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SAMMANFATTNING 
 
 

Titel: Allt du behöver under ett och samma tak 

Författare: Christofer Dahlström, Rebecca Schönström och Martin Segorp 

Handledare: Leif V Rytting 

Examinator: Kaisa Lund 

Kurs: Kandidatuppsats, 15 hp. Företagsekonomi III, Detaljhandel och Service Management, 

Linnéuniversitetet, VT 2016 

 

Syfte: Att analysera hur olika faktorer kan bidra till ett attraktivt köpcentrum. Inom denna 

ram är avsikten att tydliggöra betydelsen av servicelandskap, butiksmix samt stödtjänster 

såväl nuläge som i ett framtidsperspektiv. Detta kommer studeras ur ett 

managementperspektiv. 
 

Forskningsfrågor: För att besvara vårt syfte har vi utformat tre forskningsfrågor: 

1. Vilken betydelse har servicelandskap i köpcentrum för att skapa en helhet? 

2. Vilken betydelse har olika kategorier av butiker för köpcentrum? 

3. Vilka typer av stödtjänster är av betydelse för köpcentrum?  
 

Metod: Uppsatsen grundas på en kvalitativ metod och utgår från ett växelspel mellan en 

deduktiv och induktiv ansats. Vi har genom semi-strukturerade intervjuer med personer som 

innehar kunskap inom den valda branschen samlat in den empiriska data som tillsammans 

med den framtagna teoretiska referensram ligger till grund för vår analys. 
 

Slutsats: Ett köpcentrum måste idag erbjuda mer än bara shopping då konsumenter bland 

annat ser det som en mötesplats. Studien påvisar att dagens köpcentrum måste erbjuda en 

kombination av servicelandskap, butiksmix samt stödtjänster för att skapa en attraktiv 

handelsplats. De bör erbjuda ett liknande butiksutbud och istället differentiera sig på andra 

områden så som servicelandskap samt stödtjänster för att attrahera konsumenter. Vi ser att 

dessa tre delar kompletterar varandra och skapar tillsammans en attraktiv helhet. Utifrån detta 

drar vi därför slutsatsen att dessa tre delar kan anses vara av lika stor vikt. 
 

Nyckelord: Köpcentrum, Servicelandskap, Butiksmix, Stödtjänster, Framtida utveckling 



  
	  

	  

ABSTRACT 
 

 

Title: Everything you need under one roof 

Authors: Christofer Dahlström, Rebecca Schönström och Martin Segorp 

Supervisor: Leif V Rytting 

Examiner: Kaisa Lund 

Course: Bachelor thesis, 15 credits. Business Administration III, Retail and Service 

Management, Linnaeus University, Spring 2016 
 

Purpose: To analyze how different factors can contribute to a attractive shopping center. 

Within this framework, it is intended to clarify the significance of the servicescape, store mix 

and facilitate services in the current situation as well as into the future. This will be studied 

from a management perspective. 
 

Research question: To answer our purpose we have designed three research questions: 

1. What significance has the servicescape of the shopping center to create a wholeness? 

2. What significance has the different categories of stores for shopping centers? 

3. What types of facilitate services are of significance for shopping centers? 
 

Method: This study holds a qualitative research method and is based on an interaction 

between a deductive and inductive approach. We have through semi-structured interviews 

with people who hold knowledge in the chosen industry gathered empirical data that along 

with the chosen theoretical framework becomes the basis for our analysis. 
 

Conclusion: A shopping center today must offer more than just shopping since some 

consumers see it as a venue. The study demonstrates that shopping centers today must offer a 

combination of servicescape, store mix and facilitate services to create an attractive 

commerce. Shopping centers should offer a similar range of stores and instead differentiate 

themselves in other areas such as services landscape as well as facilitate services to attract 

consumers. We see that these three parts are complementary to each other and together create 

an attractive wholeness. From this we concluded that these three elements can be considered 

of equal importance. 
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1 Inledning 
 

Detta inledande kapitel förser läsaren med en grundläggande bakgrund över det valda 

problemområdet som sedan diskuteras i vår problemdiskussion. Därefter presenteras vårt 

syfte samt forskningsfrågor. Kapitlet avslutas med avgränsningar och förklaringar som gjorts 

inom området.   
 

1.1 Bakgrund 
Föreställ dig följande scenario; 
 

“Du kliver med förväntansfulla steg ut på en parkeringsplats. På avstånd ser du två stora 

glasdörrar som öppnas och stängs och din nyfikenhet börjar byggas upp än mer. Innanför 

dörrarna skymtar du en livlig och trivsam miljö som skapar en inbjudande atmosfär. Från 

den spännande miljön hörs ett glatt sorl från människor omkring dig, samtidigt som du 

upplever en tillfredsställande känsla av det stora butiksutbudet. Plötsligt känner du en arom 

av nymalet kaffe samt kulinariska dofter från restauranger och caféer som uppenbarar sig 

framför dig. Detta formar en mötesplats där människor kan ta en paus i shoppingen. En noga 

utvald design skapar tillsammans med atmosfären en välkomnande miljö och du börjar inse 

att allt du kan önska dig finns under ett och samma tak. Du befinner dig i ett landskap fyllt av 

valmöjligheter, aktiviteter och nöje som kan tillfredsställa och underhålla dig hela dagen, en 

plats som kallas köpcentrum.”  
 

Flera författare, däribland Coleman (2006) och Moss (2007) beskriver att köpcentrum 

innefattar en arkitektonisk enhetlig samling butiker samt olika serveringar och servicebutiker. 

Detta sammanfaller med Warma Faring (2009) som menar att ett köpcentrums innehåll ska 

planeras, utvecklas och förvaltas på ett enhetligt sätt. Ekberg (2012) förklarar i samförstånd 

med Tsai (2010) att den samlade uppgiften som alla butiker i ett köpcentrum har är att 

attrahera så många konsumenter som möjligt, med syfte att få konsumenterna att spendera 

pengar. Författarna menar samtidigt att ett köpcentrum ska tillhandahålla en atmosfär som 

inbjuder besökarna till en mötesplats. Moss (2007) och Tsai (2010) påstår att karaktären för 

ett köpcentrum utifrån läge, storlek samt val av butiker ska anpassas till marknaden det avser 

att betjäna. 
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Bergman (2003) förklarar att köpcentrum inte var först med att erbjöd flera varor under 

samma tak. Föregångaren till köpcentrum var varuhuset, som presenterades under tidigt 1800-

tal. Det första varuhuset öppnades under 1800-talet i Frankrike och strax efter även i England 

och USA. Sverige fick vänta till tidigt 1900-tal för att uppleva varuhuset för första gången, då 

Nordiska Kompaniet och PUB öppnades i Stockholm. Becker, Bjurström, Fornäs och Ganetz 

(2001) menar att varuhus kom att fungera som en social arena, vilket Bergman (2003) också 

delger var fallet med varuhusen i Sverige till en början.  
 

På liknande vis som varuhusen hade inneburit hård konkurrens för de enskilda butikerna kom 

nu även varuhusen att uppleva hård konkurrens och till slut ge vika för ett nytt fenomen, 

nämligen köpcentrum (Svedström & Holm 2004). Vidare påstår Anas, Arnot, och Small 

(1998) att en anledning till detta var att städerna började utvecklas allt mer. Detta 

understryker Levy, Weitz, och Grewal (2014) i sitt resonemang kring att framväxten av 

köpcentrum var till följd av den ekonomiska och sociala utvecklingen som skedde i samhället. 

Enligt Coleman (2006) och Anselmsson (2006) presenterades köpcentrum först på den 

amerikanska marknaden under tidigt 1950-tal, och under senare delen av 50-talet kom 

fenomenet till Sverige då det första köpcentrumet sattes upp i Luleå. 
 

Anselmsson (2006) menar att tillväxten för köpcentrum i Sverige varit mycket bra sedan 

introduktionen under senare delen av 50-talet. En anledning till den stora framgången är enligt 

Levy och Weitz (2001) samt El-Adly (2007) att besök på köpcentrum blivit en huvudaktivitet, 

något som förändrat konsumenterna livsstil. Till följd av denna framgång har det ständigt 

utvecklats nya köpcentrum i Sverige vilket uppgick till 358 stycken under 2014 (hui.se 2014). 

Vidare menar Handelns utredningsinstitut (2015) att utvecklingen av antalet köpcentrum nu 

börjar stagnera, men påpekar att de fortsätter att öka i yta och omsättning.  
 

Fysiska butiker anses enligt Rigby (2011) fortfarande vara den vanligaste försäljningskanalen, 

men att den teknologiska utvecklingen har möjliggjort att företag kan nå sina konsumenter på 

fler lämpliga sätt. Piotrowicz och Cuthbertson (2014) förklarar att gränsen mellan kanaler 

online och offline blir allt mer utsuddad. De påstår att företag idag strävar efter att skapa en 

sömlös upplevelse oavsett kanal. Ett relativt nytt butikskoncept som förekommer allt mer tack 

vare den teknologiska utvecklingen är showrooms. Enligt Bhatnagar och Syam (2014) 

kompletteras då de fysiska butikerna av online-kanalerna. Med detta menar författarna att 
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konsumenter idag fortfarande har behovet av att utforska och känna på produkterna men att de 

även begär möjligheten att handla online.  
 

1.2 Problemdiskussion 
Den strukturomvandling som Levy et al. (2014) förklarar som en stor anledning till att 

köpcentrum fick god framväxt under 50-talet menar Anas et al. (1998) var en följd av den 

utveckling som skedde i samhället vid samma period. Levy et al. (2014) framhåller vidare att 

det också skett en stor utveckling inom detaljhandeln under de senaste femtio åren på den 

svenska marknaden. Liknade underlag om den goda utvecklingen inom detaljhandeln finns 

från Statistiska centralbyrån (2016) då de presenterar siffror över detaljhandelns försäljning 

från samma period där det tydligt framkommer en kraftig ökad försäljning. Den goda trenden 

för köpcentrum i Sverige förtydligas av HUI (2016) då de förklarar att antalet köpcentrum 

fördubblats under de senaste femton åren. Vidare klargörs att trots den positiva 

utvecklingskurvan finns det tendenser som visar att nybyggda köpcentrum börjar stagnera i 

antal (hui.se 2015). Ett resonemang kring en nedåtgående trend på marknaden för köpcentrum 

har förts sedan tidigare, då bland annat Stoltman, Gentry och Anglin (1991) ansåg att 

framtiden för köpcentrum inte såg lika ljus ut som tidigare. Vidare anser Tsai (2010) att det 

även finns tendenser som visar att marknaden för köpcentrum är överrepresenterad. Däremot 

menar Forne (2013) att köpcentrumsdöden är lätt överdriven, något som även Lena Larsson, 

VD HUI research, instämmer i då hon tydliggör att det inte finns någon köpcentrumdöd i sikte 

(Andersson 2014). Även om antalet nybyggda köpcentrum må ha börjat stagnera så finns det 

underlag som påvisar att köpcentrum ökar både i yta och omsättning (hui.se 2015).  
 

Den samhällsutveckling som medförde förändringar för köpcentrum har även inneburit 

förändringar för konsumenterna, något Hultén, Broweus och Van Dijk (2011) anser skapat en 

ny konsumentsyn på shopping. Vidare resonerar författarna kring att dagens konsumenter har 

en mer utvecklad roll och framstår som mer aktiv då de besitter större kunskap än tidigare. 

Eskilsson och Fredriksson (2010) beskriver att den utökade kunskapen lett till att 

konsumenter ställer allt större krav på servicemötet. Anledningen till detta är att konsumenter 

idag är ute efter mer än bara shopping. Servicelandskapet kan ses som ett komplement till de 

tjänster och produkter som ett köpcentrum erbjuder (Kotler, Bowen & Makens 2005). 

Fortsättningsvis menar Zeithaml, Bitner och Gremler (2013) i överensstämmelse med Floor 

(2010) att servicelandskapet ska bidra till en upplevelse som slutligen ska frambringar den 



  
	  

	   4	  

kompletta inverkan på konsumenten. Underhill (2004) instämmer i detta och påstår att 

shoppingupplevelsen har kommit att bli av större vikt för konsumenterna än den faktiska 

produkten.  
 

Både Bergström (2002) och Hultén et al. (2011) argumenterar för att konsumenter idag anser 

det vara fördelaktigt att ha flera butiker under ett och samma tak. En lyckad butiksmix 

framhålls av Bruwer (1997) att ligga till grund för att skapa attraktion kring ett köpcentrum. 

Coleman (2006) tillägger att en omfattande variation av butiker från olika branscher skapar 

attraktion. Konishi och Sandfort (2003) beskriver ankarbutiker som de butiker som skapar 

störst attraktion till köpcentrum. Även nya butikskoncept så som pop-up butiker kan enligt De 

Lassus och Freire (2014) samt Marciniak och Budnarowska (2009) skapa spänning och 

intresse hos konsumenter. Burns och Warren (1995) resonerar att allt fler köpcentrum går mot 

ett homogent butiksutbud. Detta är av mindre betydelse anser Bodkin och Lord (1997) och 

menar istället att konsumenter utifrån bekvämlighet väljer vilket köpcentrum de vill besöka.  

 

Intressant är också att se huruvida stödtjänster så som toaletter, parkering och servicetjänster 

har för inverkan köpcentrum. Coleman (2006) anser att det är av vikt att erbjuda hjälpmedel 

som kan underlätta för konsumenterna. Vidare ses köpcentrum idag enligt Bergman (2003)  

som en mötesplatsplats varför vi därför ställer oss undrande till hur exempelvis restauranger 

och caféer samt nöjesaktiviteter bidrar till attraktion. Coleman (2006) påstår att konsumenter 

vid besök på restauranger och caféer söker social interaktion. Coleman (2006) och Teller 

(2008) framhåller att det är viktigt att erbjuda mat och dryck och att genom att erhålla 

restauranger och caféer kan skapa en attraktiv miljö samt får konsumenterna att stanna längre. 

Underhill (2004) menar att köpcentrum idag kompletterar shoppingen med nöjesaktiviteter för 

att locka konsumenter. Författaren påtalar att en kombination av nöjen och shopping kan få 

konsumenter att stanna en längre tid och spendera mer pengar i köpcentrumet.  
 

Vidare finns det en intressant aspekt i huruvida bilden på e-handeln idag ses som ett hot eller 

en möjlighet för de fysiska butikerna i ett köpcentrum. McCormick, Cartwright, Perry, 

Barnes, Lynch och Ball (2014) menar att det ständigt sker förändringar som påverkar 

detaljhandeln och att den snabba utvecklingen av internet och ny teknologi är en av de största 

faktorerna till detta. Piotrowicz och Cuthbertson (2014) hävdar att den ökade användningen 

av ny teknologi som exempelvis smartphones, sociala nätverk och nya innovativa tekniska 

lösningar i butik skapar nya och stora möjligheter för företag i detaljhandeln. Dock påpekar 
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Rapp, Baker, Bachrach, Ogilvie och Skinner Beitelspacher (2015) att konsumenter idag 

samlar produktinformation i de fysiska butikerna för att sedan införskaffa produkterna på 

konkurrerande kanaler online. Piotrowicz och Cuthbertson (2014) framhåller detta som en 

utmaning att nyttja teknologin på rätt sätt för att lyckas fullt ut. Med detta som utgångspunkt 

ställer vi oss undrande till om det finns en koppling till en ny trend som ses allt mer idag. 

Trenden vi syftar på är showrooms vilket är ett relativt nytt butikskoncept som blir alltmer 

vanligt på marknaden vilket Bell, Gallino och Moreno (2015) skildrar som en fysisk butik där 

man sedan beställer produkterna på en internetuppkopplad enhet. Tänkvärt är då om 

showrooms kommer bli ett mer vanligt förekommande koncept och på så vis vara framtidens 

butik, eller om det endast är en temporär trend.  
 

Vi kommer med köpcentrum som ämnesområde klargöra hur situationen ser ut på marknaden 

i dagsläget för att sedan fortsättningsvis studera vilka faktorer som kommer vara av betydelse 

för utvecklingen av köpcentrum i framtiden. 
 

1.3 Syfte 
Vårt syfte är att analysera hur olika faktorer kan bidra till ett attraktivt köpcentrum. Inom 

denna ram är vår avsikt att tydliggöra betydelsen av servicelandskap, butiksmix samt 

stödtjänster såväl nuläge som i ett framtidsperspektiv. Dessa aspekter kommer studeras utifrån 

ett managementperspektiv.  
 

 

1.4 Forskningsfrågor  
Baserat på ovanstående syfte har vi formulerat följande forskningsfrågor: 
 

1. Vilken betydelse har servicelandskap i köpcentrum för att skapa en helhet? 

2. Vilken betydelse har olika kategorier av butiker för köpcentrum? 

3. Vilka typer av stödtjänster är av betydelse för köpcentrum? 
 

1.5 Avgränsningar och förklaringar 
Vi kommer i denna uppsats att studera köpcentrum på den svenska marknaden. Därmed har vi 

valt att inte se till ett internationellt perspektiv, även om studien rent teoretiskt kan appliceras 

även utanför Sveriges gränser. Under uppsatsens gång kommer vi undersöka faktorer som har 



  
	  

	   6	  

inverkan på köpcentrums generella arbetssätt, vilket innebär att vi inte kommer att se till 

några specifikt utvalda köpcentrum eller städer på marknaden. Det studien har för avsikt att 

göra är att undersöka vilka faktorer och handlingssätt som visar sig ha en positiv inverkar på 

ett köpcentrums attraktionskraft, något som avser att ligga som underlag för framtidens 

köpcentrum. Detta gör i sin tur att vi inte kommer att ta med konsumentens syn på 

köpcentrum.  
 

När det i uppsatsen diskuteras om framtiden, avser det ett perspektiv på tio till femton år. När 

vi nämner olika kategorier av butiker menar vi ankarbutiker, pop-up butiker, showrooms samt 

butiker inom olika branscher. Då vi för ett resonemang kring stödtjänster syftar vi på 

restauranger och caféer, nöjen, parkering, servicetjänster, förvaring, toaletter samt 

barnpassning. 
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2 Metod 
	  
I följande avsnitt redogörs den valda forskningsmetoden och forskningsansatsen för studien. 

Därefter klargörs metoden för vår insamlade data samt en beskrivning av vårt urval med en 

kort presentation av varje intervjurespondent. Vidare avser detta kapitel information kring 

studiens vetenskapliga krav samt hur vi gått tillväga under forskningsprocessen. Slutligen 

redogör vi för studiens metodkritik.  
 

2.1 Kvalitativ metod 
Kvalitativ och kvantitativ metod är två typer av forskningsmetoder som Bryman och Bell 

(2013) framför. Olsson och Sörensen (2011) förklarar att valet av metod är avgörande för hur 

datainsamlingen ska gå till samt hur undersökningen ska utformas. Detta understryker Patel 

och Davidson (2003) då de menar att valet av metod även är av vikt för forskarens val att 

framställa, bearbeta och analysera materialet.  
 

Bryman och Bell (2013) presenterar tillsammans med Berg och Lune (2014) samt Merriam 

(2009)  att den kvalitativa metoden bör användas då undersökningen syftar till att förklara 

koncept, definitioner, karaktärsdrag eller symboler. Berg och Lune (2014) förtydligar i 

samförstånd med Merriam (2009) att metoden innefattas av intervjuer och enkäter. Berg och 

Lune (2014) påtalar att den kvalitativa metoden gör det möjligt att analysera och tolka olika 

aspekter genom en insamlad empiri. En kvalitativ metod är fördelaktig att använda om den 

aktuella undersökningen har som syfte att gå på djupet eller om en generalisering inom ämnet 

inte kan tillämpas (Eliasson 2013). Även Olsson och Sörensen (2011) framhåller denna aspekt 

och klargör att den kvalitativa metoden är mer väsentlig inom specifika kontexter. 

Författarnas resonemang stöds av Berg och Lune (2014) som tydliggör att en långvarig 

kontakt mellan forskaren och respondenterna är en förutsättning för att kunna möjliggöra 

detta. 
 

Då denna studie kommer innefatta intervjuer med olika aktörer inom området köpcentrum 

kommer vår forskningsmetod ha en kvalitativ inriktning. Genom detta arbetssätt kommer vi 

att tillämpa insamlad empiri och utifrån denna möjliggöra en analys, förklaring och definition 

av köpcentrum samt dess innehållande begreppsområden. Vi anser att detta kommer kunna 

genomföras på ett bättre sätt genom intervjuer då vi på så vis kommer i kontakt med personer 

som besitter expertis inom området. Då vi valt att intervjua respondenter med branschexpertis 
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föll det därför naturligt att studien fick erhålla denna inriktning. Detta för att vi anser att vårt 

urval är för litet för att kunna genomföra studien ur ett kvantitativt perspektiv. Med detta 

syftar vi att undersöka vårt valda forskningsområde och forskningsfrågorna på djupet. Vi 

anser att vi genom att välja den kvalitativa forskningsmetoden kan möjliggöra en analys av 

vårt intervjuunderlag utifrån branschens definitioner och karaktärsdrag.  
 

2.2 Forskningsansats  
En aspekt inom forskningen som forskare bör lägga vikt vid är enligt Yin (2013) relationen 

mellan teori och empiri. Patel och Davidson (2003) framhåller tillsammans med Bryman och 

Bell (2013) deduktion, induktion och abduktion som begrepp en forskare kan använda sig av 

då denne ska göra en tolkning mellan verklighet och teori.  
 

