk 

Källa: www.entremalmo.se 
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Bilaga 5. Observationsschema 
       

   Dag:    Tid: 

 

        

Våning 1:  

Första intryck: 

 

Syn:  

 

Lukt:  

 

Smak:  

  

Ljud:  

 

Känsel:  

 

 

Våning 2:  

Första intryck:  

 

Syn:  

 

Lukt:  

 

Smak:  

 

Ljud:  

 

Känsel:  

 

Våning 3:  

Första intryck 

 

Syn:  

 

Lukt:  

 

Smak:  

 

Ljud:  

 

Känsel:  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Linnéuniversitet – kvalitet och kompetens i fokus 
 
Den 1 januari 2010 gick Växjö universitet och Högskolan i Kalmar samman och bildade Linnéuniversitetet. 
Linnéuniversitetet är resultatet av en vilja att öka kvalitet, attraktionskraft och utvecklingspotential för utbildning 
och forskning, och spela en framträdande roll i samverkan med det omgivande samhället. Linnéuniversitetet 
erbjuder en attraktiv kunskapsmiljö med hög kvalitet och konkurrenskraftig kompetens. 
 
Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet som betonar nyfikenhet, nytänkande  
och nyttiggörande. För oss är närhet till studenterna, världen och framtiden i fokus. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Linnéuniversitetet 
391 82 Kalmar/351 95 Växjö 
Telefon 0772-28 80 00 
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