Bryman och Bell (2013) beskriver en deduktiv forskningsansats som ett tillvägagångssätt där 

forskaren drar slutsatser om problem eller företeelser genom att ta utgångspunkt från redan 

befintlig teori. Yin (2013) menar att en forskare som har deduktiv forskningsansats som 

tillvägagångssätt skapar sina hypoteser utifrån teorin som sedan prövas gentemot empiriska 

observationer.  
 

En forskare som däremot utan tidigare teoretisk förankring väljer att angripa samt observera 

forskningsobjekt förklaras använda sig av en induktiv forskningsansats (Yin 2013). 

Fortsättningsvis kan forskare enligt Bryman och Bell (2013) angripa och studera 

forskningsobjekt och på så vis skapa sina egna teorier utifrån det insamlade 

informationsunderlaget.  Yin (2013) menar tillsammans med Alvesson och Sköldberg (2008) 

att användning av detta arbetssätt kan resultera i att nya begrepp kan utvecklas. Resonemanget 

kring den induktiva forskningsansatsen och deras arbetssätt framför Bryman och Bell (2013) 

som ett bra sätt att klargöra nya teoretiska begrepp.  
 

Utifrån ovannämnda resonemang kommer studiens innehåll utgöras av ett växelspel mellan 

deduktiv och induktiv insamlingsmetod. Vi kommer i vår studie ta utgångspunkt från redan 

befintlig teori som sedan kommer sättas i relation till det empiriska underlag som vi kommer 

att insamlas med hjälp av semi-strukturerade intervjuer.  
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2.3 Datainsamling  

2.3.1 Primärdata  

Merriam (2009) menar att insamling av material vid en undersökning kan ske på olika sätt. 

Författaren förklarar att informationsunderlag från en undersökning kan utgöras av 

såväl primär- som sekundärdata. Exempelvis kan en forskares egna intervjuer och 

observationer utgöra primärdata. Yin (2013) menar att intervjuer kan utföras både strukturerat 

och kvalitativt. En strukturerad intervju utgörs till stor del av ett detaljerat manus som följs 

under intervjuprocessens gång. Genom detta strävar forskaren att framkalla svar på de 

förbestämda frågorna samt att upprätthålla ett enhetligt beteende. Fortsättningsvis menar 

författaren tillsammans med Olsson och Sörensen (2011) att om undersökningen uppfyller 

detta kriterium utför forskaren något som kan liknas vid en enkätundersökning. Motsatsen till 

den strukturerade intervjuformen beskriver Olsson och Sörensen (2011) som en kvalitativ 

intervju. Till skillnad från den strukturerade intervjun finns det varken något detaljerat manus 

eller något enhetligt beteende för forskaren att eftersträva utan anses skapa en social relation 

och beteende utifrån den enskilde intervjurespondenten (Yin 2011). Ytterligare skillnader 

mellan intervjuformerna är enligt Olsson och Sörensen (2011) att den kvalitativa metoden kan 

genomföras enskilt eller i grupp, men även att det finns möjligheter för nya frågor att komma 

fram under intervjuförloppet.  
 

Inom den kvalitativa intervjumetoden klargör Bryman och Bell (2013) att det finns 

ostrukturerade samt semi-strukturerande intervjuer. Lantz (2013) beskriver den ostrukturerade 

intervjuformen genom att förklara att intervjurespondenten fritt får diskutera sin uppfattning 

kring ett visst ämnesområde, något Bryman och Bell (2013) jämfört med ett vanligt samtal. 

Vidare redogörs det att den svarande respondenten ger sin verklighetsbild och menar att 

sådana intervjuer ger data som ökar förståelsen för individers personliga erfarenheter (Lantz 

2013). Den uppsättning av olika ämnesområden som ska diskuteras med diverse respondenter 

kallar Krag Jacobsen (1993) för en intervjuguide. Detta intervjuunderlag har enligt författaren 

som syfte att låta respondenten diskutera och reflektera kring de utvalda ämnesområdena. En 

intervju som genomförs på detta vis kallar Bryman och Bell (2013) för en semi-strukturerad 

intervju. Bryman och Bell (2013) påpekar dock att respondenterna fortfarande har stor frihet 

att utforma svaren på ett eget sätt. De olika ämnesområdena som ska diskuteras är alltså sedan 

tidigare kända, något som Lantz (2013) rubricerar för att dess avsikt är att få olika definitioner 

av fenomenen. 
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Metoden vi kommer använda oss av i denna studie kommer utgå från ett kvalitativt 

perspektiv, då vi valt att samla in vår primärdata genom intervjuer. Intervjuerna kommer att 

ha en semi-strukturerad inriktning då vi utformar en intervjuguide med olika ämnesområden 

som är anpassade utifrån vårt syfte samt frågeställning. Utifrån denna intervjuguide önskar vi 

en diskussion med våra intervjuobjekt för att låta deras expertis få största möjliga utrymme. 

Genom att använda denna intervjumetod ges möjligheten för oss att ställa följdfrågor men 

även nya frågor som uppkommer under intervjuförloppet.  
 

2.3.2 Sekundärdata  

Information som sedan tidigare varit tillgänglig och som samlats in från tidigare forskning 

kan enligt Olsson och Sörensen (2011) ses som sekundärdata. Detta understryks av Bryman 

och Bell (2013) som i samstämmighet med Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014) framhåller 

att vetenskapliga artiklar och litteratur kan ses som exempel på sekundärdata. Eriksson och 

Wiedersheim-Paul (2014) förklarar att det finns vissa riktlinjer som bör följas när det kommer 

till insamling av sekundärdata. Det som bör tas i beaktning är att det informationsunderlag 

som finns tillgängligt är av hög kvalitet samt att det går att lita på. Ytterligare riktlinjer som 

framhålls är att informationsunderlaget inte ska strida mot integritet eller att informationen 

innefattar plagiat.  
 

Vi kommer genom insamling av litteratur, vetenskapliga artiklar, pålitlig statistik samt 

information från internet skapa vår teoretiska referensram.  Detta informationsunderlag 

kommer att utgöra studiens sekundärdata. Vi har under studiens gång tillämpat tillförlitliga 

källor inom litteratur samt artiklar vilka vi valt att kritiskt granska innan vi valt att använda 

dem. Genom att kritiskt granskande i vår bedömning av våra litterära källor anser vi att det 

finns tillförlitlighet i vår studie. 
 

2.3.3 Urval  

Då forskare ska göra urval under forskningsprocessen är det enligt Yin (2013) av stor vikt att 

det görs i enlighet med det valda forskningsområdet. Bryman och Bell (2013) förklarar att ett 

urval inom en kvalitativ studie ofta sker avsiktligt. Med detta menar författarna i enlighet med 

Olsson och Sörensen (2011) att de respondenter som ingår i undersökningen är avsiktligt 

utvalda för att ge studien så bra informationsunderlag som möjligt. Yin (2013) motiverar ett 
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avsiktligt urval med att de utvalda respondenterna kommer frambringa den mest relevanta 

empirin inom forskningsområdet för studien. 
 

Respondenterna i denna studie kommer utgöras av centrumledare och centrumchefer, samt en 

konsult med expertis inom området. Detta avsiktliga urval har gjorts för att ge studien tyngd 

och djup för att på bästa vis kunna svara på vårt syfte och forskningsfrågor. Nedan finnes de 

utvalda intervjurespondenter: 
 

Martina Adolfsson-Nyström (personlig intervju, 2016-05-09), centrumchef för Giraffen 

köpcentrum i Kalmar. Hennes arbetsuppgifter är varierande. Hon innehar det övergripande 

ansvaret när det kommer till fastighetens ekonomi- och driftansvar. Hon sköter även 

uthyrning, omförhandlingar samt rapporterar månadsvis hur det går för verksamheten.  
 

Magnus Gibhardt (personlig intervju, 2016-04-29), centrumchef för Center Syd i 

Löddeköpinge. Hans tjänst innehåller många varierande arbetsuppgifter. Gibhardt är bland 

annat resultatansvarig, drifttekniker, fastighetsförvaltare samt marknadsansvarig, men har 

även hand om avtalsfrågor och hyresgästmöten. Han ser även till att hålla huset aktivt genom 

event samt butikscoaching. 
 

Mats Jäderberg (telefonintervju, 2016-04-26), centrumchef för Grand Samarkand i Växjö, 

ansvarar för hela fastigheten, förvaltning och övergripande marknadsansvarig. Detta innebär 

att han ansvarar för köpcentrumet som varumärke. Han arbetar även med underhållsfrågor, 

fastighetsteknik, fastighetsskötsel och städ. Jäderberg arbetar tätt med marknadskoordinatorn 

för att förvalta och utveckla köpcentrumet på bästa sätt.   
 

Maria Sampson (personlig intervju, 2016-05-09), centrumledare för Baronen i Kalmar. 

Hennes roll är bred, där hon har huvudansvaret i köpcentrumet. Sampson arbetar mycket med 

marknadsföring för att hela tiden öka antalet besökare till Baronen samt med den interna 

marknadsföringen så att alla anställda ska trivas. Hon har även ansvar för event, samt att se 

över fastighetsskötsel och städ. 
 

Robert Strandberg (personlig intervju, 2016-04-29), VD och partner för TAM Retail i 

Malmö, arbetar som uppdragsledare och kommersiell projektledare i södra Sverige. TAM 

Retails huvudsakliga uppgifter handlar om att utveckla handelsplatser. De arbetar för att öka 
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det befintliga fastighetsunderlaget, vilket innebär att underlätta för konsumenterna samt att 

öka värdet och attraktionen för ett köpcentrum.   
 

Charlotte Walldén (personlig intervju, 2016-05-03), centrumledare för Hansa City i Kalmar. 

Hennes tjänst innehåller olika arbetsuppgifter, däribland marknadsföring, 

fastighetsförvaltning, eventplanering, annonsering, frågor från hyresgästerna samt redovisning 

av olika slag. Henens tjänst kan ses som en länk mellan fastighetsägaren och hyresgästerna, 

vilket syftar till att göra dem båda nöjda med situationen. 
 

2.3.4 Intervjumetodik 

Att ställa frågor till en person är enligt Lantz (2013) det lättaste sättet för att få reda på hur 

denna tycker och tänker om något den intresserar sig för. Bryman och Bell (2013) tillägger att 

intervju är den metod som används mest i kvalitativ forskning. Krag Jacobsen (1993) 

definierar en intervju som en kommunikation mellan tre personer. Dessa tre personer är enligt 

författaren en intervjuare, en respondent samt en åskådare. Lantz (2013) förklarar att en 

intervju som är väl genomförd ska uppfylla vissa krav på användbarhet. Detta innebär att den 

ska ge tillförlitliga resultat, något som ska vara giltigt samt att andra ska kunna granska 

slutsatserna kritiskt. Författaren menar vidare att resultatet av en väl genomförd intervju ska 

vara så pass tillförlitligt att det kan vara användbart även för andra.  
 

Bryman och Bell (2013) förklarar att intervjuer kan genomföras på olika vis, bland annat 

genom ett personligt möte eller via telefon. Författarna framhåller att det både finns fördelar 

och nackdelar med de båda intervjutyperna. Vidare anser författarna att den personliga 

intervjun under årens lopp varit den mest representativa metoden men poängterar samtidigt att 

telefonintervju numera anses vara minst lika användbar inom området. Krag Jacobsen (1993) 

påtalar tillsammans med Lantz (2013) att den personliga intervjun är fördelaktig då 

respondentens beteende och kroppsspråk framkommer, vilket anses ge mer styrka till 

intervjusituationen (Bryman & Bell 2013). Fortsättningsvis resonerar författarna i 

samförstånd med Lantz (2013)  att intervjupersonen genom att använda sig av bilder, 

dokument eller annan fysisk utrustning kan underlätta förståelsen för respondenten.  
 

Tid och pengar anses av Bryman och Bell (2013) som en nackdel med den personliga 

intervjun, då det kan vara både tids- och kostnadskrävande att besöka respondenterna som 

medverkar i en undersökning. En annan faktor som författarna lyfter fram som nackdel är att 
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respondenten kan påverkas av intervjupersonerna, då dessa genom ett visst beteende kan styra 

eller manipulera respondenten. En intervju anses vara billigare att genomföra via telefon då 

personen som ska genomföra intervjun inte behöver resa långa vägar för att besöka 

respondenten. Lantz (2013) diskuterar att telefonintervjuer är lätta att hantera samt att 

respondenten inte påverkas av personen som intervjuar. Vidare påtalar Bryman och Bell 

(2013) att det med telefonintervjuer även kommer en del svagheter, exempelvis att det kan 

vara svårt att få tag på respondenten. Att intervjuarna inte kan se respondenternas fysiska 

reaktioner och kroppsspråk samt att tekniken kan ställa till problem är något som Krag 

Jacobsen (1993) framhåller som en nackdel. Detta för att intervjuobjekten inte kan reagera 

eller rätta till potentiella frågor om osäkerhet skulle förekomma och att intervjun kan avbrytas 

på grund av dålig kontakt. Slutligen resonerar Bryman och Bell (2013) också för att 

intervjuaren inte kan vara helt säker på att det är rätt person som svarar på andra sidan och att 

de inte heller kan använda sig av visuella hjälpmedel. 
 

Vi har i denna studie använt oss av personliga intervjuer och en telefonintervju. Anledningen 

till detta är att en av våra respondenter inte har haft möjligheten att träffa oss för ett personligt 

möte. Dock har vi strävat efter personliga intervjuer då vi anser att det ger en större 

tillförlitlighet och tyngd till vår studie. Intervjuerna har genomförts med hjälp av en 

intervjuguide där önskan är att få till en öppen diskussion där intervjuobjektet talar fritt utifrån 

bestämda ämnesområden.   
 

2.3.5 Genomförande av intervju 

Vi har under studiens gång genomfört sex intervjuer, varav fem stycken personliga intervjuer 

och en telefonintervju. De personliga intervjuerna ägde rum på respondenternas respektive 

arbetsplats medan telefonintervjun genomfördes under tysta förhållanden i en av våra 

lägenheter. Anledningen till att vi valde att genomföra intervjuerna på respondenternas 

arbetsplatser var för att underlätta för dem samt vara i en miljö som inte var obekant för dem. 

Vid telefonintervjun valde vi alla tre att vara närvarande men under de personliga intervjuerna 

valde vi att vara två stycken under fyra av de fem intervjuerna. I den femte intervjun var vi 

endast en intervjuperson, detta då två intervjuer krockade med varandra.  Rollerna under 

intervjuerna delades upp, där en av intervjupersonerna var huvudansvarig medan den andra 

var åskådare med uppgiften att studera och uppmärksamma så att hela intervjuguiden 

berördes. Som inspelningsinstrument använde vi oss av en mobiltelefon och innan intervjun 

började klargjorde vi ännu en gång upplägget som sedan tidigare diskuterats. Med detta menar 
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vi att vi frågade om det var tillåtet att göra en inspelning av intervjun samt om respondenterna 

önskade att vara anonyma, vilket ingen begärde. 
 

Vi lämnade även över vår intervjuguide med aktuella ämnesområden till respondenten för att 

underlätta intervjuprocessen för den samt för att vår önskan med intervjuerna var att få till en 

öppen diskussion där intervjurespondenterna utifrån bestämda ämnesområden fick tala fritt. 

Under intervjuprocessen upplevde vi ingen stress eller att det fanns några störningsmoment 

som var till nackdel för varken våra respondenter eller oss själva. Samtliga intervjuer med vår 

intervjuguide samt följdfrågor varade mellan 30-60 minuter. 
 

Efter intervjuerna transkriberade vi vårt intervjumaterial för att återskapa de tankar, åsikter 

och information som våra respondenter delgivit under intervjuerna. Vi har valt att transkribera 

intervjuerna ord för ord för att respektera våra respondenter men även för att ge vår studie en 

hög tillförlitlighet. Utifrån detta har vi sedan valt att lyfta fram den mest relevanta och 

intressanta informationen som är relaterad till vår studie.  
 

2.4 Vetenskapliga krav 
Reliabilitet och validitet är två begrepp som Gummesson (2000) samt Bryman och Bell 

(2013) framhåller som viktiga för hur en forskningsstudie bedöms och uppfattas. Enligt 

Gummesson (2000) kan reliabilitet, eller tillförlitlighet som Guba och Lincoln (1994) 

förklarar reliabilitet som, beskrivas som studiens tillförlitlighet. Detta är något som Bryman 

och Bell (2013) i samförstånd med Backman (2012) anser talar om för forskarna huruvida 

studiens resultat skulle upprepa sig om undersökningen genomfördes åtskilliga gånger. 

Bryman och Bell (2013) anser vidare att studier som genomförs med hjälp av intervjuer kan 

utifrån respondenternas kunskap och förmåga förstärka reliabiliteten för studien. Vidare 

framhåller författarna att om den som utför intervjuerna innehar liknande kriterier som nämnts 

ovan kan även detta ha en snarlik inverkan på studiens reliabilitet. Dock vill de poängtera att 

reliabiliteten inom den kvalitativa forskningen är svår att generalisera, då den sociala 

kontakten mellan människor under en intervju är situationsanpassad. 
 

Huruvida en insamlad data kan generaliseras eller inte är enligt Eriksson och Wiedersheim-

Paul (2014) en faktor som kan klargöra tillförlitligheten för studien och dess använda metod. 

Författarna understryker tillsammans med Bryman och Bell (2013) att en studie som 

genererar en liknande uppfattning oavsett vem som genomfört den bör ses som en studie med 
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hög reliabilitet. Även Yin (2013) talar om en studies tillförlitlighet och menar att den tar 

utgångspunkt i hur transparent studien är. Denscombe (2009) understryker i sammanhanget 

att studiens reliabilitet och bedömning är beroende av ett bra mätinstrument och 

användningen av det inom studien.  
 

Bryman och Bell (2013) förklarar att det inom reliabilitet finns intern och extern reliabilitet 

som behandlar tillförlitligheten inom en forskningsstudie. Den interna reliabiliteten handlar 

om att hela forskarlaget är överens om en samlad benämning för området som studien avser 

att studera. Den externa reliabiliteten behandlar möjligheten att upprepa en studie, något som 

dock anses som svårt inom den kvalitativa forskningen då det är svårt att frysa en social 

kontext, då dessa anses situationsspecifika. 
 

Då vi har genomfört våra intervjuer med en semi-strukturerad utgångspunkt samt att våra 

frågor varit av öppen karaktär anser vi att intervjusituationerna vid upprepning skulle kunna 

få ett annorlunda utfall. Vi är medvetna att vår valda undersökningsmetod är svår att upprepa, 

då varje intervjusituation är unik utifrån varje enskild situation. Med vetskapen om detta samt 

att vi försökt vara konsekventa i våra tillvägagångssätt under processen har vi under studiens 

gång strävat efter att uppnå en så hög reliabilitet som möjligt.  
 

Validitet är det andra begreppet som Bryman och Bell (2013) anser viktigt att beakta vid 

bedömning av en forskningsstudie, något som även påtalas av Patel och Davidsson (2011). 

Begreppet kan förklaras som huruvida slutsatserna från en studie bedöms vara relaterade till 

varandra (Olsson & Sörensen 2011). Vidare framhåller Bryman och Bell (2013) i enighet med 

Olsson och Sörensen (2011) att validitet också innefattar att studiens valda mätinstrument ska 

besitta egenskapen att utföra mätningen på rätt sätt. Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul 

(2014) bör det klargöras att validitet dessutom innefattar begreppet giltighet. Med detta menar 

författarna att informationsunderlag som samlats in ska vara högst relevant för det som 

studien avser att studera.  
 

Bryman och Bell (2013) förklarar att det finns två former av validitet, intern validitet samt 

extern validitet. En intern validitet, eller tillförlitlighet som Guba och Lincoln (1994) belyser 

det som, betyder att forskarens observationer samt det teoretiska bidraget denne utvecklar 

stämmer överens med varandra. Bryman och Bell (2013) förklarar att extern validitet, eller 

överförbarhet som Guba och Lincoln (1994) beskriver det som, sträcker sig längre än det 
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aktuella forskningsområdet och med detta menar författarna att en studies resultat även kan 

generaliseras utanför det aktuella forskningsområdet. 
 

Vi har på ett kontinuerligt och kritiskt sätt studerat och utvärderat vår insamlade primär- och 

sekundärdata under studiens gång. Utifrån detta har vi medvetet samlat in data samt använt 

oss av de metoder som enligt oss varit mest relevanta för studien. Genom att studien har utgått 

från ett kvalitativt perspektiv har vi varit införstådda med att generaliseringar i större 

utsträckning inte är möjliga. Med denna utgångspunkt har vi strävat efter att uppnå god 

validitet i denna studie. 
 

Utöver tillförlitlighet, överförbarhet och pålitlighet förklarar Guba och Lincoln (1994) att 

även konfirmering ingår i begreppet trovärdighet. Konfirmering har för avsikt att granska i 

vilken utsträckning studien har utförts i god tro samt att bekräfta huruvida forskaren medvetet 

valt att inte blanda in egna åsikter. Ett ytterligare begrepp som författarna har utvecklat är 

äkthet, vilket innehåller rättvis bild, ontologisk äkthet, pedagogisk äkthet, katalytisk äkthet, 

och taktisk äkthet. Dessa begrepp behandlar mer forskningspolitiska konsekvenser och 

inriktar sig på mer generella frågor (Guba & Lincoln 1994). Genom att välja respondenter 

från olika köpcentrum samt konsultbolag som besitter expertis inom vårt valda 

forskningsområde anser vi att det ges ett bra forskningsunderlag. Då dessa aktörer arbetar på 

olika handelsplatser med olika arbetsuppgifter kommer en bred informationsbas att insamlas 

inom området. Dock vill vi poängtera att då våra respondenter har liknande arbetsroller inom 

vårt valda forskningsområde finns det en möjlighet att detta haft en inverkan på studien. Trots 

detta har vi aktivt arbetat för att inte dra några generella slutsatser och på så vis har vi enligt 

oss själva upprätthållit en väl avvägd objektivitet. 
 

2.5 Forskningsprocessen 
Denna studie började med att vi tillsammans i gruppen identifierade ett forskningsområde 

som vi ansåg skulle vara intressant att undersöka. För att skaffa oss en uppfattning om det 

valda område valde vi att studera detaljhandeln som bransch och hur marknad samt trender 

ser ut i dagsläget. Ämnet vi fastnade för har under de senaste åren genomgått en mindre 

förändring, vilket medfört att trender i olika riktningar börjat träda fram på marknaden. Fokus 

idag handlar allt mer på att tillfredsställa människors ändrade livsstil genom upplevelser men 

även teknisk innovation anses bli allt mer centralt, något som kommer förändra 

framtidsutsikten för vårt valda forskningsområde, köpcentrum. Utifrån detta började vi 
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fundera och frågade oss vad det egentligen är som gör att delar av branschen verkar ha god 

tillväxt medan andra aktörer har motsatt situation. Med en stor förväntning på vad som 

komma skall inom köpcentrumbranschen började vi syna olika faktorer som vi anser har en 

inverkan på oss när vi shoppar. Vi började diskutera varför vi valde ett köpcentrum framför en 

annan utifrån faktorer som butiksutbud, stödtjänster samt helhetsupplevelse. Efter vidare 

resonemang ansågs även den tekniska egenskapen i form av internet, erbjudande direkt i 

mobilen och innovativa lösningar via hemsidor och Wi-Fi vara faktorer som vi tog i 

beaktning. 
 

Vi bestämde oss för att se hur marknaden såg ut och började studera vår hemregion, Skåne. I 

denna region har det under flera år varit stor aktivitet inom köpcentrumbranschen. Flera 

aktörer är starka och fortsätter växa medan andra aktörer har svårare att hänga med i 

utvecklingen eller försöker tackla den ständiga konkurrensen. Utifrån detta ställde vi oss 

undrande till hur tillväxten egentligen ser ut för köpcentrum samt vilken framtid som går 

branschen till mötes. 
 

Efter att studerat marknadssituationen samt ställt oss frågande om hur framtiden för 

köpcentrum ser ut började vi studien med att söka efter relevant teori samt 

intervjurespondenter som skulle vara intressanta att ha med i studien. Efter att ha skapat oss 

en bättre grund och förståelse genom vår teoretiska referensram kunde vi på ett lättare sätt 

komma underfund med vilka köpcentrum och branschexperter vi skulle ta kontakt med och 

som vi ansåg skulle tillföra studien ett djupgående informationsunderlag. 
 

2.6 Etiska principer 
I samtliga studier finns det etiska principer att rätta sig efter förklarar Bryman och Bell 

(2013), något Christensen, Engdahl, Grääs och Haglund (2011) anser vara av betydelse då 

detta upprätthåller relationen mellan studiens involverade parter. Författarna menar att det i 

grund och botten handlar om hur studiens deltagare ska behandlas samt om det finns 

aktiviteter inom studien som bör undvikas. Diener och Crandall (1978) har valt att dela in den 

etiska aspekten i fyra huvudgrupper. Den första aspekten som bör tas i beaktning är att det 

inte får förekomma eller framkomma något som kan komma att skada deltagarna i 

undersökningen. Ett sätt att göra detta på är enligt Christensen et al. (2011) att respektera 

respondenternas anonymitet om så önskas. Den andra aspekten som författarna väljer att lyfta 

fram är att det inte får förekomma något sviktande samtycke mellan parterna som är aktiva i 



  
	  

	   18	  

undersökningen samt att respekt mot allmänheten bör tas. Diener och Crandall (1978) anser 

även att intervjuerna inte får inkräkta på respondenternas privatliv samt att det inte får 

förekomma några falska företeelser inom undersökningen som kan skada eller lura deltagarna. 

Att hålla det som utlovats av intervjupersonen samt undersökningen är enligt Trost (2010) av 

stor vikt för att inte inge respondenterna falska förhoppningar.   
 

För att inte utsätta någon av våra respondenter för skada hade vi redan innan intervjuerna klart 

och tydligt redogjort för intervjuernas syfte samt vad vi önskar att studien ska generera. Vi har 

även klargjort för våra respondenter att det var deras eget val att vara med i studien och att vi 

respekterat och anpassat oss efter detta. Vi har vidare informerat respondenterna om 

inspelning, möjligheten till anonymitet, respekterat deras yrkesbransch samt uppfyllt kraven 

på tydlighet och öppenhet om vad studien lovar att beröra. Genom detta upplägg menar vi att 

vi uppfyllt kraven på att tydliggöra vad vår studie ämnar generera samt förmedla och på så vis 

inte haft några onda aningar eller mening att inge några falska förhoppningar. 
 

2.7 Metodkritik  
Att hålla en kritisk inställning till sin studie är något som Backman (2012) anser vara av stor 

vikt för forskare. Författaren menar att den forskningsgrupp som genomför undersökningen 

aktivt måste se över hållbarheten och relevansen i sin forskning, något som gör att deras 

synsätt förblir opartiskt. Resonemanget stöds utav Bryman och Bell (2013) som vidare påtalar 

att det finns fyra punkter som en forskare måste ta i beaktning inom den kvalitativa 

forskningen. Den första punkten som författarna framhåller handlar om vikten av att forskaren 

är objektiv. Huruvida en undersökning går att replikera framhålls som andra punkten. Den 

tredje punkten som författarna belyser är att det finns en klar problematik att generalisera 

studieresultat inom den kvalitativa forskningen, något som ställer krav på forskarna och deras 

bedömning. Den fjärde punkten resonerar om bristfälligheten kring en studies transparent. 

Detta grundar sig ofta i hur en studie samt dess information har planerats och genomförts. 
 

Vi har strävat efter att vidhålla en så neutral ställning som möjligt i denna studie men är 

medvetna om att det finns en risk att den kan innehålla en dos subjektivitet. Ett exempel på 

detta kan vara att de tolkningar som gjorts i studien till viss del kommit från oss själva, något 

som kan ha haft inverkan på relevans och objektivitet för studien. Då vi inte genomfört våra 

intervjuer utifrån ett strukturerat manus, utan istället valt en intervjuguide som är anpassade 

till vår studie kan det vara svårt att upprepa studien på ett liknande sätt.  
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3 Teoretisk referensram 
I detta kapitel framställes den teoretiska referensram som vi anser vara relevant för vår 

studie. Inledningsvis redogörs teori kring köpcentrum i sin helhet som därefter bryts ner i 

områden gällande servicelandskap, butiksmix, stödtjänster samt framtida utveckling. Denna 

teoretiska referensram kommer vara stöd till det empiriska material som presenteras i 

nästkommande kapitel. 
 

3.1 Köpcentrum 
Köpcentrum beskrivs av Coleman (2006) och Moss (2007) som en samling butiker som ska 

fungera på ett enhetligt sätt för att på så vis attrahera konsumenter till att spendera tid och 

pengar. Teller (2008), Pitt och Musa (2009) samt Levy et al. (2014) instämmer i detta och 

vidareutvecklar att detaljister tillsammans med andra kommersiella verksamheter planeras, 

utvecklas, ägs och förvaltas som en fastighet. För att räknas som ett köpcentrum ska det 

finnas minst tre butiker samt att byggnaden ska ha en yta på 5000m² (Dennis, Newman & 

Marsland 2005). Levy et al. (2014) förklarar tillsammans med Pitt och Musa (2009) att det 

finns flera typer av köpcentrum där respektive köpcentrum innehåller olika karaktärsdrag. Vi 

kommer nedan ge en kort beskrivning av de köpcentrum som författarna valt att belysa. 
 

Neighborhood Center- ett köpcentrum som är utformat för att ge konsumenten en bekväm 

shopping för att täcka det vardagliga behovet. Köpcentrumtypen som är beläget i det 

omedelbara grannskapet till konsumenten har en storlek på mellan 5000- 10 000m² och 

innehåller mellan 15- 20 butiker.  
 

Community Center- är större än Neighborhood Center och erbjuder ett bredare utbud av varor 

samt innehåller två eller fler ankarbutiker. Detta köpcentrum har 20- 70 butiker och har en 

storlek på 10 000- 45 000m². 
 

Regional Center- ett köpcentrum som erbjuder ett komplett utbud av handelsvaror men 

mestadels kläder och där köpcentrumets ankarbutiker ses som den främsta attraktionen. Ett 

köpcentrum av denna typ har en storlek på 30 000- 85 000m² och innehåller mellan 70- 225 

butiker. 
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Superregional Center- ett köpcentrum som liknar det regionala köpcentrumet men har större 

och fler ankarbutiker och erbjuder ett brett urval av varor. Ett superregional köpcentrum 

kräver ett större befolkningsunderlag än ovannämnda köpcentrum och har en storlek på 60 

000- 150 000m². 
 

Fashion/Specialty Center- ett köpcentrum som oftast klassas som mode- eller specialcentrum 

och som erbjuder exklusiva klädesaffärer samt butiker som tillgodose konsumenter med högre 

inkomster. 
 

Power Center- är köpcentrum som består av flera fristående ankarbutiker samt ett fåtal 

mindre specialhyresgäster, innehåller flera stora ankarbutiker inklusive lågprisvaruhus, 

rabattbutiker och “category killers ", butiker som erbjuder stort urval varor till låga priser 

inom specifika kategorier.  
 

Theme/Festival Center- ett köpcentrum vars struktur utformas av tydliga teman. 

Köpcentrumet har tydligt förenande teman som följs av deras butiker samt arkitektur. Dessa 

köpcentrum är ofta belägna i stadsområden, attraherar turister och har vanligen en storlek på 

80 000- 250 000m². 
 

Outlet center- ett köpcentrum som vanligen består av outlet-butiker som säljer sina egna 

varumärken med rabatt och är oftast belägna på landsbygden eller i turistorter. Dessa 

köpcentrum har en storlek på 5 000- 40 000m². 
 

Konsumenter är idag mer stressade än tidigare och vill på så vis hitta snabba och enkla 

lösningar för att spara tid (Solomon, Bamossy, Askegaard & Hogg 2013). Grundidén med 

köpcentrum är enligt Dallen (2005) att kunna erbjuda en samling butiker samt ett stort utbud 

av olika produkter under ett och samma tak, så att konsumenterna ska slippa åka runt till 

enskilda butiker. Att faktorer som tid och att erbjuda butiker under samma tak är något som 

Massey (1994) anser hänga ihop. Författaren menar vidare att dessa faktorer inte bör 

separeras utan bör anpassas i kombinationen för att underlätta för konsumenterna. Enligt 

Zahler (2007) försöker köpcentrum erbjuda så mycket som möjligt för att öka bekvämligheten 

för kunden. Bekvämligheter som kan erbjudas är enligt Levy och Weitz (2001) i samförstånd 

med El-Adly (2007) bland annat långa öppettider, bra och bred butiksmix, mat, nöjen samt 

skydd mot vädret. Detta framhåller även Coleman (2006) tillsammans med Solomon et al. 
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(2013) då de menar att köpcentrum bör vara en plats där konsumenter stimuleras, kan träffa 

sina vänner eller delta sociala aktiviteter. Vidare menar Ek och Hultman (2007) att alla platser 

kan ses som mötesplatser där sociala relationer och interaktioner får möjligheten att utvecklas. 

Det finns dock svårigheter i att tillfredsställa alla konsumenter menar Söderlund (2000). En 

anledning till detta är enligt Peter och Olson (1994) att konsumenter kräver dynamik, 

interaktioner och utbyte i olika miljöer. Söderlund (2000) förtydligar detta med att en 

konsuments olika beteende, uppfattning, och värdering varierar då varje individ är unik. Detta 

är något som Hultén et al. (2011)  instämmer i och påpekar samtidigt vikten av att studera 

konsumentens individuella behov och åsikter. Att ha konsumentens intresse i fokus är något 

som bör tas i beaktning vid planerings- och förbättringsarbete (Danzinger 2006).  
 

3.2 Servicelandskapet 
Gabbott och Hogg (1998) beskriver servicelandskapet som den plats där tjänster och 

produkter levereras till konsumenten. Bitner (1992) fortsätter och menar att det är i 

servicelandskapet som interaktionen mellan köpare och säljare äger rum. Utifrån detta menar 

författaren i samförstånd med Wilson, Zeithaml, Bitner och Gremler (2008) att 

servicelandskapet har en viktig uppgift och att det kan användas för att påverka 

konsumenterna till köpbeslut. Ett servicelandskap, kan likt en butiksmiljö utgöras av layout, 

inredning, belysning, färgsättning och exponering (Pihlsgård 2003). Dessa olika faktorer kan 

enligt Nordfält (2007) delas in i fysiska respektive icke fysiska faktorer. Bitner (1992) anser 

att det är kvaliteten på dessa faktorer som bidrar till kundens övergripande intryck. Vidare 

menar författaren att det finns tre olika dimensioner i servicelandskapet, nämligen 

omgivningsförhållande, layout och funktionalitet samt andra materiella ting. Den förstnämnda 

kan enligt Bitner (1992) innefatta omgivning, ljus, ljud samt omkringliggande miljö. 

Inredning, design och utrustning som kan underlätta för konsumenterna är exempel på layout 

och funktionalitet förklarar författaren fortsättningsvis. Den tredje dimensionen som Bitner 

(1992) belyser är andra materiella ting, som denne menar kan innefatta skyltar, symboler och 

yrkesmässigt beteende.  
 

Hultén et al. (2011) menar att konsumentens roll och syn på shopping har utvecklats allt 

eftersom samhällets utvecklats, något som inneburit att konsumenten idag är mer involverad i 

servicelandskapet. Kotler (1973) förklarar att atmosfären i servicelandskapet har en viktig roll 

när det kommer till att skapa en inverkan på konsumenten. Författaren menar tillsammans 
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med Zeithaml et al. (2013) samt Floor (2010) att det är den totala upplevelsen som skapas i 

servicelandskapet som genererar den slutgiltiga inverkan på konsumenten. Kotler et al. (2005) 

förklarar att servicelandskapet samt atmosfären i det, kan ses som ett komplement till de 

tjänster och produkter som ett köpcentrum erbjuder. Detta är något som kan liknas vid det 

resonemang som Underhill (2004) och Floor (2010) för då de framhåller att 

shoppingupplevelsen är av större betydelse än den faktiska produkten. Mossberg (2003) och 

Nordfält (2007) argumenterar i samförstånd med Hoffman och Turley (2002)  att det är 

genom servicelandskapet som köpcentrum kan differentiera sig och på så vis påverka sina 

konsumenter i stor utsträckning.  
 

Solomon et al. (2013) förklarar att det under senare år utvecklats en form av kultur inom 

detaljhandel, något som gjort att shopping numera inte längre kan ses som en enkel 

köpprocess. Författarna menar vidare att denna utveckling lett till att servicelandskapet i 

större utsträckning måste fokusera på en mer upplevelse- och underhållningsinriktad nivå. 

Denna utveckling går i riktning mot det som Mossberg (2003) belyser då denne förklarar att 

begreppet ”upplevelserum” emellanåt använts som motsvarighet till engelskans servicescape, 

vilket även är något som Echeverri och Edvardsson (2002) diskuterar. Författarna listar fem 

faktorer som kan nyttjas för att påverka konsumenternas upplevelse. Den första faktorn som 

Echeverri och Edvardsson (2002) lyfter fram är att ett köpcentrums tillgänglighet är 

organiserat utifrån möbler, utrustning och ytor. Köpcentrums estetiska utformning, såsom 

arkitektur och interiör, framhålls som en annan faktor som kan ha inverkan på konsumenter. 

Sittplatsers bekvämlighet är en tredje faktor som anses vara av vikt för upplevelsen i ett 

servicelandskap. De två sista faktorerna som påtalas är den elektroniska utrustning samt 

renlighet och städning. Johanson och Sahlén (2004) menar att faktorerna som Echeverri och 

Edvardsson (2002) belyser är av vikt då ett servicelandskap skall tillhandhålla en miljö där 

konsumenten ska trivas och på så vis få dem att vilja stanna kvar längre. Då ett köpcentrum 

utformas är det viktigt att dess servicelandskap har en välplanerad design samt att de 

innefattande faktorerna inte står i konflikt med varandra (Levy & Weitz 2001). Detta 

instämmer Danziger (2006) i då denne poängterar att ett servicelandskap bör användas som 

ett sätt att guida konsumenterna i syfte att göra dem uppmärksamma på köpcentrumets olika 

butiker. Ett köpcentrums layout är också något som bör tas i beaktning menar Mowen (1995), 

då detta kan underlätta för konsumenten men även inverka positivt på atmosfären. Ett 

servicelandskap bör även ha en planerad och anpassad layout så att dess innehållande faktorer 

kompletterar varandra på ett bra sätt (Levy & Weitz 2001). 
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Eskilsson och Fredriksson (2010) förklarar att dagens shopping ofta står i relation till 

upplevelser, vilket i sin tur har en tendens att ställas i relation till upplevelsebaserad 

konsumtion. Hultén et al. (2011) förtydligar detta med att förklara att shopping innehåller mer 

än bara de produkter och tjänster som erbjuds, då dagens konsumenter i allt större 

utsträckning söker en helhetsupplevelse. Kotler (1973) framhåller att atmosfären, om den 

skapas och används på rätt sätt kan ha en positiv inverkan på upplevelsen för konsumenten. 

Solomon et al. (2013) påtalar tillsammans med Johnstone (2012) att det går att skapa en 

upplevelse genom att involvera en social dimension i servicelandskapet. Den sociala 

dimensionen har enligt Bergman (2003) varit en bidragande faktor till att människor genom 

åren valt att besöka köpcentrum, då de sett köpcentrum som en mötesplats. 
 

3.3 Butiksmix i köpcentrum 

3.3.1 Butikmix 

Enligt Yiu och Xu (2012) är hyresgästmixen en av de viktigaste faktorerna för att skapa ett 

framgångsrikt köpcentrum. Coleman (2006) instämmer med Yiu och Xu (2012) och menar att 

sammansättningen av ett köpcentrums olika butiker är en grundläggande faktor för en 

eventuell framgång. Det finns inga bestämda regler när det kommer till val av butiker men 

Bruwer (1997) framhåller att en lyckad butiksmix som tillsammans skapar en god variation 

kan höja attraktionsvärdet för köpcentrumet. Kaufman och Lane (1996) styrker detta 

resonemang och menar att butiker som kompletterar varandra är en bidragande faktor för att 

skapa framgång för köpcentrum. Bruwer (1997) anser att ett köpcentrum inte endast bör välja 

butiker utefter de som ger störst hyresintäkter. De bör även välja en god mix med syfte att 

varje butik ger ett unikt erbjudande till konsumenterna. Med detta i åtanke bör ett 

köpcentrums ledning enligt Coleman (2006) vara väldigt noggranna vid val av hyresgäster. 

Författaren menar att butiksmixen bör erbjuda en bred variation från olika branscher för att 

locka till sig konsumenter. Exempelvis påstår Levy och Weitz (2001) att genom att 

tillhandahålla en matbutik i ett köpcentrum kan ett köpcentrum öka impuls- och merköp för 

de kringliggande butikerna. Bruwer (1997) förklarar även att en bra butiksmix kan leda till en 

win-win-win situation då det gynnar köpcentrum, deras hyresgäster samt dess kunder. 
 

Bruwer (1997), Anselmsson (2006) och Coleman (2006) menar att ett köpcentrums butiksmix 

ska tillfredsställa konsumenterna och uppfylla deras behov. Kaufman och Lane (1996) 
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vidareutvecklar detta och menar att ett problem till varför vissa köpcentrum inte är 

framgångsrika är att centrumledningen inte förstår sättet som människor shoppar på. De 

menar att mixen av butiker i dessa fall inte kan uppfylla konsumenternas behov, vilket 

resulterar i att de tvingas åka någon annanstans. Reimers och Clulow (2009) tillägger att en 

stor faktor till att konsumenter väljer att besöka köpcentrum är att det ska vara bekvämt, vilket 

innebär att konsumenter endast behöver göra ett stopp.  Kaufman och Lane (1996) påpekar att 

om butikmixen inte uppfyller konsumentens behov kan detta avskräcka dem att besöka 

köpcentrumet. Därav är det av betydelse för köpcentrum, när det kommer till att utforma sin 

hyresgästmix att sätta sin önskade mix i relation till den målgrupp av konsumenter som 

köpcentrumet vill attrahera (Kaufman & Lane 1996). Något som Kaufman och Lane (1996) 

vidare belyser och som också bör tas i beaktning är att kontinuerligt utvärdera och följa upp 

hyresgästmixen så att den upprätthåller en önskad struktur efter konsumenternas önskemål.  
 

Enligt Bergström och Fölster (2009) blir Sveriges butiker allt större, men också färre. 

Författarna menar att storbutikerna i stor utsträckning konkurrerat ut småbutikerna och att det 

idag istället råder en konkurrens mellan de olika butikerna inom respektive bransch. Vidare 

förklarar Burns och Warren (1995) att allt fler köpcentrum går mot ett homogent butiksutbud. 

Detta är även något som Bergström och Kolterjahn (2004) belyser men poängterar samtidigt 

att det inte behöver innebära något negativt utan att det snarare kan ses som en förutsättning 

för att skapa god tillväxt. Författaren fortsätter och menar tillsammans med Allard, Babin och 

Chebat (2009) att om köpcentrum ska bli konkurrenskraftiga är det ett måste att finna ett sätt 

att differentiera sig på gällande butiksmixen. Även Underhill (2004) resonerar kring detta och 

poängterar att köpcentrum måste erbjuda andra komplement till butiksmixen, exempelvis nöje 

för att attrahera konsumenter. Bergström och Fölster (2009) framhåller vidare statistik som 

tyder på att större butiker generellt är mer lönsamma än mindre butiker. Dock påpekar 

Bergström och Fölster (2009) att de ser en trend som tyder på att småbutikerna återkommer 

och blir allt mer populära. Dessa butiker är oftast av sådant slag att de erbjuder ett nischat 

utbud med hög service- och kompetensnivå. 
 

Enligt Bruwer (1997) och Coleman (2006) väljer köpcentrum ofta en butiksmix utifrån en 

viss målgrupp där de olika varumärkena ska tillfredsställa målgruppens behov. Coleman 

(2006) påpekar dock att butiksutbudet kan ha varierande koncept inom exempelvis handel, 

restauranger och underhållning vilket möjliggör en attraktion för en vidare målgrupp. Även 
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Anselmsson (2006) förklarar att det är viktigt för köpcentrum att erbjuda ett stort 

produkturval och en bra butiksmix för att skapa tillfredsställelse för sina kunder. Författaren 

förklarar att köpcentrum kan tilltala många olika konsumenter genom att ha ett varierat utbud 

samt så kallade ankarbutiker. Detta kan i sin tur bidra till större attraktivitet för köpcentrumet.  
 

3.3.2 Ankarbutiker 

En viktig faktor för effektiviteten i ett köpcentrum är ankarbutiker (Damian, Curto & Pinto 

2011). Enligt Konishi och Sandfort (2003) definieras en ankarbutik som en butik som ökar 

antalet besökare och bidrar till ökade inkomster för närliggande butiker i köpcentrumet. 

Bruwer (1997) instämmer i detta och tillägger att ankarbutiker definierar köpcentrum och 

stärker deras profil. Detta förstärker Damian et al. (2011) genom att beskriva ankarbutiker 

som en butik som tillsammans med övriga butiker har i syfte att öka köpcentrumets attraktion. 

Författarna förklarar vidare att dessa butiker oftast är en välkänd kedja på den nationella eller 

internationella marknaden. Ankarbutiker har ofta ett starkt varumärke, drar till sig 

konsumenter samt är attraktiva och framgångsrika (Damian et al. 2011). Ett köpcentrum har 

oftast en eller fler ankarbutiker kombinerat med andra småbutiker vilket Konishi och Sandfort 

(2003) anser fungerar som komplement till ankarbutikerna.  
 

Coleman (2006) påtalar vikten av att ta hänsyn till ankarbutiker vid helhetsplanering av 

köpcentrum då dessa oftast bidrar starkt till ett köpcentrums framgång. Maloney (2006) 

menar även att de butiksytor som är menade till ankarbutiker inte bör ersättas med mindre 

butiker. Författaren åsyftar att detta kan leda till lägre vinst om så blir fallet. Dock Påpekar 

Coleman (2006) att mindre och lokala butiker kan vara lika viktiga att ta hänsyn till då dessa 

bidrar med en unik kvalitet till ett köpcentrum. Författaren anser därför att en bra balans 

mellan ankarbutikerna och de mindre och unika butikerna är att föredra. 
 

Bruwer (1997) förklarar att ankarbutiker attraherar konsumenter i stor utsträckning och 

motiverar utifrån det att dessa bör placeras i strategiskt utvalda delar av köpcentrumet. Detta 

kan i sin tur påverka konsumenter till att även besöka andra närliggande butikerna på vägen 

menar författaren fortsättningsvis. Bruwer (1997) anser slutligen att konsumenterna genom 

detta är tvungna att passera de andra mindre butikerna innan de ankommer till ankarbutiken. 
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3.3.3 Pop-up butiker 

Pop-up butiker är enligt De Lassus och Freire (2014) butiker som endast förblir öppna under 

en kortare period. Hur lång tid dessa butiker är öppna kan enligt författarna variera från några 

dagar upp till ett år. Picot-Coupey (2014) framhåller vikten av butikens läge och menar att rätt 

stadsdel eller butiksläge är avgörande för garanterad framgång för pop- up butiker.  
 

Vidare förklarar De Lassus och Freire (2014) att pop-up butiker ofta genererar nyfikenhet och 

lockar intresse hos konsumenter. Marciniak och Budnarowska (2009) resonerar också kring 

detta och menar att pop-up butiker framkallar en känsla av spänning hos konsumenter och att 

dess syfte är att framkalla varumärkesspridning på marknaden. Detta stöds av Surchi (2011) 

som finner att dessa butiker stärker ett företags varumärkesidentitet, ökar dess image samt 

kännedomen om varumärket hos konsumenter. Vidare menar författaren att ett företag kan 

uttrycka sitt varumärkes attityd och sträva efter att förstärka ett positivt budskap genom 

spridning av word-of-mouth om de har pop-up butiker. Fortsättningsvis klargör Surchi (2011) 

pop-up butikernas funktion genom att beskriva det som ett kommunikationsverktyg, vilket 

leder konsumenternas uppmärksamhet mot varumärket. Kim, Fiore och Miyoung Jeong 

(2010) anser att pop-up butiker är ett effektivt marknadsföringskoncept mot de konsumenter 

som kräver innovativa upplevelser och som ser shopping som en trevlig aktivitet. Författarna 

menar att dessa konsumenter är mer mottagliga för nya och unika produkter, upplevelser och 

visar en större positivitet gentemot pop-up butiker. Surchi (2011) framhåller även att pop-up 

butiker lätt och snabbt kan reagera på förändringar och nya trender på marknaden, vilket kan 

vara tillfredställande för dessa konsumenter.  
 

Fortsättningsvis förklarar Surchi (2011) och Picot-Coupey (2014) att pop-up butiker erbjuder 

chansen att utvärdera möjligheten att på sikt öppna en permanent butik på marknaden. Det ger 

alltså en möjlighet för företag att testa nya marknader under en kortare period. Surchi (2011) 

tillägger även att pop-up butiker är ett positivt koncept sett ur fastighetsägarens perspektiv. 

Detta då de fyller en tom lokal med en tillfällig butik under tiden som de söker efter nya 

hyresgäster. Även Marciniak och Budnarowska (2009) poängterar detta och menar vidare att 

uthyrning av tomma lokaler kan resultera i oväntade inkomster. 
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3.4 Stödtjänster 

3.4.1 Restauranger och caféer 

Blackwell, Miniard och Engel (2006) förklarar att det tidigare ansågs speciellt att gå ut och 

äta med vänner och familj. Vidare menar dock författarna att uppfattningen idag är en annan, 

nämligen kort och gott en lösning för att slippa laga mat själv. Detta går i motsatt riktning mot 

det som Coleman (2006) framhåller då denne menar att konsumenterna söker en social 

interaktion med familj och vänner då de besöker restauranger och caféer. Utifrån detta 

resonemang menar Solomon et al. (2013)  att köpcentrum är en plats för sociala aktiviteter 

något Bergman (2003) vidareutvecklar med att beskriva köpcentrum som en mötesplats. 
 

Flera författare, däribland Coleman (2006) och Teller (2008) framhåller att det är viktigt att 

erbjuda mat och dryck i form av restauranger och caféer i köpcentrum. Genom att 

tillhandahålla olika restauranger och caféer kan detta hjälpa till att skapa en attraktiv miljö 

samt få konsumenterna att stanna längre (Coleman 2006). Restauranger och caféer kan 

erbjudas på flera sätt menar författaren vidare. En trend som Coleman (2006) framhåller är att 

ett mer unikt och individuellt utbud är att föredra istället för att samla alla restauranger på ett 

mattorg. Underhill (2004) menar att restauranger och caféer syftar till generera 

konsumenterna får ny energi, att de stannar kvar längre och på så vis kan spendera mer 

pengar. Det räcker dock inte längre med att bara erbjuda den klassiska snabbmaten förklarar 

Coleman (2006) och menar vidare att det bör finnas flera valmöjligheter bland restaurang- 

och caféutbudet. Detta motiverar Blackwell et al. (2006) med att konsumenter ställer allt 

högre krav på maten som erbjuds, exempelvis att det bör finnas mer hälsosamma alternativ på 

restaurangerna. Coleman (2006) förklarar i samstämmighet med Underhill (2004) att utbudet 

av restauranger och caféer bör tillfredsställa en rad olika kundgrupper samt anpassas så att det 

stämmer överens med den butiksmix som finns. 
 

3.4.2 Nöjen 

Köpcentrum erbjuder idag inte bara shopping förklarar Coleman (2006). Utöver shopping bör 

köpcentrum enligt författaren erbjuda diverse nöjesaktiviteter, vilket kan liknas vid Chhabras 

(2012) resonemang kring att köpcentrum blivit en plats dit konsumenter kommer för att 

umgås med vänner och familj. Att möjliggöra en kombination av shopping och underhållning 

är något som kunderna förväntar sig i dagens samhälle (El-Adly 2007). Då allt fler 

köpcentrums butiksutbud blivit homogena belyser Underhill (2004) att det blir av allt större 
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vikt att komplettera butiksutbudet med nöjesattraktioner. Coleman (2006) exemplifierar bio, 

bowling, lekland och nattklubbar som förslag på nöjesaktiviteter som kan vara användbara. 

Ytterligare tankar kring nöjesaktiviteter belyses av Blackwell et al. (2006) och Chhabra 

(2012) då de menar att det finns köpcentrum som idag påminner om turistmål då de erbjuder 

hotell, shopping, minigolf, nöjesfält och ZOO under ett och samma tak. En anledning till att 

köpcentrum väljer att erbjuda nöjesaktiviteter är enligt Underhill (2004) att få konsumenter 

till att spendera mer tid och pengar. Dock poängterar författaren att det inte med säkerhet går 

att avgöra om nöjesaktiviteter får konsumenter till att stanna längre och handla mer. 
 

3.4.3 Parkering 

Att erbjuda sina konsumenter parkeringsplatser är enligt Coleman (2006) och Levy et al. 

(2014) en viktig faktor för att skapa ett framgångsrikt köpcentrum. Detta för att skapa en bra 

tillgänglighet men även för att många konsumenter använder bilen för att ta sig till och från 

köpcentrum. Coleman (2006) framhåller att ytparkering, parkeringshus, källarparkering och 

parkering på köpcentrumets tak är olika typer av parkering som ett köpcentrum kan använda 

sig av. Författaren poängterar de olika typerna av parkering har sina för och nackdelar, men 

att den mest ekonomiska att bygga är ytparkering. Dock påpekar författaren att den oftast 

kräver störst plats. Underhill (2004) menar tillsammans med Levy et al. (2014) att det inte går 

att tänka sig ett köpcentrum utan en parkeringsplats samt att den bör anpassas för en hög 

kundströmning så att det alltid finns platser lediga. Samtidigt poängterar Levy et al. (2014) att 

det även finns risker med en för stor parkeringsplats. Författarna menar att den kan medföra 

att det blir många tomma platser, något som kan generera en dålig bild av köpcentrum.  
 

Både Underhill (2004) och Coleman (2006) påtalar att det ska vara lätt för konsumenten att 

hitta en parkeringsplats samt vart de parkerat sin bil. Liknande resonemang för Chebat, Sirgy 

och Grzeskowiak (2010) och betonar vidare även vikten av, att på ett enkelt sätt ta sig in och 

ut från parkeringen. Det är något som Zeithaml et al. (2013) instämmer i och belyser 

fortsättningsvis betydelsen av att det bör finnas mer än en in- och utfart. Underhill (2004) 

menar att köpcentrum hade kunnat underlätta för konsumenterna att hitta en parkeringsplats 

om de hade haft personal på parkeringen som dirigerat bilarna, men anser att det är 

konsumenternas egen uppgift. När det kommer till parkeringsavgifter förklarar Hasker och 

Inci (2014) att konsumenter vill parkera gratis eller till låg kostnad. Trots att det innebär en 

stor kostnad för köpcentrum väljer många att tillmötesgå detta konsumentönskemål, då det 

visat sig attrahera och locka konsumenterna till besök (Hasker & Inci 2014).  
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3.4.4 Övriga stödtjänster 

Hultén et al. (2011) förklarar att konsumenten idag är mer aktiv och självständig när det 

kommer till shopping. Vidare belyser författarna att då konsumenter har en större kunskap 

och insikt i shoppingupplevelsen förväntar de sig också få en större roll i shoppingprocessen. 

Utifrån detta resonerar Coleman (2006) att det är av betydelse att låta konsumenten vara 

delaktig men också att köpcentrum utformar hjälpmedel i servicemiljön som underlättar 

konsumentens självständighet. Författaren framhåller informationsdiskar som ett viktigt 

hjälpmedel, vilken bör ha en central placering för att nå ut till konsumenterna på ett enkelt 

sätt. Genom detta kan konsumenterna ta del av information samt erbjudas lösningar på 

aktuella problem (Coleman 2006). Vidare framför Coleman (2006) vikten av att tillhandahålla 

kompletterande tjänster för att underlätta konsumenternas köp. Med detta menar författaren 

att det bör finnas närhet till stödtjänster som kan tillägga en extra dimension i köpet, såsom 

skräddare eller hemkörning.  
 

Underhill (2004) och Danzinger (2006) förklarar att det kan vara smart av köpcentrum att 

erbjuda förvaring där konsumenter kan hänga av kläder och väskor medan de handlar. 

Fördelen med detta är enligt Underhill (2004) att konsumenten då har sina händer lediga och 

kan plocka på sig mer varor. Vidare nämner författaren att förvaringen bör placeras vid in- 

och utgångarna för bästa effekt. 
 

Coleman (2006) påtalar vikten av att köpcentrum bör erbjuda sina konsumenter toaletter samt 

att dessa bör vara stilrena, snygga och fräscha. Vidare utvecklar författaren att om toaletterna 

är rena får konsumenten ett bättre intryck av köpcentrumet. Coleman (2006) framhåller 

tillsammans med Underhill (2010) att antalet toaletter är något som bör tänkas över så att 

konsumenterna slipper långa köer vilket kan leda till frustrerade kunder. Toaletterna bör 

enligt Coleman (2006) placeras lättillgängligt samt i närheten av exempelvis restauranger 

samt in- och utgångar. Däremot ska det undvikas att placera toaletterna på värdefulla 

shoppingytor eller i dåliga och avlägsna ställen i köpcentrumet (Coleman 2006). 
 

Att erbjuda barnpassning på ett köpcentrum kan enligt Underhill (2004) vara en fördel, då 

barn inte alltid tycker det är kul att shoppa. Författaren menar att barnpassning kan underlätta 

så att föräldrarna känner sig mindre stressade och även gladare, vilket kan ses som en fördel. 

Coleman (2006) håller med om detta resonemang och menar vidare att det är bra om 

barnpassningen kan placeras nära in- och utgångar vilket underlättar för föräldrarna. 
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3.5 Framtida utveckling för köpcentrum 
Levy et al. (2014) förklarar att ett företags försäljningskanaler innefattar hur företaget 

kommunicerar med sina konsumenter. Genom detta kan företaget förmedla produkter, service 

och information. Den vanligaste formen av försäljningskanaler framhålls av Rigby (2011) 

vara den fysiska butiken. Vidare påtalar författaren att det finns flera användbara sätt för 

företag att nå ut till sina konsumenter, exempelvis genom internet, mobila enheter och 

kataloger. På detta sätt kan företagen interagera med sina konsumenter (Rigby 2011). Allt 

eftersom konsumenternas kunskap och roll inom handeln har förändrats ökar kraven på 

företagen att erbjuda konsumenten det den efterfrågar (Levy et al. 2014). Ett problem som 

Rapp et al. (2015) förklarar är att det blir allt vanligare att konsumenter utnyttjar de fysiska 

butikerna för att samla produktinformation för att sedan inhandla varorna på andra 

konkurrerande kanaler. De fysiska butikerna konkurrerar alltså med de internetbaserade då 

konsumenterna enligt författarna kan anskaffa produkterna till ett billigare pris.  
 

Jones och Livingstone (2015) menar att internet är en växande kanal där det finns stor 

potential även för företag med fysiska butiker. Brynjolfsson, Jeffrey Hu och Rahman (2013) 

stärker detta påstående och hävdar att internet har möjliggjort att företag i detaljhandeln kan 

utnyttja båda kanalerna, användning av så kallade omni-kanaler. Även Bhatnagar och Syam 

(2014) anser att online-kanalerna kompletterar offline-kanalerna mer än vad de konkurrerar 

med varandra. Författarna påstår att konsumenter fortfarande har behovet av att fysiskt 

utforska produkterna men begär även att möjligheten till köp online ska finnas. Likaså 

förklarar Bell et al. (2015)  att detaljhandel online och offline blir alltmer sammanflätad. Att 

interagera konsumenterna med företagens olika försäljningskanaler kan skapa större 

upplevelse för konsumenten, vilket blir allt viktigare menar Rigby (2011). Denne framhåller 

vidare att detta är ett viktigt steg i utvecklingen för att kunna möta framtidens utmaningar.   
 

Ett relativt nytt butikskoncept är showrooms, vilket Bell et al. (2015) beskriver som en fysisk 

butik där konsumenter kan utforska produkterna för att sedan beställa dem online. Författarna 

menar att konsumenten alltså inte kan anskaffa några produkter direkt på plats utan lägger 

istället en order på en internetansluten enhet i butiken. Syftet med showrooms är enligt 

Eskilsson och Fredriksson (2010) att marknadsföra sitt varumärke. Författarna beskriver att 

denna typ av butik oftast är rymliga och kreativt designade. De förklarar även att de är 

ämnade till att skapa en upplevelse för konsumenten samt skapa en känsla av exklusivitet. 

Eskilsson och Fredriksson (2010) förklarar vidare att showrooms även syftar till att både 
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konkurrera med samt komplettera näthandeln. Bell et al. (2015) redogör för en ökad 

efterfrågan av varumärket och dess produkter samt ökad försäljning vid tillämpandet av 

showrooms. De förklarar också att det ges en fördelaktig trovärdighet och medvetenhet av 

företaget hos konsumenterna vid en fysisk närvaro. Enligt Eskilsson och Fredriksson (2010) 

kan showrooms generera en känsla av att konsumenterna befinner sig i en speciell miljö 

jämfört med traditionella butiker. Författarna påstår även att detta butikskoncept erbjuder 

konsumenterna en mix av varumärkes- och nöjesupplevelser.  
 

Då företag i butiker och köpcentrum erbjuder mobila verktyg som ett sätt att underlätta för 

konsumenterna utvecklas också ett behov hos konsumenterna att använda tekniken 

(Piotrowicz och Cuthbertson 2014). Genom att utveckla ett behov att använda teknisk 

utrustning i samband med shopping anser Kotler och Keller (2016) att företag på ett mer 

effektivt sätt kan komma i kontakt med sina konsumenter. De menar också att företag genom 

att kommunicera med hjälp av smartphones, surfplattor men också social medier kan samla 

information om sina konsumenter. Användning av mobila verktyg inom handeln anses enligt 

Raatamaa, Larsson och Lundh (2013) vara något som kommer växa sig allt starkare framöver, 

allt eftersom den digitala infrastrukturen växer fram. Kotler och Keller (2016) menar att de 

mobila verktygen även förändrar hur konsumenterna väljer att shoppa. Vidare anser 

författarna att mobila verktyg kan användas i stor utsträckning då konsumenter söker 

information om eller köper produkter. Detta stöds av Handelstrender.se (2015) som visar 

underlag på att 80 procent av ett köpcentrums besökare använder mobila enheter för att 

planera sin shoppingtur.  
 

3.6 Teorins roll och betydelse 
Vi har i uppsatsen delat in teorierna i fem huvudområden, köpcentrum, servicelandskap, 

butiksmix, stödtjänster samt framtida utveckling för köpcentrum. Vi kommer fokusera på 

betydelsen av servicelandskap, butiksmix och stödtjänster för köpcentrum i större 

utsträckning och kommer på så vis ge dessa teorier större utrymme i studien. Detta då dessa 

huvudområden ligger till grund för att besvara vårt syfte samt forskningsfrågor.  
 

Det första huvudområdet som vi belyser är köpcentrum. Denna del har valts för att ge läsaren 

en grundläggande förståelse inom vårt forskningsområde samt en aktuell inblick i hur 

marknaden ser ut i dagsläget. 
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Nästa område vi klargör för är servicelandskap, vilket vi anser vara av större betydelse för vår 

studie och som på så vis ges större utrymme i det teoretiska kapitlet. Därav utgår den första av 

våra forskningsfrågor från den betydelse som servicelandskapet kan ha för köpcentrum. Precis 

som servicelandskapet kommer teorier om butiksmixen få ett liknande utrymme i den 

teoretiska referensramen. Vi betraktar även att butiksmixen har en betydande roll för studiens 

andra forskningsfråga. Vi anser att teorier kring butiksmix är en grundläggande del av 

köpcentrum då detta är av stor vikt i hur köpcentrum attraherar sina konsumenter. Det tredje 

teoriområde som vi valt att ge huvudfokus i den teoretiska referensramen är stödtjänster, 

vilket kommer ha störst betydelse för att svara på vår tredje forskningsfråga. Vi har valt att 

lägga stor vikt på detta område då vi anser att det har en stor kompletterande inverkan på 

köpcentrums andra delar, såsom servicelandskap och butiksmix. Vi ser även att vikten av 

stödtjänster är nödvändig för att underlätta för konsumenternas shoppingupplevelse. 
 

Den sista delen vi belyser är hur den framtida utvecklingen kommer att se ut för köpcentrum. 

Denna del kommer ha ett liknande syfte som teorierna kring köpcentrum har då det kommer 

att ge läsaren en indikation om vart branschen för köpcentrum är på väg. Detta anser vi ge 

läsaren en insikt i vad som kan komma att bli aktuellt i framtiden. Delen om framtida 

utveckling kommer i senare kapitel agera som stödjande funktion till de tre delar i den 

teoretiska referensram som vi lägger störst vikt på. 
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4 Empiri  
Detta kapitel avser att presentera resultaten från samtliga intervjuer. Inledningsvis 

presenteras varje intervjurespondent som sedan fortsätter i en sammanfattad redovisning 

kring respondenternas definition av köpcentrum. Därefter redovisas svaren kring de övriga 

huvudområden som diskuterades under intervjuerna. Dessa områden är desamma som de vi 

belyste i den teoretiska referensramen. De olika delarna är indelade under rubriker likt det 

föregående kapitlet för att bibehålla en tydlig struktur genom arbetet.  
 

4.1 Intervjupersoner 
Det empiriska kapitlet baseras på insamlad data från sex genomförda intervjuer. Nedan finnes 

de olika respondenternas namn, befattning samt vilken verksamhet de arbetar i och vart 

arbetsplatsen är beläget.  
 

• Martina Adolfsson-Nyström, Centrumchef, Giraffen köpcentrum, Kalmar 

• Magnus Gibhardt, Centrumchef, Center Syd, Löddeköpinge 

• Mats Jäderberg, Centrumchef, Grand Samarkand, Växjö 

• Maria Sampson, Centrumledare, Baronen, Kalmar 

• Robert Strandberg, VD och Partner TAM Retail, Malmö 

• Charlotte Walldén, Centrumledare, Hansa City, Kalmar 
 

4.2 Köpcentrum 
Strandberg (personlig intervju, 2016-04-29) anser att det finns flera sätt att förklara ett 

köpcentrum på, vilket beror på vilken typ av köpcentrum man vill belysa. Även Adolfsson-

Nyström (personlig intervju, 2016-05-09) betonar att då det finns flera olika inriktningar på 

köpcentrum finns det också olika syn på vad ett köpcentrum är och innefattar.  
 

“Ett köpcentrum är egentligen en extern handelsplats, en mötesplats för upplevelser där man 

erbjuder såväl ett komplett butiksutbud för shopping, men även en plats där man erbjuder bra 

restauranger för att äta.”  

-Mats Jäderberg (telefonintervju, 2016-04-26) 

 

Gibhardt (personlig intervju, 2016-04-29), Jäderberg, Adolfsson-Nyström och Walldén 

(personlig intervju, 2016-05-03) beskriver köpcentrum på likande sätt då de menar att det ska 
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fungera som en mötesplats för konsumenter. Jäderberg förklarar att köpcentrum som 

mötesplats ska skapa upplevelser där det erbjuds såväl ett komplett butiksutbud som ger 

möjligheten till shopping samt en plats som företer bra restauranger och caféer. Även Walldén 

poängterar att ett köpcentrum ska erbjuda konsumenterna ett stort utbud av butiker och 

restauranger. Hon tillägger att det ska vara en destination dit konsumenter åker för att få 

tillgång till allt de söker. Gibhardt för ett liknande resonemang och menar att konsumenter 

nästintill kan se köpcentrum som ett utflyktsmål. Att konsumenter ska kunna unna sig en 

stund är något som är av betydelse för Sampson (personlig intervju, 2016-05-09) vilket hon 

vill att deras köpcentrum ska spegla. Jäderberg tillägger att det ska vara möjligt för 

konsumenter att utföra alla sina ärenden där under en hel dag, men också för att bara åka dit 

för att genomföra ett enskilt planerat köp. Sampson förklarar att ett köpcentrum är en plats där 

butiker är samlade, men att det även kan finnas inslag av bio, nattklubb, hotell och 

restauranger i anslutning till fastigheten. Hon menar att det handlar mycket om att erbjuda en 

bred mix under samma tak. Att köpcentrum även ligger i ett stort handelsområde är något som 

Gibhardt ser som en fördel när det gäller att få konsumenter till köpcentrumet. Även om 

konsumenterna åker till en annan butik på handelsområdet så kommer de troligen besöka de 

övriga butiker på köpcentrumet också. Till sist anser Adolfsson-Nyström att ett köpcentrum 

kan ses som en marknadsplats dit människor åker för att träffas och handla av olika 

anledningar.  
 

4.3 Servicelandskap 
Strandberg framhåller servicelandskapet som det absolut viktigaste när det kommer till att 

skapa en bra handelsplats och en attraktiv miljö. Detta delas av Jäderberg som vidare menar 

att servicelandskapet ska frambringa en skön känsla som väcker fram själen och hjärtat i 

centrumet. Jäderberg förklarar även att själen i servicelandskapet dessutom ska spegla en 

samhörighet mellan alla butikerna. Strandberg påstår att konsumenterna både är behovs- och 

nöjesorienterade och på så vis söker lösningar för båda. Strandberg fortsätter och menar 

tillsammans med Jäderberg att ett bra butiksutbud, en mix av ankarbutiker och nischade 

butiker i kombination med bra restauranger och caféer är otroligt betydelsefullt för ett 

attraktivt servicelandskap. Adolfsson-Nyström framhåller vikten av att skapa en lustfylld 

upplevelse med hjälp av servicelandskapet. Walldén utvecklar och menar att 

servicelandskapet ska hjälpa till att skapa en helhetsupplevelse för konsumenterna, något som 

ska öka trivseln samt fungera som komplement till shoppingen. Hon förklarar vidare att ett 
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köpcentrums servicelandskap ska tillhandahålla en trivsam miljö, något som inbjuder till en 

välkomnande känsla. Detta kan göras med hjälp av en interiör, något som Walldén 

tillsammans med Sampson ger exempel på då de båda nämner vikten av sittplatser. Sampson 

ser servicelandskapet som viktigt då hon menar att det finns fördelar med att skapa en mysig 

miljö och på så vis öka trivseln så att konsumenterna vill stanna kvar länge i köpcentrumet. 
 

Vidare diskuteras huruvida arkitekturen i ett servicelandskap ska se ut och hur viktig den 

anses vara när det kommer till att påverka konsumenterna. Jäderberg menar tillsammans med 

Sampson och Adolfsson-Nyström att arkitekturen i och utanpå ett köpcentrum är det som ska 

framkalla en välkomnande känsla. Enligt Jäderberg är arkitekturen av stor vikt och påstår 

vidare att allt som ingår i servicelandskapet bör ha ett varierande utseende för att generera en 

levande miljö. Han utvecklar detta genom att säga att det är viktigt för att skapa ett första 

intryck. Gibhardt delar detta resonemang då han menar att en öppen och lättare design har en 

god inverkan på shoppingupplevelsen, men framhåller också att en häftig miljö kan skapa ett 

stort intresse hos konsumenten. Walldén och Sampson ställer sig också positiva till atmosfär 

och betydelsen av inredning i servicelandskapet då de menar att den hjälper till att skapa en 

fräsch handelsplats. Walldén menar vidare att köpcentrum i sitt servicelandskap kan arbeta 

med exempelvis tv-skärmar och dofter för att öka trivseln. Sampson ser betydelsen av att 

inom servicelandskapet med hjälp av inredning och atmosfär skapa en trivsam miljö som 

genererar till att konsumenterna vill stanna kvar. Strandberg delar betydelsen av arkitektur, 

miljö och känsla till viss del med övriga respondenter, men vill även poängtera att det som 

skapas i ett servicelandskap endast kan ses som ett komplement till butiks- och 

restaurangmixen. Butiks- och restaurangmixen anses enligt honom vara det som har den 

verkliga inverkan på konsumenterna och att arkitektur, miljö och känsla i sig inte är av större 

vikt för konsumenten. Med detta menar han att butikerna och restaurangerna är det som är av 

störst vikt för att tillfredsställa konsumenterna.   
 

Något som Jäderberg, Strandberg, Adolfsson-Nyström och Walldén är eniga om och ser som 

ett måste är att anpassa servicelandskapet utifrån de möjligheter och förutsättningar som det 

enskilda köpcentrumet har. Adolfsson-Nyström menar att det inte finns en specifik mall att 

följa utan att varje köpcentrum bör anpassa sig efter sina egna möjligheter. Detta i 

kombination med att analysera sin marknad och sina konkurrenter menar Gibhardt är en stor 

del i utvecklingen av ett attraktivt servicelandskap och på så vis köpcentrum. Gibhardt menar 

vidare att ett servicelandskap bör anpassas efter den målgrupp som köpcentrumet ska rikta sig 
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mot. Han avslutar med att belysa att köpcentrum bör analysera vad som anses rätt för 

målgruppen och sedan anpassa sitt servicelandskap efter detta, vilket han anser är av 

betydelse.  
 

4.4 Butiksmix i köpcentrum 

4.4.1 Butiksmix 

Att butiksmixen är en viktig del i ett köpcentrum för att möjliggöra en attraktiv handelsplats 

är något som lyfts fram i svaren från intervjuerna. Genom en bred butiksmix med en 

blandning av ankarbutiker och småbutiker kan en större andel konsumenter tillfredsställas, 

något som Walldén finner vara av största vikt för köpcentrum. Vidare förklarar Sampson att 

butiksmixen kan ses som ett pussel som hela tiden ska läggas om. Hon menar att butikerna är 

beroende av att ha goda grannar för att kunna dra konsumenter till varandra. Jäderberg 

påpekar vikten av en bra mix mellan olika butikskategorier, men menar att det finns vissa 

begränsningar för olika köpcentrum. Han menar att vissa stora internationella kedjor som är 

väldigt eftertraktade oftast inte etablerar sig på ett köpcentrum i mindre städer. Sampson 

framhåller betydelsen av en bred mix av kategorier, men påtalar samtidigt att köpcentrum bör 

undvika en alltför spretig mix. Dock påstår hon att detta framförallt bör tas i beaktning för 

mindre köpcentrum med begränsad yta. När det kommer till butiksmixen och betydelsen av 

den framhåller Adolfsson-Nyström att ett köpcentrum måste se till sin egen inriktning och på 

så sätt skapa en mix som får konsumenterna att återkomma dag efter dag.  

 

Strandberg förklarar att den tilltänka målgruppen bör hållas i fokus vid etablering av butiker. 

Även Walldén påpekar vikten av att tillhandahålla en mix av kedjor, unika butikskoncept och 

nyetableringar för att tillfredsställa konsumenterna. Att butikskategorierna passar dess 

marknadsområde anser Gibhardt och Adolfsson-Nyström vara betydelsefullt för att attrahera 

rätt kund. Gibhardt påpekar dock att det fortfarande är klädbutiker som dominerar i 

köpcentrum. Sampson tillägger att det är viktigt att kunna tillfredsställa konsumenternas 

vardagshandel. Med det menar hon att de bör erhålla den kategoribredd som bidrar till att 

konsumenterna kan hitta allt de behöver under ett tak. Även Adolfsson-Nyström beskriver att 

det bör finnas butiker ifrån flera segment för att skapa en bra butiksmix. Hon menar att olika 

segment kompletterar varandra i mixen. Men hon är noga att poängtera vikten av att inte 

något segment får ta för stor plats då detta kan innebära att butiksmixen börjar spreta åt olika 

håll istället för att komplettera varandra. Däremot åsyftar Strandberg att det är väldigt svårt att 



  
	  

	   37	  

generalisera innehållet av en framgångsrik och attraktiv butiksmix. Dels menar han att då det 

finns olika typer av köpcentrum är det svårt att säga vilka butiker som ett köpcentrum ska 

innehålla och han framhåller att den tilltänka målgruppen bör hållas i fokus. 
 

Placeringen av butiker är något som är väldigt viktigt att tänka på enligt Gibhardt. Det är 

därför viktigt att tänka på hur köpcentrum ser ut. Att använda sig av rulltrappor kan vara ett 

sätt att driva trafiken. Han förklarar att på Emporia så åker konsumenterna från första till 

översta våningen där de har placerat sport butiker för att locka till sig folk och att de sedan rör 

sig neråt i köpcentrumet. Även Sampson framhåller vikten av placering då hon förklarar att de 

arbetar i klustertänk vid vissa kategorier. Hon nämner exemplet med skobutiker och menar att 

konsumenter ofta vill jämföra mellan olika aktörer. Därför poängterar hon vikten i att klustra 

dessa butiker för att underlätta för konsumenterna.  
 

Att köpcentrums butiksutbud idag kan ses som lika anses enligt flera av respondenterna inte 

vara något stort problem. Jäderberg menar att det istället gäller att särskilja sig i sitt 

servicelandskap och andra områden så som restaurangutbudet. Även Gibhardt tror att det 

snarare är branschen som ser det som ett problem, mer än vad konsumenterna gör. Walldén 

tillägger att det homogena butiksutbudet är en följd av att det ofta krävs samma typ av butiker 

för att attrahera konsumenter. Gibhardt förklarar att varje konsument har sitt område där det 

åker och shoppar, och på så sätt gör det inget om utbudet påminner om varandra. Vidare anser 

Jäderberg att köpcentrum istället bör sträva efter att bli ”bäst” på något annat område som 

attraherar kunder istället för att erbjuda ett exklusivt butiksutbud. Han ger exempel på att 

erbjuda störst utbud av någon butikskategori, exempelvis heminredning. Sampson tillägger att 

människan är en vanemänniska och menar att konsumenter tycker om att känna igen sig, och 

ser därför inget problem i det homogena butiksutbudet. Hon tror istället att det är viktigt att 

locka med de mjuka värdena, exempelvis en unik miljö och bra service. 
 

4.4.2 Ankarbutiker 

	  
“Ankarbutikerna är av största vikt, de är hjärtat i köpcentrumet” 

-Martina Adolfsson-Nyström (personlig intervju, 2016-05-09) 
 

Sampson framhåller vikten av att ha ett antal starka aktörer som dragare och att de bidrar till 

att köpcentrumet blir en destination. Strandberg och Gibhardt motiverar att ankarbutiker 
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hjälper till att driva kundströmmen runtom i köpcentrum vilket i sin tur för konsumenterna till 

de mindre butikerna i dess omgivning. På så vis påpekar de att även placeringen av dessa 

butiker är av stor betydelse för att göra detta möjligt. Gibhardt beskriver en undersökning som 

visade att folk vill ha mer lokala butiker och mindre kedjor men att de ändå i stor utsträckning 

konsumerar i de större kedjorna.  
 

Strandberg påtalar vidare att ankarbutiker inte bara handlar om modebutiker utan att det även 

involverar andra kategorier som matbutiker, systembolaget samt restauranger. Enligt 

Sampson är matbutiken i deras köpcentrum en av de största ankarbutikerna som lockar många 

konsumenter och påverkar kringliggande butiker. Även Adolfsson-Nyström påpekar att det är 

av stor vikt att ha några ankarbutiker i olika segment, då detta ökar besökarantalet. Walldén 

menar att anledningen till att köpcentrum vill knyta till sig vissa ankarbutiker är för att de kan 

attrahera en specifik målgrupp. Även Jäderberg anser att modeankarbutikerna inte är det som 

attraherar de flesta konsumenterna idag. Han menar på att utbudet av restauranger och caféer 

idag är av större vikt än de stora modeaktörerna. 
 

Adolfsson-Nyström anser att beroende på vilken inriktning köpcentrumet har så tillsätts olika 

ankarbutiker vilket i slutändan också påverkar den image och profil köpcentrumet erhåller. 

Däremot menar Walldén att ankarbutiker inte har någon större inverkan på ett köpcentrums 

image, utan det bara speglar imagen i viss utsträckning. Adolfsson-Nyström anser att det kan 

finnas en viss nackdel med ankarbutiker, exempelvis att småbutikerna försvinner mellan de 

stora ankarbutikerna. Däremot förklarar hon att småbutikerna får många konsumenter gratis 

då ankarbutikerna drar till sig så mycket människor. Hon framhåller att småbutikerna inte har 

krafterna att göra hela arbetet själva och på så vis behöver ankarbutikerna och deras 

attraktionskraft. Genom detta poängterar hon att fördelarna med ankarbutiker väger över.  
 

4.4.3 Pop-up butiker 

Pop-up butiker anses enligt Gibhardt vara förmånliga då köpcentrumen har chans att täcka 

vakanser. Strandberg menar att denna typ av butik är ett bra sätt för att testa nya koncept eller 

sortiment. Han menar att butikskonceptet som tidigare mest sågs som en paniklösning 

diskuteras allt oftare inom köpcentrum och att det finns en framtid för detta, även om han inte 

vill klargöra det med säkerhet. Adolfsson-Nyström anser att pop-up butiker kan resultera i en 

extra intäkt, något som köpcentrumet inte hade räknat med från början vilket hon förklarar 

som något positivt.  
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Walldén finner pop-up butiker som något positivt för köpcentrum om de används på rätt sätt, 

sett till målgrupp och att man aktivt väljer att avgränsa sig till ett specifikt utbud. Gibhardt 

och Sampson instämmer i detta och påtalar vikten av att det inte får bli ett koncept som 

konsumenterna anser vara störande och tröttnar på, så som mobiltelefon- eller 

försäkringsförsäljare. De poängterar då vikten med att varsamt välja aktörer vid etablering av 

pop-up butiker. Sampson tillägger att om detta koncept ska fungera bör dess erbjudande 

matcha den existerande målgruppen men samtidigt erbjuda något nytt. Vidare menar 

Adolfsson-Nyström att om det används på rätt sätt kan det bidra till ett mer levande 

köpcentrum. Walldén förklarar att det kan användas för att skapa en förändring och förnyelse 

i köpcentrumet. Strandberg menar att butikskonceptet skapar intresse och nyfikenhet, vilket 

ofta i sin tur attraherar konsumenter. Pop- up butiker anses enligt Adolfsson-Nyström numera 

inneha en nedåtgående trend, men hon tror att konceptet ändå kommer användas mer 

framöver då hon menar att trender kommer och trender går. 
 

4.5 Stödtjänster 
4.5.1 Restauranger och caféer 
Våra respondenter är eniga om vikten av att erbjuda sina konsumenter möjligheten att besöka 

restauranger och caféer. Detta förstärker resonemanget som flera av respondenterna fört 

tidigare, då de framhållit att konsumenterna idag vill ha mer än shopping samt att många 

konsumenter ser ett besök på ett köpcentrum som en heldagsaktivitet. Strandberg berättar att 

synen på restauranger och caféer har förändrats under de senaste tio åren vilket gjort att de 

numera ses som en självklarhet inom köpcentrum. Han menar vidare att köpcentrum idag ses 

som en mötesplats. Walldén anser att konsumenter kräver att det finns möjlighet till att äta 

och dricka mellan shoppingen.  
 

Samtliga respondenter är även överens om att det restaurang- och caféverksamhet är av 

största vikt när det kommer till att behålla konsumenterna under en längre tid i ett 

köpcentrum. De menar också att det krävs mer än bara en typ av restaurang eller café 

tillgängliga i ett köpcentrum. Sampson framhåller restauranger och caféer som minst lika 

viktiga som butiksmixen, om inte viktigare än så. 
 

“Restauranger och caféer är lungan i ett köpcentrum” 

- Adolfsson-Nyström, personlig intervju (2016-05-09) 
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Jäderberg anser att det är betydelsefullt att det finns ett stort utbud att välja bland. Strandberg 

och Sampson håller med om detta och menar vidare att för många konsumenter är det en 

huvudaktivitet att äta och fika när de besöker köpcentrum, vilket ställer krav på att det finns 

flera koncept att välja bland. Detta förstärker Walldén då hon framhåller vikten av att erbjuda 

olika matkoncept för att attrahera och tillfredsställa fler målgrupper. Gibhardt och Adolfsson-

Nyström instämmer i resonemanget om betydelsen att erbjuda ett brett utbud av restauranger 

och caféer med varierande koncept. De två respondenterna menar vidare att det är viktigt att 

konsumenterna med jämna mellanrum kan fylla på energi och på så vis inte ska behöva gå allt 

för länge utan att erbjudas något att äta och dricka. 
 

Detta för diskussionen vidare in på huruvida placeringen av restauranger och caféer ska 

erbjudas till konsumenten, i form av ett mattorg där flera restauranger och caféer är samlade 

eller utspridda lite överallt i köpcentrumet. Adolfsson-Nyström berättar att trenden de senaste 

åren varit att restaurangtorg är modellen att föredra men att det nu ser ut som att marknaden 

svänger över till mer utspridd placering av restauranger och caféer. Anledningen till detta är 

enligt Adolfsson-Nyström att allt fler konsumenter inte vill ha ett bufféliknande utbud samt 

att de söker mer unika och personliga matkoncept. Jäderberg och Sampson anser att det är 

strategiskt smart att ha restaurangtorg då det samlar konsumenterna, ger dem en chans att sitta 

ner i lugn och ro samt möjligheten att välja bland flera matkoncept. Strandberg delar detta 

resonemang och menar vidare att ett restaurangtorg ofta upprättas för att underlätta för 

konsumenterna, då allt samlas på en och samma plats. Han menar att det även underlättar för 

köpcentrumet i sig då flera köpcentrum väljer denna lösning för att det är ett ekonomiskt och 

byggnadsmässigt smart val. Dock menar Sampson att även om ett restaurangtorg är en smidig 

lösning kräver det stor planering då exempelvis en flytt av befintligt utspridda restauranger till 

ett restaurangtorg är en väldigt dyr affär. Jäderberg poängterar att det bör finnas caféer som 

ligger utspridda i köpcentrumet också. Denne fortsätter i samförstånd med Gibhardt och 

menar att utspridda restauranger och caféer kan hjälpa till att skapa trafik i och omkring 

köpcentrumet, då det attraherar och fördelar konsumenter till olika delar av köpcentrumet.  
 

Walldén är lite mer osäker inom området och framhåller istället att lösningen ska anpassas 

efter det som passar det aktuella köpcentrumet i sig och att det utifrån sina förutsättningar 

väljer den lösning som passar bäst. Adolfsson-Nyström är också inne på att även om det finns 

fördelar med restaurangtorg så bör lösningen anpassas efter köpcentrumets specifika 
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möjligheter. Däremot är Walldén och Adolfsson-Nyström överens med Jäderberg och 

Strandberg när det kommer till vikten av att erbjuda konsumenterna möjligheten till mat och 

fika runt om i köpcentrumet så att konsumenterna ska kunna upprätthålla sin energinivå. 

Gibhardt påtalar precis som Strandberg att flera köpcentrum väljer att upprätta restaurangtorg 

för att det är en smart lösning men även för att vissa ytor i köpcentrumet inte klarar av att 

användas till restaurangverksamhet. Dock anser Gibhardt att om köpcentrum endast erhåller 

ett restaurangtorg kan det försvåra möjligheten för de olika restaurangerna och caféerna att 

skapa och förmedla sin unika atmosfär och personlighet. Han menar fortsättningsvis precis 

som Adolfsson-Nyström och Walldén att det finns en fördel att sprida ut caféerna runt om i 

köpcentrumet för att konsumenterna inte ska behöva vara utan mat eller dryck för länge. Till 

sist framhåller Gibhardt, precis som Walldén tidigare gjorde, vikten av att se till det enskilda 

köpcentrumets möjligheter samt vilken kapacitet som finns för att erbjuda konsumenterna 

restauranger och caféer. 
 

4.5.2 Nöjen 

Strandberg och Adolfsson-Nyström menar att nöjesaktiviteter idag är betydelsefullt för 

köpcentrum. Strandberg anser exempelvis att ett lekland kan vara passande för köpcentrum 

som uttrycker sig som ett familjecentrum. Adolfsson-Nyström framhåller vikten av att 

använda sig av nöjen som attraherar och involverar hela familjen då detta gör att familjen 

troligen kommer spendera mer tid i köpcentrumet än om bara delar av familjen tillfredsställs. 

Vikten av att erbjuda någon nöjesaktivitet som komplement till shopping anser även Gibhardt, 

Sampson och Walldén vara betydelsefullt då de är överens om att konsumenter idag besöker 

köpcentrum för mer än bara shopping. Jäderberg berättar att många köpcentrum strävar efter 

att erbjuda sina konsumenter nöjesaktiviteter som komplement till shoppingen men att 

utbudet varierar utifrån exempelvis befolkningen i det område där köpcentrumet är beläget. 

Även Walldén är medveten om att nöjesutbudet som köpcentrum arbetar med är styrda utifrån 

köpcentrumets förutsättningar.  Ska ett köpcentrum välja mellan olika event eller erbjuda mer 

permanenta nöjeslösningar som exempelvis bio, lekland eller bowling tror Adolfsson-

Nyström att de mer permanenta lösningarna är att föredra. Hon förklarar vidare att de olika 

lösningarna har olika syften, vilket bör tas med i beräkningen. Dock påpekar hon att en mix 

av dem båda är nyckeln till framgång.  
 

Strandberg, Gibhardt, Jäderberg samt Walldén är alla överens om att nöjesaktiviteter erbjuder 

en helhetsupplevelse i köpcentrumet för konsumenterna. Jäderberg menar exempelvis att 
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shopping och nöjesaktiviteter kan bidra till attraktion för konsumenter som inte enbart 

befinner sig i närområdet utan även konsumenter som är belägna långt bort. Strandberg håller 

med om detta och påtalar att kombinationen av nöjen och shopping knappt kan generera några 

negativa intryck. 
 

Sampson framhåller aktiviteter som bio, bowling och restauranger som bra hyresgrannar. Ett 

utvecklat nöjesutbud som går mer mot sport- och träningsintresserade konsumenter är något 

som Strandberg framhåller som aktuellt i tiden. Strandberg diskuterar tillsammans med 

Jäderberg möjligheten för större nöjesaktiviteter, exempelvis zoo och nöjesfält. Strandberg 

anser att dessa nöjesaktiviteter mycket väl skulle kunna fungera i Sverige om det görs på rätt 

sätt. Hans resonemang stöds dock inte av Jäderberg som istället menar att det är en typ av 

aktivitet som inte skulle generera någon större framgång på den svenska marknaden då han 

anser att befolkningen är för liten. Han förtydligar att vikten bör läggas på konsumenter som 

är återkommande varje vecka och inte på konsumenter som kräver stora nöjesaktiviteter för 

att attraheras.  
 

4.5.3 Parkering 

Tillgängligheten till parkering framhålls av Jäderberg och Sampson som en viktig del när det 

kommer till köpcentrum. Jäderberg menar också att det ska vara lätt att ta sig in och ut från 

parkeringsplatsen. Gibhardt instämmer i detta och anser vidare att det ska vara lätt att ta sig in 

från vägarna, via bra in- och utfarter till parkeringsplatsen. Han påtalar också att det är viktigt 

att trafiken på och utanför parkeringsplatsen drivs på ett lätt sätt, så att konsumenterna inte 

blir frustrerade. Walldén anser att det är av vikt att erbjuda en stor parkeringsmöjlighet samt 

att den ska finnas i anslutning till köpcentrumet och de olika ingångarna. Hon påtalar vidare 

att det är viktigt att inte bara ha bra parkeringsplatser utan också att det bör finnas goda 

möjligheter för konsumenten att ansluta till köpcentrumet via buss eller cykel. Detta stämmer 

överens med det resonemang som Sampson för då hon påtalar vikten av tillgänglighet för 

köpcentrumet. Både Gibhardt och Strandberg anser att ett köpcentrum även bör anpassa 

parkeringsmöjligheten så att det finns familje- samt handikapparkering för att underlätta för 

dessa konsumenter. Även Walldén menar att då flera köpcentrum riktar sig till barnfamiljer är 

detta enligt henne ett måste att erbjuda detta. 
 

Priset för parkeringen påtalas främst av Gibhardt men även av Adolfsson-Nyström och 

Sampson. Adolfsson-Nyström framhåller att om möjligheten att erbjuda gratis parkering finns 
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kan detta ses som en konkurrensfördel. Gibhardt förtydligar att det dock inte alltid är så lätt 

att tillhandahålla gratis parkeringsmöjligheter. Framför allt inte om parkering sker i ett 

parkeringshus menar han vidare, då detta ofta kräver underhållsarbete. Sampson förklarar 

även hon att det inte alltid är en självklarhet med gratis parkering och framhåller exempelvis 

läget som en anledning. Hon menar också att det i slutändan handlar om vem som ska betala 

för parkeringen, konsumenterna eller köpcentrumet, för en sak är säker det kostar att driva en 

parkeringsplats. Dock poängterar Adolfsson-Nyström att gratis parkering inte är något som är 

direkt avgörande då hon menar att det måste finnas andra värden som väger upp. 
 

4.5.4 Övriga stödtjänster 

Enligt Jäderberg och Sampson är en av de viktigaste stödtjänsterna relaterat till 

hygienfaktorer. Vidare framhåller de att konsumenter idag förväntar sig att det ska finnas 

tillgång till exempelvis toaletter och skötrum och belyser vikten av att hålla dessa rena och 

fräscha. Strandberg för ett liknande resonemang kring vikten av hygien och menar att det 

måste vara en hög intensitet på städning och en oerhörd fräschör vid toaletterna då 

konsumenter idag förväntar sig att det ska vara fräscht, snyggt och rent. Även Walldén och 

Adolfsson-Nyström påtalar betydelsen av toaletter och skötrum och menar att det är en 

nödvändighet att erbjuda. Gibhardt tar det ett steg längre än övriga respondenter och 

framhåller stödtjänster i form av rena och fräscha toaletter som en av de viktigaste faktorerna 

att erbjuda konsumenterna i köpcentrum. Walldén och Adolfsson-Nyström belyser att det kan 

vara fördelaktigt att även tillhandahålla barnlekrum och barnpassning. Detta går emot vad 

Jäderberg anser om området då han menar att det är av mindre vikt. Dock vill han poängtera 

att detta bör anpassas efter vilket köpcentrum det handlar om samt utifrån antal besökare och 

förutsättningar. 
 

Gibhardt, Strandberg och Walldén framhåller att det kan vara fördelaktigt att erbjuda sina 

konsumenter möjligheten att lämna in jackor och väskor, framför allt under vintertid. 

Respondenterna ovan anser vidare att detta ger ytterligare en dimension inom serviceområdet. 

Walldén menar att det nödvändigtvis inte behöver finnas över hela området men att det 

någonstans bör erbjuda detta till konsumenterna. Gibhardt och Strandberg menar att detta kan 

sättas i kombination med en servicedisk, vilket kan underlätta då konsumenterna kan fråga om 

hjälp samtidigt om det skulle vara något de undrar över. Adolfsson-Nyström belyser 

tillsammans med Gibhardt och Strandberg även vikten av en servicedisk då detta anses 

underlätta för konsumenterna.  Jäderberg förklarar att en servicedisk kan anses vara 
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nödvändigt för att hjälpa konsumenterna igenom ett köpcentrums alla aktiviteter. Dock menar 

ovanstående respondenter i enighet med varandra att det är av vikt att denna del av 

servicetjänster bör anpassas efter köpcentrumet samt vilka förutsättningar som är 

tillgängliga.  Gibhardt poängterar att uppsättningen av servicedisk bör anpassas utifrån den tid 

som konsumenterna spenderar i köpcentrumet, något han delar med Adolfsson-Nyström. 

Dock framhåller Adolfsson-Nyström att konsumenter genom ett köpcentrums många butiker 

också kan erhålla information som de kan tänkas behöva.  Sammanfattningsvis anser Walldén 

i samförstånd med Adolfsson-Nyström att det är viktigt att erbjuda konsumenten stödtjänster, 

något de menar ska fungera som stöd för shopping. Adolfsson-Nyström menar att stödtjänster 

är ett bra sätt att sälja in sig hos sina konsumenter. Detta understryks av Strandberg som anser 

att stödtjänster är en viktig del i köpcentrum och påstår att det är en service som varje 

köpcentrum ska tillhandahålla. Betydelsen av stödtjänster som komplement till shoppingen i 

köpcentrum lyfts fram av Jäderberg och Gibhardt. Vidare menar Gibhardt tillsammans med 

Adolfsson-Nyström att utbudet av stödtjänster bör anpassas efter den tid som konsumenterna 

anses spendera i köpcentrumet.  
 

4.6 Framtida utveckling för köpcentrum 
Strävan och viljan att följa med i utvecklingen tror sig Adolfsson-Nyström vara en anledning 

till att vissa köpcentrum går bättre än andra. Ytterligare anledningar som är viktiga att ta i 

beaktning anser hon vara att bestämma köpcentrumets inriktning och nisch. Jäderberg menar 

att renovering är ett sätt för existerande köpcentrum att förnya och utveckla sig. Han menar 

även att det kan användas för att differentiera sig och hitta något unikt för att attrahera 

konsumenter till just deras köpcentrum. Strandberg förklarar att det idag sker en förändring på 

den amerikanska marknaden då de stora köpcentrumen går mot en nedåtgående trend. Dock 

menar han att denna trend inte kan tydas på samma sätt för större köpcentrum i Sverige. Han 

berättar att detta kan bero på det svenska klimatet eller att den svenska konsumenten 

fortfarande vill besöka ett ställe där allt finns under ett och samma tak. Strandberg menar 

alltså att det idag inte finns någon avmattning på stora köpcentrum. Däremot påstår han att de 

idag även kan se ett ökat intresse för de mindre kvartercentrumen där de erbjuder ett så kallat 

multi-use. Med det menar han att det erbjuds mer än bara handel och kallar det för en liten 

mini-stad där konsumenten i princip kan utföra alla dina sysslor under hela dagen.  
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Gibhardt berättar att då e-handel blivit allt vanligare och säkrare ska den inte underskattas. 

Han menar som tidigare nämnt att behovet av fysiska butiker fortfarande existerar, även om 

det troligen kommer bli mindre i framtiden. Även Strandberg för ett liknande resonemang och 

menar att företag har insett att det inte räcker att endast finnas på internet eller som fysisk 

butik. Konceptet för framtiden är enligt Strandberg att finnas på flera olika kanaler. 

Adolfsson-Nyström är inne på samma spår och anser att de företag och köpcentrum som 

lyckas kombinerar e-handel med de fysiska butikerna kommer bli vinnarna. Hon menar att det 

inte går att helt utesluta de fysiska butikerna, då många konsumenter fortfarande vill handla i 

fysiska butiker för att säkerställa att de får det som de vill ha.  
 

Att tekniken kommer bli ett allt viktigare och vanligare inslag i köpcentrum är något som 

många av våra respondenter belyser. Sampson tror att tekniska lösningar kommer bli allt 

vanligare i framtiden och då framför allt mobila lösningar. Detta då hon påpekar att 

människor inte går en meter utan sin mobiltelefon. Jäderberg ger exempel på digitala 

lösningar som olika applikationer för att både kunna direktkommunicera med konsumenter 

där de får specialerbjudanden beroende på hur de rör sig i köpcentrumet, men också för att 

underlätta när de ska hitta sin bil på parkeringen. Strandberg tror också att applikationer och 

tekniska lösningar kommer underlätta för konsumenterna och diskuterar då främst kring 

parkering. Att kunna erbjuda konsumenterna mer personliga och specifika erbjudanden med 

hjälp av dagens tekniska verktyg är även något som Walldén framhåller. Strandberg påstår att 

utvecklandet av teknik i köpcentrum bidrar till att det i framtiden kommer ses som en 

hygienfaktor och att konsumenterna kommer förvänta sig den lätthet som tekniken skapar. 

Skulle dessa faktorer inte existera på ett köpcentrum kan det skapa en besvikelse hos 

konsumenterna. Sampson berättar att Baronen i Kalmar erbjuder de sina konsumenter gratis 

Wi-Fi och hon anser att det är något som kan få konsumenterna att stanna längre. Strandberg 

tror att det kommer komma många nya tekniska stödfunktioner vilket kommer underlätta 

konsumenternas besök. Jäderberg anser att med teknikens hjälp kommer konsumenter kunna 

erbjudas mer kreativa lösningar som kommer att underlätta exempelvis shoppingen, hitta sin 

bil lättare samt navigera sig runt i köpcentrumet. Sampson tror att tekniken även kan hjälpa 

till internt. Detta då man kan använda sig utav interna applikationer för att snabbt få ut 

information om vad exempelvis brandlarmet berodde på. Hur stor inverkan tekniken kommer 

att ha vet man inte förklarar Adolfsson-Nyström, trender kommer och trender går, det gäller 

även framtiden avslutar hon. 
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Jäderberg och Sampson förmodar att showrooms kommer att bli mer aktuella framöver i 

samband med att internethandeln växer. Även Gibhardt och Adolfsson-Nyström förklarar att 

internethandeln blivit en vanligare konsumtionskanal, men att beroendet av fysiska butiker 

fortfarande existerar. Walldén tillägger att detta koncept förmodligen kommer utvecklas allt 

mer av samma orsaker som tidigare nämnts. Dock påpekar hon att utsikterna för de fysiska 

butikerna är goda och att det inte syns några tendenser på att internethandeln kommer ta över 

helt. Gibhardt, Jäderberg och Sampson tror att många butiker kommer bli mindre sett till yta, 

där de inte har plats med fullt sortiment. De menar att butikerna istället kompletterar detta 

med att ha beställningsstationer i butik. En anledning till detta kan enligt Sampson vara för att 

effektivisera och hålla nere kostnaderna för företagen. Dock påpekar Adolfsson-Nyström att 

användning av showrooms vilket ofta innebär minskade butiksytor på så vis även betyder 

minskade intäkter för fastighetsägarna, vilket ses som en nackdel för dem.  
 

Strandberg förklarar att allt fler företag insett att det inte räcker att endast finnas på internet 

eller som fysisk butik. Han framhåller betydelsen av att finnas på flera olika kanaler, vilket 

han anser är konceptet för framtiden. Jäderberg utvecklar att det förmodligen kommer finnas 

tre olika slags butiker i köpcentrum i framtiden. Den första är den klassiska, fysiska butiken. 

Sedan är det de stora internationella butikskedjorna som inte har möjlighet att ha ett 

fullsortiment på alla ställen och då kompletterar det med beställningsstationer i butik. Den 

tredje är ett renodlat showroom, vilket han tror att vi kommer se mer av framöver. Walldén 

anser att detta butikskoncept kan tillföra nyfikenhet hos konsumenten. Detta delas av 

Jäderberg som menar att dessa butiker kompletterar den övriga butiksmixen. Han påtalar även 

att det hade tillfört intresse och attraktivitet till att besöka köpcentrumet. Strandberg framför 

ytterligare fördelar med showrooms och förklarar att det kan ha en positiv inverkan på 

försäljningen och att det på så vis skapas en länk mellan företaget online och offline. Genom 

detta kan företag underlätta för sina konsumenter vilket skapar kundvärde i längden. Däremot 

ser Adolfsson-Nyström showrooms mer som en trend men att det mycket väl är något som 

kommer vara gångbart i framtiden och kan då ses som ett komplement till den övriga 

butiksmixen. Gibhardt ser även vissa svårigheter i att fastställa vem som ska stå för 

försäljningen som sker via plattformen i butik. Han menar att försäljningen sker online och 

varan kommer direkt hem till kunden, vilket då vanligen betyder att försäljningen inte räknas 

till den fysiska butiken trots att transaktionen skett där. Detta bidrar då till problem gällande 

butikernas hyra då denna oftast är omsättningsbaserad. 
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5 Analys 

I följande kapitel analyseras den empiriska datainsamlingen med hjälp av det teoretiska 

underlaget. Syftet med kapitlet är att urskilja samband, kopplingar samt avvikelser dem 

emellan. Rubrikerna kommer att ha samma struktur som i de två föregående kapitel. Detta för 

att behålla tydlig struktur samt hålla en röd tråd i arbetet. 
 

5.1 Köpcentrum 
Coleman (2006), Solomon et al. (2013) samt Ek och Hultman (2007) anser att ett köpcentrum 

bör vara en plats som ger konsumenterna möjlighet att delta i sociala aktiviteter där de ska 

kunna träffa och umgås med vänner. Gibhardt (personlig intervju, 2016-04-29), Jäderberg 

(telefonintervju, 2016-04-26), Adolfsson-Nyström (personlig intervju, 2016-05-09) och 

Walldén (personlig intervju, 2016-05-03) menar att köpcentrum ska fungera som en 

mötesplats. Sampson (personlig intervju, 2016-05-09) uppger att köpcentrum ska vara en 

plats där konsumenterna ska kunna unna sig en stund, vilket överensstämmer med Coleman 

(2006) och Solomon et al. (2013) då de beskriver att denna plats ska stimulera 

konsumenterna.  Gibhardt tillägger att denna plats nästintill ska fungera som ett utflyktsmål.  

 

Vidare förklarar Solomon et al. (2013), Dallen (2005) samt Massey (1994) att köpcentrum ska 

erbjuda snabba och enkla lösningar där konsumenterna ska hitta ett stort utbud av butiker 

samlade på en plats. Jäderberg och Walldén framhåller att ett komplett butiksutbud är en 

viktig del, men Jäderberg påpekar även betydelsen av att erbjuda restauranger och caféer. 

Likaså menar Sampson att det inte enbart handlar om att erbjuda en bred butiksmix under 

samma tak, utan även ha inslag av exempelvis restauranger, bio, nattklubb och hotell. Detta är 

något som Levy och Weitz (2001), El-Adly (2007) samt Zahler (2007) poängterar då de 

förklarar att köpcentrum ska erbjuda mat och nöje för att göra det bekvämt för 

konsumenterna. Strandberg (personlig intervju, 2016-04-29) och Adolfsson-Nyström menar 

att det finns olika typer av köpcentrum och att definitionen av ett sådant därför kommer att 

bestämmas utifrån vilken inriktning köpcentrumet har. Detta resonemang kan liknas vid det 

som Levy et al. (2014) samt Pitt och Musa (2009) då de menar att det finns flera typer av 

köpcentrum vilket på så vis gör att de benämns utifrån olika karaktärsdrag. Utöver det som 

tidigare nämnts framkom det även att våra respondenter anser att köpcentrumets olika delar 

ska bilda en helhetsupplevelse för konsumenterna, vilket kommer belysas i de kommande 

delarna. 
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5.2 Servicelandskap 
Enligt Bitner (1992) påverkar de fysiska och icke fysiska faktorerna kundens övergripande 

intryck. Strandberg menar att servicelandskapet är en av de viktigaste faktorerna för att skapa 

en attraktiv miljö i ett köpcentrum, vilket Jäderberg samtycker om då han påstår att det 

frambringar själen och hjärtat i centrumet. Både Kotler (1973) och Bitner (1992) förklarar att 

atmosfären som skapas i servicelandskapet har en stor inverkan på konsumenten. Att 

servicelandskapet ska vara ett komplement till shoppingen och bidra till att skapa en 

välkomnande helhetsupplevelse för konsumenterna är något Walldén påtalar. Detta uttalande 

stärker Kotlers (1973) teori då han menar att det kan ses som ett komplement till de tjänster 

och produkter köpcentrumet erbjuder. Servicelandskapet ska enligt Zeithaml et al. (2006) och 

Floor (2010)  skapa en total upplevelse som har den slutliga inverkan på konsumenterna. 

Både Adolfsson-Nyström och Sampson påpekar att servicelandskapet ska inbjuda till en 

lustfylld upplevelse och generera en mysig miljö för konsumenterna. 
 

Att shoppingupplevelsen idag är av större vikt än den faktiska produkten då konsumenterna 

söker en helhetsupplevelse är något Underhill (2004), Hultén et al. (2008) samt Floor (2010) 

påtalar, vilket flera av våra respondenter också framhåller. Jäderberg, Sampson och 

Adolfsson-Nyström menar att arkitekturen ska framkalla en välkomnande känsla. Sampson 

utvecklar detta då hon förklarar att detta kan öka trivseln, vilket i sin tur bidrar till att 

konsumenterna stannar kvar längre i köpcentrumet. Strandberg förstärker detta påstående 

genom att klargöra att konsumenter idag både är behovs- och nöjesorienterade. Det 

sistnämnda beskrivs även av Solomon et al. (2013) då författarna menar att köpcentrum idag 

måste fokusera på upplevelse- och underhållningsdelen. Mossberg (2003) samt Echeverri och 

Edvardsson (2002) resonerar kring begreppet upplevelserum där Echeverri och Edvardsson 

(2002) beskriver begreppets inverkan på konsumenter. Ett köpcentrums interiör, estetiska 

utformning, sittplatser och renlighet är några delar som berörs. Vikten av interiör och 

sittplatser är något Walldén och Sampson påpekar, även här för att skapa en trivsam och 

mysig miljö som bidrar till att konsumenterna stannar längre. Detta resonemang kan styrka 

Johanson och Sahléns (2004) teori då de förklarar att servicelandskapets miljö ska få 

konsumenterna att trivas vilket ska få dem att stanna kvar en längre tid. 
 

Danziger (2006) anser att servicelandskapet ska göra konsumenterna uppmärksamma på 

köpcentrumets olika butiker, men Levy och Weitz (2001) menar samtidigt att layouten i 

servicelandskapet bör vara anpassad så att de olika delarna kompletterar varandra på ett bra 
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sätt. Detta är något som Jäderberg påtalar då han åsyftar till att servicelandskapet ska spegla 

en samhörighet mellan alla butiker, men förklarar också att de bör ha ett varierande utseende 

för att skapa en levande miljö. Även Gibhardt för en diskussion kring varierande design i ett 

servicelandskap och menar att det kan ha olika inverkan på konsumenter, exempelvis skapa 

intresse. Hoffman och Turley (2002) påstår tillsammans med Nordfält (2007) att det är genom 

servicelandskapet som köpcentrum kan differentiera sig. Detta påpekar även Adolfsson-

Nyström i kombination med Jäderberg vid diskussion angående renovering och förändring då 

de anser att en framgångsfaktor är att differentiera sig genom en unik inriktning och nisch för 

köpcentrumet.   
 

I vår studie anser samtliga respondenter att köpcentrumets målgrupp och förutsättningar har 

stor betydelse när de diskuterar kring ämnet servicelandskap. Gibhardt och Adolfsson-

Nyström förklarar att köpcentrum måste ta sina egna möjligheter, den omgivande marknaden, 

dess målgrupp och sina konkurrenter i beaktning för att lyckas med att utveckla ett attraktivt 

servicelandskap. Dock påpekar Adolfsson-Nyström att det är en utmaning att lyckas med 

detta då det inte finns möjligheten att utgå från en specifik mall. Detta är något som inte lyfts 

fram i studiens studerade teori angående servicelandskap.  
 

5.3 Butiksmix i köpcentrum 
5.3.1 Butiksmix 

Bruwer (1997) samt Yiu och Xu (2012) menar att butiksmixen är en av de viktigaste 

faktorerna för att skapa en attraktiv handelsplats, vilket stärks av samtliga 

intervjurespondenter. Walldén och Adolfsson-Nyström framhåller vikten av att erhålla en 

kombination av olika butiker sett till både storlek och bransch. Detta påstående kan liknas vid 

Colemans (2006) yttrande då författaren anser att köpcentrum ska vara noggranna med att 

välja en mix som erbjuder en bred variation från olika branscher för att attrahera 

konsumenter. Detta kan liknas vid det som Kaufman & Lane 1996) framhåller då de menar att 

ett köpcentrums hyresgästmix bör anpassas efter den målgrupp som ska attraheras. Dock 

påpekar Sampson att köpcentrum bör undvika att mixen av kategorier blir för spretig. Enligt 

Kaufman och Lane (1996) ska butikerna i ett köpcentrum komplettera varandra vilket 

påverkar köpcentrumets framgång. Vidare menar Strandberg att målgruppen är viktig att ha i 

åtanke vid planering av butiksmix. Walldén tillägger att mixen ska tillfredsställa 

konsumenterna. Detta är även något som Bruwer (1997), Anselmsson (2006) och Coleman 
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(2006) poängterar då de menar att ett köpcentrums butiksmix ska uppfylla och tillfredsställa 

konsumenternas behov. Enligt Reimers och Clulow (2009) ska ett köpcentrum förse 

konsumenterna med butiker som gör att de endast behöver göra ett stopp, något som Sampson 

instämmer i då hon menar att allt konsumenterna erfordrar ska finnas under ett tak för att 

tillfredsställa deras vardagshandel. Adolfsson-Nyström tillägger som tidigare nämnt att flera 

butiker från olika branscher bör finnas då hon anser att butikerna kompletterar varandra i 

mixen. Även Bruwer (1997) och Coleman (2006) påpekar vikten av målgrupp men menar 

samtidigt att butiksutbudet fortfarande kan ha varierande koncept, vilket kan attrahera en 

bredare målgrupp. 
 

Bergström och Fölster (2009) ser idag ett problem i att de större butikerna konkurrerar ut 

småbutikerna. Samtidigt påpekar författarna att de ser tendenser som visar att konsumenter 

idag hellre besöker småbutikerna igen tack vare deras nischade utbud och höga service- samt 

kompetensnivå. Detta diskuterar Gibhardt kring då han förklarar att konsumenter enbart säger 

att de vill ha de mindre lokala affärerna men att de i slutändan ändå inhandlar de flesta av sina 

varor i de större kedjorna. Burns och Warren (1995) resonerar även kring köpcentrumens 

homogena butiksutbud vilket Allard et al. (2009) samt Underhill (2004) menar att de måste 

finna ett sätt att differentiera sig på, sätt till både bransch och andra delar i köpcentrumet. 

Dock poängterar Bergström och Kolterjahn (2004) samtidigt att de inte ser detta som en 

nackdel utan som en god förutsättning för att skapa tillväxt.  När det kommer till ett homogent 

butiksutbud anser Gibhardt att det mer är branschen som målat upp det som ett problem. Men 

efter genomförande av vår studies intervjuer kan vi se att samtliga respondenter går emot 

branschens mening och att det enligt dem inte bör ses som ett problem. Både Walldén, 

Gibhardt och Sampson menar att konsumenter har sina vanor och att de är bekväma i att 

inneha sitt område dit de åker för att shoppa, samt att konsumenterna då kräver samma typ av 

butiker. För att attrahera konsumenter åsyftar Jäderberg och Sampson att de istället bör 

fokusera på att vara bättre inom något specifikt område, exempelvis restauranger eller unik 

miljö, istället för ett exklusivt butiksutbud. Adolfsson-Nyström framhåller att en specifik 

branschinriktning inte är lösningen för att skapa ett konkurrenskraftigt köpcentrum. Hon 

menar att någon särskild bransch inte får ta för stor plats i köpcentrumet då den 

kompletterande funktionen kan bli lidande.  
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5.3.2 Ankarbutiker 

Damian et al. (2011) beskriver att ankarbutiker ökar effektiviteten för köpcentrum och menar 

tillsammans med Konishi och Sandfort (2003) att dessa butiker ökar antalet besökande 

konsumenter. Detta är något Sampson instämmer i då hon menar att de är viktigt att erhålla ett 

antal starka aktörer då dessa agerar som “dragare” och att de även gör köpcentrumet till en 

destination. Dock anser Jäderberg att ankarbutikerna inte är det som bidrar till den största 

attraktionen och påstår att utbudet av restauranger och caféer idag är av större betydelse. Att 

ankarbutiker kan påverka ett köpcentrums profil är något som Bruwer (1997) påpekar vilket 

samverkar med Adolfsson-Nyströms åsikt om att de valda ankarbutikerna påverkar dess 

image. Däremot framhåller Walldén att dessa butiker enbart speglar köpcentrums image och 

profil i viss utsträckning. 
 

Konishi och Sandfort (2003) förklarar att ankarbutiker också bidrar till ökad inkomst för de 

mindre omkringliggande butikerna. Bruwer (1997), Coleman (2006) och Maloney (2006) 

tillägger att de därför bör placeras strategiskt. Vid våra intervjuer diskuteras detta bland de 

flesta av respondenterna. Både Strandberg och Gibhardt påpekar att ankarbutiker bidrar till en 

aktiv kundström runt omkring i köpcentrumet. Strandberg och Gibhardt tillsammans med 

Adolfsson-Nyström klargör att ankarbutiker för konsumenter till de mindre butikerna och att 

de små butikerna då får många konsumenter gratis. I samband med detta framhåller också 

Sampson beroendet av att ha goda grannar, vilket även Gibhardt utvecklar då han menar att 

placeringen av ankarbutiker är av stor vikt. Enligt Coleman (2006) är de mindre och nischade 

butikerna lika viktiga att ta hänsyn till då detta kan bidra till en individualiserad kvalitet för ett 

köpcentrum och anser därför att de bör ha en bra balans mellan ankarbutiker och 

småbutikerna. Dock belyser Adolfsson-Nyström att det finns en risk att småbutikerna kan 

försvinna något mellan de stora ankarbutikerna. 
 

Strandberg framhåller att ankarbutiker oftast anses vara de stora modeaktörerna och vill 

därför tillägga att det även involverar butiker från andra kategorier så som matbutiker, 

systembolaget och restauranger. Gällande matbutiker menar Levy och Weitz (2001) att de 

ökar impuls- och merköp i de kringliggande butikerna. Matbutiken är enligt Sampson en av 

de största ankarbutikerna i deras köpcentrum. Adolfsson-Nyström framför ytterligare vikten 

av att ha ankarbutiker från olika segment i köpcentrum, men att det samtidigt beror på vilken 

typ av handelsområde det specifika köpcentrumet är beläget i. 
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5.3.3 Pop-up butiker 

En stor fördel med pop-up butiker är enligt Surchi (2011) att möjligheten ges till att fylla en 

tom lokal med en tillfällig butik. Gibhardt anser att detta är en stor förmån då de har chans att 

täcka vakanser med pop-up butiker. Även Adolfsson-Nyström påpekar fördelen med att täcka 

tomma vakanser vilket kan bidra till en oväntad inkomst för köpcentrumet, vilket även 

Marciniak och Budnarowska (2009) betonar som en förmån. Strandberg tillägger att det är ett 

bra sätt för att testa nya koncept eller produkter. Detta styrker Surchis (2011) och Picot-

Coupeys (2014) teori då de menar att det ger möjligheten att testa en ny marknad. Marciniak 

och Budnarowska (2009) samt Surchi (2011) framhåller också detta då dessa butiker kan 

framkalla varumärkesspridning och öka kännedomen om varumärket hos konsumenter. 
 

Vidare understryker Kim et al. (2010) att pop-up butiker fungerar som ett bra 

marknadsföringskoncept gentemot konsumenter som kräver mer innovativa lösningar vilka 

även är mer mottagliga för nya och unika produkter. Sampson utvecklar detta då hon förklarar 

att butikens erbjudande bör matcha deras målgrupp samt erbjuda konsumenterna något nytt. 

För att detta koncept ska fungera i ett köpcentrum poängterar däremot Walldén, Gibhardt och 

Sampson att pop-up butiker bör väljas med varsamhet. Detta så att det inte blir ett koncept 

som konsumenterna kan uppleva som störande eller något som de tröttnar på. 
 

De Lassus och Freire (2014) samt Marciniak och Budnarowska (2009) menar att pop-up 

butiker bildar en nyfikenhet och känsla av spänning hos konsumenter vilket lockar intresse. 

Detta är något Strandberg instämmer i vilket Walldén utvecklar då hon menar att konceptet 

kan användas för att skapa förändring och förnyelse i köpcentrumet. Även Adolfsson-

Nyström diskuterar kring detta och förklarar att pop-up butiker kan göra ett köpcentrum mer 

levande.  
 

5.4 Stödtjänster 

5.4.1 Restauranger och caféer 

Coleman (2006) menar att det är viktigt att köpcentrum erbjuder mat och dryck då 

restauranger och caféer får ett köpcentrums miljö att betraktas som mer attraktivt. Samtliga 

respondenter diskuterar aktivt kring ämnet och kopplar detta till att konsumenter kräver något 

mer än bara shopping. De menar även att många konsumenter ser ett besök på ett köpcentrum 

som en heldagsaktivitet. Strandberg och Walldén förklarar att det är ett krav att köpcentrum 
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ska inneha restauranger och caféer då det ses som en självklarhet hos konsumenterna. 

Coleman (2006) framhåller att utbudet av restauranger och caféer är viktigt för konsumenters 

behov av social interaktion i köpcentrum. Även Strandberg tillägger att detta är av stor vikt då 

köpcentrum ses som en mötesplats. Coleman (2006) och Underhill (2004)  anser att detta 

även bidrar till en attraktiv miljö samt får konsumenterna att stanna längre och därför 

spendera mer pengar. Även detta påstående är något som samtliga respondenter påtalar då de 

menar att restauranger och caféer är mest betydelsefullt för att få konsumenter att stanna 

längre. Jäderberg utvecklar detta genom att förklara att utbudet av restauranger och caféer 

idag nästan är viktigare än köpcentrumets butiksmix. 
 

Vidare hävdar Coleman (2006) samt Blackwell et al. (2006) att det bör finnas flera 

valmöjligheter bland restauranger och caféer där de inte enbart erbjuder 

snabbmatsrestauranger, och att konsumenter idag ställer högre krav på maten. Denna 

diskussion är något som samtliga respondenter resonerar kring då de menar att det idag krävs 

mer än bara en typ av restaurang eller café i ett köpcentrum. Strandberg och Sampson ger en 

förklaring på detta då de påstår att äta och fika är en huvudaktivitet för många när de besöker 

ett köpcentrum. Walldén klargör även att en bred variation av restauranger och caféer är ett 

måste då det attraherar och tillfredsställer en bredare målgrupp. Det sistnämna resonemanget 

kan stärka Colemans (2006) och Underhills (2010) påstående där de förklarar att utbudet bör 

tillfredsställa flera kundgrupper. 
 

I vår studie diskuterades det flitigt bland samtliga respondenter huruvida restauranger och 

caféer ska placeras. Coleman (2006) förklarar att köpcentrum börjar gå mot en allt mer 

utspridd placering med individuella restauranger och caféer istället för restaurangtorg. Enligt 

Adolfsson-Nyström är den rådande trenden att inneha restaurangtorg, men att det börjar 

utvecklas till att bli mer utspritt. Detta påtalas även av Jäderberg, Sampson, Gibhardt och 

Strandberg då de påstår att det är strategiskt smart med restaurangtorg för köpcentrum samt 

att det även underlättar för konsumenterna. Jäderberg framför dock att det bör finnas några 

restauranger och caféer utspridda i ett köpcentrum. Gibhardt, Adolfsson-Nyström och 

Walldén utvecklar detta påstående då de menar att det är fördelaktigt att sprida ut caféerna 

runt om i köpcentrumet, då konsumenterna ska slippa gå utan mat och dryck för länge. Vidare 

belyser Gibhardt att ett restaurangtorg kan försvåra möjligheten att låta varje restaurang och 

café få uttrycka sin unika atmosfär och personlighet. Detta kan liknas vid Adolfsson-

Nyströms resonemang då hon menar att restaurangtorg kan framkalla en buffé-känsla, vilket 
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allt fler konsumenter idag vill undvika. Coleman (2006) menar också att köpcentrumets utbud 

av restauranger och caféer bör anpassas efter den butiksmix som erbjuds. Slutligen menar 

Walldén, Adolfsson-Nyström och Gibhardt att köpcentrum bör se över dess förutsättningar 

och möjligheter. Respondenterna menar att de måste välja den lösning som passar varje 

enskilt köpcentrum bäst.  

 

5.4.2 Nöjen 

Vikten att erbjuda konsumenterna mer än bara shopping i form av nöjesaktiviteter är något 

som Coleman (2006) framhåller. Strandberg och Adolfsson-Nyström utvecklar detta 

påstående då de menar att nöjesaktiviteter har blivit betydelsefullt för köpcentrum. El-Adly 

(2007) förklarar att shopping i kombination med underhållning idag är något konsumenterna 

förväntar sig, vilket även Gibhardt hävdar. Gibhardt menar vidare tillsammans med 

Strandberg, Jäderberg och Walldén att integrering av nöjesaktiviteter i ett köpcentrum gör att 

konsumenterna erbjuds en helhetsupplevelse. Sampson tillägger att nöjesaktiviteter som bio 

och bowling kan ses som goda hyresgrannar. Sådana permanenta nöjeslösningar är också 

något som Adolfsson-Nyström tror är mer effektivt än icke permanenta lösningar så som 

event. Blackwell et al. (2006) och Chhabra (2012) påstår att större nöjesaktiviteter som 

exempelvis hotell, minigolf, nöjesfält och ZOO gör att köpcentrum kan fungera som 

turistmål. Detta är något Jäderberg nämner då han menar att det kan attrahera långväga 

konsumenter. I vår studie råder det delade meningar gällande de större nöjesaktiviteterna som 

nämns ovan. Strandberg ser inget som tyder på att det inte skulle fungera på den svenska 

marknaden, medan Jäderberg påstår det motsatta då han anser att befolkningen är för liten. 

Jäderberg påstår att köpcentrum istället bör fokusera på de återkommande konsumenterna 

istället för de som begär dessa större nöjesaktiviteter. 
 

Underhill (2004) beskriver att köpcentrum utnyttjar nöjesaktiviteter för att få konsumenterna 

att spendera både mer tid och pengar i centrumet. Adolfsson-Nyström framhåller denna fördel 

när hon talar om att erbjuda nöjesaktiviteter som tillfredsställer hela familjen istället för 

enbart delar av familjen, vilket gör att de troligtvis spenderar mer tid där. Detta är även något 

Chhabra (2012) betonar då författaren påstår att konsumenter besöker köpcentrum för att 

också umgås med familj och vänner. Jäderberg och Walldén framhåller vikten av att erbjuda 

nöjesaktiviteter, men att utbudet varierar beroende på det område köpcentrumet är beläget i.   
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5.4.3 Parkering 

Ett framgångsrikt köpcentrum måste enligt Coleman (2006) och Levy et al. (2014) erbjuda 

konsumenterna möjligheten till att parkera och genom det skapa god tillgänglighet till 

köpcentrumet. Detta är något som Jäderberg och Sampson också framhåller som 

betydelsefullt. Underhill (2004) samt Levy et al. (2014) menar att parkeringsplatsen ska 

tillgodose stora kundströmningar parkeringsmöjlighet, men enligt Levy et al. (2014) får det 

inte vara risk för att parkeringsplatsen blir för stor. Detta då en tom parkeringsplats kan ge 

köpcentrumet en dålig image och ett sämre intryck. Stora parkeringsmöjligheter är något 

Walldén diskuterar kring och menar att det är viktigt att erbjuda. Hon förklarar vidare att det 

ska finnas bra anslutning till de olika ingångarna i köpcentrumet. 
 

Något Chebat et al. (2010) samt Zeithaml et al. (2006) framhåller som betydelsefullt är 

möjligheten att enkelt ta sig in och ut till och från parkeringsplatsen samt på mer än ett sätt. 

Jäderberg och Gibhardt samtycker om detta vilket Gibhardt också utvecklar då han menar att 

trafiken ska drivas på ett lätt sätt för att undvika frustration hos konsumenterna. Underhill 

(2004) och Coleman (2006) förklarar att det ska vara lätt för konsumenterna att hitta en 

parkeringsplats samt hitta sin parkerade bil. Detta är något Jäderberg och Strandberg 

diskuterar kring då de tror att tekniska lösningar och mobila applikationer kommer bli ett sätt 

att underlätta för konsumenterna när de ska parkera och sedan hitta sin bil. Vidare lägger 

Gibhardt, Strandberg samt Walldén vikt vid familje- och handikapparkering då de anser att 

det bör finnas i varje köpcentrum för att underlätta för konsumenterna, vilket inte tas upp i de 

studerade teorierna.  
 

Enligt Hasker och Inci (2014) vill konsumenter parkera där det är låg eller gratis 

parkeringsavgift men att detta önskemål innebär stor kostnad för köpcentrum. Både Sampson, 

Gibhardt och Adolfsson-Nyström för ett resonemang om parkeringspriser och framhåller 

samtliga att det inte alltid är en självklarhet att kunna erbjuda gratis parkering. Adolfsson-

Nyström och Sampson menar att det är läget på köpcentrumet som avgör om det kan vara 

gratis eller ej. Gibhardt påpekar att betalning i exempelvis parkeringshus oftast inte kan vara 

gratis på grund av att det kräver underhållningsarbete. Hasker och Inci (2014) förklarar att 

gratis parkering kan skapa attraktion och locka konsumenter till köpcentrumet, vilket även 

Adolfsson-Nyström poängterar då hon beskriver det som en konkurrensfördel och att 

köpcentrum därför bör erbjuda gratis parkering om detta är möjligt. Hon tillägger dock att det 

inte är en avgörande faktor för ett framgångsrikt köpcentrum.  
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5.4.4 Övriga stödtjänster 

Coleman (2006) förklarar att servicediskar är ett viktigt hjälpmedel i servicemiljön för att 

konsumenterna kan få svar på sina frågor men även för att underlätta konsumenternas 

självständighet. Strandberg, Adolfsson-Nyström, Jäderberg och Gibhardt styrker detta 

påstående då de menar att en servicedisk kan underlätta för konsumenterna om de är något de 

undrar över och hjälpa dem igenom köpcentrumets aktiviteter. Gibhardt och Strandberg 

utvecklar detta då de påstår att en servicedisk där konsumenterna även kan lämna in kläder 

och väskor är effektivt. Detta då de kan förvara sina saker där och på samma gång ställa 

frågor. Enligt Underhill (2004) och Danzinger (2006) är det bra om köpcentrum erbjuder 

möjligheten för konsumenter att lämna in kläder och väskor. Gibhardt, Walldén och 

Strandberg samtycker om detta och menar på att det framförallt är fördelaktigt under vintertid 

i Sverige. En ytterligare fördel med förvaring påstår Underhill (2004) vara att konsumenterna 

får lediga händer vilket kan leda till att de konsumerar mer. Samtliga respondenter poängterar 

dock att dessa två servicetjänster bör anpassas till varje enskilt köpcentrum. Gibhardt och 

Adolfsson-Nyström tillägger att det även bör anpassas efter den genomsnittliga tiden 

konsumenter spenderar i det specifika köpcentrumet.  
 

Vidare framhåller Coleman (2006) vikten av att erbjuda toaletter till sina konsumenter och att 

de måste vara snygga och fräscha. Vår studie visar att samtliga respondenter anser att dessa 

stödtjänster relaterat till hygienfaktorer är ett måste i ett köpcentrum. Jäderberg, Sampson och 

Strandberg framför ytterligare betydelsen av att hålla hög nivå på fräscha och rena toaletter 

och skötrum. Dessa tre respondenter förklarar även att konsumenter idag förväntar sig att 

toaletter och skötrum ska finnas tillgängliga i köpcentrum. Enligt Coleman (2006) kan rena 

och fräscha toaletter bidra till ett bättre intryck av köpcentrum.  
 

Enligt Underhill (2004) kan en stödtjänst i form av barnpassning och lekrum vara en fördel att 

erhålla i ett köpcentrum, då barn inte uppskattar shopping i lika stor utsträckning som vuxna. 

Detta är något Walldén och Adolfsson-Nyström diskuterar och anser vara fördelaktigt. 

Walldén tycker att ett lekland kan vara en del i de permanenta nöjesaktiviteterna i ett 

köpcentrum. Underhill (2004) menar att barnpassning kan göra föräldrarna mindre stressade 

och gladare. Även Strandberg betraktar lekland som passande för köpcentrum som uttrycker 

sig som ett familjecentrum. Däremot påpekar Jäderberg att lekland och barnpassning inte är 
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av så stor vikt för alla köpcentrum. Han menar att det beroende på antal besökare och andra 

förutsättningar bör anpassas efter varje enskilt köpcentrum.  

5.5 Framtida utveckling 
Något vi anser vara tänkvärt som framkom i vår studie var att framtiden för svenska stora 

köpcentrum inte anses ha samma nedåtgående trend som de har på den amerikanska 

marknaden. Strandberg tror att anledningen till detta är att de svenska konsumenterna 

fortfarande vill besöka ett ställe där de kan hitta allt under ett och samma tak. Däremot är det 

intressant att Strandberg även belyser att de mindre kvartercentrumen är något som är på 

uppgång på den svenska marknaden.  

 

Det finns enligt Rigby (2011) flera olika försäljningskanaler för företag att använda sig för att 

av nå ut till sina konsumenter, men förklarar att den fysiska butiken fortfarande är den 

vanligaste formen. Walldén påpekar att utsikten för de fysiska butikerna fortfarande är god 

och menar tillsammans med Gibhardt och Adolfsson-Nyström att behovet av fysiska butiker 

fortfarande existerar hos konsumenter. Detta styrker Bhatnagar och Syams (2013) teori där de 

påstår att konsumenter fortfarande har behovet att fysiskt utforska produkterna. Strandberg 

resonerar kring att de svenska konsumenterna fortfarande vill besöka ett ställe där de kan hitta 

allt under ett och samma tak. Detta kan enligt Strandberg vara en anledning till att de stora 

köpcentrumen på den svenska marknaden har god framväxt medan de på den amerikanska 

marknaden upplever en kraftig nedåtgående trend. Ett problem som Rapp et al. (2015) 

framhåller är att internethandeln konkurrerar med de fysiska butikerna då konsumenter samlar 

produktinformation i butikerna för att sedan införskaffa dem online till ett billigare pris. I vår 

studie visas det dock att ingen av respondenterna ser internethandeln som ett hot eller att den 

kommer konkurrera ut den fysiska handeln. Både Brynjolfsson et al. (2013) och Bhatnagar 

och Syam (2013) påstår att kanalerna online mer kompletterar kanalerna offline, vilket även 

Adolfsson-Nyström, Strandberg samt Jäderberg samtycker om. Strandberg menar att det inte 

räcker med att endast finnas online eller offline och Adolfsson-Nyström samt Jäderberg påstår 

att de som lyckas kombinera dessa kanaler är de som kommer vara vinnarna i framtiden. 

Detta är även något som styrker Bells et al. (2014) yttrande om att detaljhandel online och 

offline blir allt mer sammanflätad. 
 

Vidare beskriver Piotrowicz och Cuthbertson (2014) att mobila verktyg förekommer allt mer i 

butiker och köpcentrum för att underlätta för konsumenterna. Strandberg och Jäderberg anser 
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att det kommer utvecklas mer kreativa tekniska lösningar för att förenkla shoppingen. 

Jäderberg och Sampson resonerar även kring de mobila lösningarna och tror att det kommer 

bli allt mer vanligt i framtiden. Kotler och Keller (2016) förklarar att mobila lösningar är ett 

effektivt sätt för att nå ut till sina konsumenter. Både Jäderberg och Walldén framhåller 

direktkommunikation genom personliga erbjudanden som en del av denna framtida 

utveckling. Enligt Handelns utredningsinstitut (2013) är detta ett växande verktyg tack vare 

den digitala infrastrukturens framväxt. Strandberg tror att den tekniska utvecklingen i 

framtiden kommer ses som en hygienfaktor vilket Sampson anger Wi-Fi som exempel. Något 

Sampson tillägger är att det även kan bli en positiv utveckling på den interna verksamheten i 

köpcentrum genom exempelvis interna applikationer. 
 

Showrooms är ett koncept som enligt Bell et al. (2014) samt Eskilsson och Fredriksson (2010) 

kombinerar handel offline och online. Detta påstår Eskilsson och Fredriksson (2010) samt 

Rigby (2011) ha som syfte att skapa en upplevelse för konsumenterna och marknadsföra sitt 

varumärke. Detta konstaterande stärks av Walldén och Jäderberg då de menar att showrooms 

kan tillföra nyfikenhet och vara intresseväckande för konsumenter samt skapa attraktivitet till 

köpcentrumet. Enligt Eskilsson och Fredriksson (2010) kan detta koncept vara ett 

komplement till internethandeln. Även Strandberg ser showrooms som en länk mellan 

företaget online och offline. Jäderberg tillägger att det även kan ses som ett komplement till 

den övriga butiksmixen. Bell et al. (2014) påstår att showrooms ökar ett varumärkes 

efterfrågan och försäljning, vilket också Strandberg framför. Något som däremot inte nämns i 

den studerade teorin angående showrooms är butikens storlek. Både Gibhardt, Jäderberg och 

Sampson påstår att butikerna i framtiden förmodligen kommer vara mindre och inte inneha 

fullt sortiment utan istället komplettera med beställningsstationer i butik. Enligt Sampson 

gynnar detta till effektivisering och större lönsamhet för butikerna, men påpekas samtidigt av 

Adolfsson-Nyström att det bidrar till minskade intäkter för fastighetsägarna. Enligt Gibhardt 

är det även problem i att fastställa vem det är som står för försäljningen, alltså om det är 

butiken eller den del i företaget som har hand om försäljningen online.   
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6 Slutsats  
Nedan presenteras studiens slutsatskapitel vilket inleder med tendenser som vi 

uppmärksammat under studiens gång. Vi kommer därefter besvara de tre forskningsfrågorna 

som utformats med avsikt för att kunna svara på studiens syfte. Därav kommer vi diskutera 

och reflektera kring huruvida servicelandskap, butiksmix samt stödtjänster bidrar till att 

skapa attraktion för köpcentrum såväl nuläge som i framtiden. Kapitlet avslutas med förslag 

på vidare forskning. 

 

6.1 Tendenser 
Vi har under studiens gång uppmärksammat en del tendenser och mönster efter framtagande 

av den teoretiska referensram och empiri.  

 

• I den teoretiska referensramen och framförallt i den insamlade empiriska data finner vi ett 

mönster i att köpcentrum beskrivs som en mötesplats och strävar efter att skapa en 

helhetsupplevelse. Genom faktorer utöver butiksmixen, så som restauranger och caféer 

samt olika nöjesaktiviteter, arbetar köpcentrum med att skapa denna mötesplats och 

helhetsupplevelse. 

 

• Något som påpekas av samtliga respondenter är att målgrupp har stor betydelse i de tre 

studerade delar som vi valt att lägga störst vikt på. För att skapa ett attraktivt 

servicelandskap, butiksmix samt stödtjänster bör köpcentrum ta dess tilltänka målgrupp i 

beaktning för att matcha konsumenternas behov.  

 

• Under våra intervjuer framkom det att den utsträckning som köpcentrum kan utnyttja 

servicelandskap, butiksmix och stödtjänster beror på den typ av köpcentrum det handlar 

om. Exempelvis anses restaurangtorg, nöjesaktiviteter och barnpassning i form av lekland 

enligt de flesta respondenter vara något positivt, men att det helt beror på köpcentrumets 

förutsättningar så som storlek och läge.  
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6.2 Besvarande av forskningsfrågor 
1. Vilken betydelse har servicelandskap i köpcentrum för att skapa en helhet? 

 

Att konsumenter idag kräver mer än bara shopping när de besöker ett köpcentrum är något vi 

kan konstatera när vi studerar resultaten ur det föregående kapitlet. Vi ser detta som en följd 

av att dagens konsumenter har utvecklat ett shoppingbeteende som både nöjes- och 

behovsinriktat. Servicelandskapet har visat sig vara av stor vikt för att skapa 

helhetsupplevelser i ett köpcentrum. Vi framhåller att användningen av servicelandskapet som 

ett komplement till shoppingaktiviteten bör ses som en nödvändighet för att skapa en 

välkomnande och lustfylld känsla hos konsumenterna. Detta ser vi även vara en viktig 

bidragande faktor för att få konsumenter att stanna kvar längre i köpcentrumen vilket i 

slutändan resulterar i att de spenderar mer pengar.  
 

En annan viktig aspekt som bör tas i beaktning i servicelandskapet är köpcentrumens design 

och interiör för att skapa en trivsam och intresseväckande miljö samt ha en positiv inverkan 

på konsumenterna. Vi kan också se att det är av vikt att tänka på butikernas layout så att de 

kompletterar varandra och speglar en samhörighet i servicelandskapet, men samtidigt behålla 

ett varierande utseende för att skapa en levande miljö. Vidare kan vi även dra slutsatsen att 

det på grund av den rådande konkurrensen är av betydelse att differentiera sig och att detta på 

bästa sätt kan göras genom dess servicelandskap. Utifrån detta resonemang anser vi att det är 

av stor vikt för köpcentrum att skapa sin specifika inriktning för att stå ut på marknaden och 

attrahera konsumenter. 
 

I vår studie har inte kunnat konstatera någon klar mall för köpcentrum att arbeta efter när det 

kommer till att skapa attraktivitet genom servicelandskapet. Däremot finns det indikationer 

som framhåller att vissa faktorer är av större vikt. Vi anser att faktorer såsom köpcentrumets 

egna förutsättningar, deras omgivande marknad, närliggande konkurrenter samt deras 

målgrupp är betydelsefulla att studera för att skapa attraktivitet och tillväxt. Vi menar alltså 

att servicelandskapet betyder olika mycket för varje specifikt köpcentrum utifrån de 

ovannämnda faktorerna.  
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2. Vilken betydelse har olika kategorier av butiker för köpcentrum? 

 

Efter genomförande av denna studie anser vi att en av de viktigaste faktorerna för att skapa en 

attraktiv handelsplats är butiksmixen. Då konsumenter idag behöver och vill vara mer 

tidseffektiva tror vi att det är av vikt att genom butiksmixen tillfredsställa konsumenternas 

alla behov, allt från vardagshandeln till nöjesshopping. Vi menar även att mixen ska 

tillfredsställa en bred målgrupp, men att butikerna och de olika branscherna inte bör spreta för 

mycket. Vi framhåller alltså att butikerna och de olika koncepten ska sättas i kombination 

med varandra för att uppfylla konsumenternas behov.  
 

Att köpcentrum erhåller olika ankarbutiker för att agera “dragare” och öka effektiviteten anser 

vi är betydelsefullt. En aspekt som är viktig att tänka på är då att placera ut dessa ankarbutiker 

på ett strategiskt sätt för att skapa ett aktivt kundflöde genom hela köpcentrumet vilket då 

även för konsumenterna till de mindre butikerna. Vi anser inte att det är ett problem att 

köpcentrum idag erbjuder ett liknande utbud, utan att det istället är ett måste. Detta då vi 

upplever att konsumenterna har sina vanor och där av kräver att de vanliga kedjorna finns vart 

de än befinner sig. Däremot ser vi att de andra mindre och nischade butikerna samt 

restauranger och caféer är minst lika viktiga som ankarbutikerna. De mindre och nischade 

butikerna anser vi vara av vikt för att differentiera sig och generera en individualiserad 

kvalitet för köpcentrum. Vi ser pop-up butiker som en del i dessa mindre och nischade butiker 

då detta koncept skapar nyfikenhet och spänning samt lockar till intresse. Att det även är en 

möjlighet att testa nya koncept eller produkter, undvika tomma lokaler och att det framförallt 

bidrar till förändring och förnyelse anser vi vara en av de största förmånerna med pop-up 

butiker. Detta då vi anser att förändring i köpcentrum attraherar konsumenter. Vi håller med 

om resonemanget som en respondent förde då denne menade att det gör köpcentrumet mer 

levande, men vi anser dock att det är av vikt att varsamt välja ut passande aktörer som 

uppfyller dessa fördelar. Vi uppfattar att en kombination av ankarbutiker samt små och 

nischade butiker är avgörande vid konsumenters val av köpcentrum. 
 

Intressant är även att se huruvida vår studie visar på framtida tankar om köpcentrums 

butiksutbud. Vi ser att behovet av fysiska butiker fortfarande existerar, men att det inte räcker 

med att endast finnas på online eller offline. Det har även visat sig att showrooms är en 

lösning som länkar företagens butiker med dess internethandel. Något som vi uppfattar som 

centralt är att butikerna anses bli mindre i framtiden och att de istället för att erbjuda fullt 
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sortiment i butiker kompletterar detta med beställningsstationer. Vi menar alltså att denna typ 

av showroom ses som en framtida utveckling. Vi ser även rena showrooms som något 

köpcentrum bör ta i beaktning då dessa skapar intresse och nyfikenhet och attraherar 

konsumenter.  
 

3. Vilka typer av stödtjänster är av betydelse för köpcentrum? 
 

Något som framkommer ur vår studie är att restauranger och caféer är en självklarhet för 

dagens köpcentrum. Vi anser att en anledning till detta är för att konsumenter ser shopping 

som en aktivitet där de kan spendera stora delar av dagen och att de då kräver något mer än 

bara shopping. Att köpcentrum ses som en mötesplats och att äta och fika ibland ses som en 

huvudaktivitet där konsumenter kan unna sig en avkopplande stund vid besök är en annan 

aspekt som poängterar vikten av att erbjuda restauranger och caféer. Att erbjuda restauranger 

och caféer har även visat sig vara ett sätt att få konsumenter att stanna längre vilket betyder att 

de då blir mer lönsamt för köpcentrumen. Vi anser att restauranger och caféer idag kan ses 

som lika viktiga som butiksmixen då detta kan få köpcentrum att differentiera sig och på så 

sätt attrahera konsumenter. Vidare aspekter som studien framhåller är att erbjuda flera olika 

valmöjligheter och på så sätt attrahera en bred målgrupp. Vi anser att restaurangtorg kan ses 

som en underlättande lösning för både köpcentrum och konsumenter. Däremot ser vi det 

fördelaktigt att ha caféer mer utspritt runt om i köpcentrumet. Detta för att driva trafik men 

även för att se till att konsumenterna alltid har mat och dryck nära till hands. Då restauranger 

och caféer kan uttrycka sin unika atmosfär och personlighet på ett bättre sätt när de ligger 

enskilt anser vi att det därför kan vara av vikt att framförallt ha caféer separat placerade. Detta 

då vi anser att caféer kan ses som en plats där konsumenter ska kunna sitta ner och ta en lugn 

stund, vilket då är bra om de inte är placerade vid ett restaurangtorg.  
 

Vidare aspekter som studien framhåller är att köpcentrum bör erbjuda parkeringsmöjligheter 

som möjliggör god tillgänglighet med bra anslutning till köpcentrumet för ett stort antal 

konsumenter. Vi anser att det ska vara lätt att ta sig in och ut till parkeringsplatsen samt att 

trafiken ska drivas på ett lätt sätt för att undvika frustration hos konsumenterna. Vi ser även 

att familje- och handikapparkering som något viktigt att ha i åtanke för att underlätta för 

konsumenterna som är i behov av dessa parkeringsplatser. Något som framkommer i vår 

studie är att köpcentrum helst ska erbjuda gratis parkering om det är möjligt då detta ses som 

en konkurrensfördel och att det även attraherar konsumenter. Vidare anser vi även att 
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utveckling av teknik kommer underlätta för konsumenter i form av olika mobila applikationer 

och andra tekniska lösningar för att enkelt kunna parkera samt hitta sin bil.  
 

Vår studie visar även vikten av att erbjuda sina konsumenter nöjesaktiviteter i köpcentrum. Vi 

upplever att shopping i kombination med nöjesaktiviteter är viktigt för att skapa en 

helhetsupplevelse. Det har visat sig att denna kombination kan göra ett köpcentrum till en 

destination och attrahera långväga konsumenter. Detta anser vi också vara av vikt då 

konsumenter kan se köpcentrum som ett utflyktsmål. Nyttjande av nöjesaktiviteter har vi sett 

bidra till att konsumenter stannar kvar en längre tid i köpcentrumen och att de då spenderar 

mer pengar. Dock anser vi att möjligheterna till att tillhandahålla olika större nöjesaktiviteter 

helt beror på köpcentrumens läge. En tänkvärd idé är att det inte finns tillräckligt många 

konsumenter på den svenska marknaden, vilket då inte gör det lönsamt för alla köpcentrum att 

inneha dessa större nöjesaktiviteter.  
 

Från vår studie framträder det att servicediskar anses vara fördelaktigt. Detta då dessa kan 

underlätta för konsumenterna när de har frågor och funderingar över något i köpcentrumet. Vi 

ser även en kombination av servicedisk och förvaring som en attraktiv lösning för att 

underlätta för konsumenterna samt för köpcentrumen då det innebär att konsumenterna har 

friare händer och kan handla mer. Vi anser det framför allt som fördelaktigt att inneha 

förvaringsmöjligheter i Sverige då det under vintertid kan vara frustrerande att bära runt på 

stora jackor under sitt besök i ett köpcentrum.  
 

Vikten av att erbjuda hygienrelaterade stödtjänster är aspekter som studien framhåller. Vi 

anser att toaletter samt skötrum är ett måste för köpcentrum då detta är något konsumenterna 

förväntar sig finnas. Att de är rena och fräscha kan även ses som en faktor som bidar till ett 

bättre intryck.  
 

Något som vi anser kan vara en attraktionskraft är om köpcentrum erbjuder dess konsumenter 

barnpassning och lekland. Detta då barn ofta kan tröttna snabbt när de går runt i köpcentrum 

vilket då gör att de och deras föräldrar spenderar mindre tid där. Vi ser det framförallt som en 

fördel för de köpcentrumen som utger sig vara familjecentrum. Dock anser vi att det även här 

beror på köpcentrumets förutsättningar så som läge och antal besökare.  
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Att nya innovativa tekniska lösningar anses vara en framtida hygienfaktor är något som 

framkommer ur vår studie. Wi-Fi är exempelvis något som vi upplever som en tänkbar 

stödtjänst som konsumenter kommer förvänta sig att det ska finnas i framtiden. Vi anser att 

mobila lösningar för att kunna erhålla en direktkommunikation med sina konsumenter är 

något som kommer bidra till ett attraktivare köpcentrum. Detta då köpcentrum genom detta 

exempelvis kan skapa personliga erbjudanden vilket kan locka konsumenter.   

 

6.3 Besvarande av syfte 
Vårt syfte är att analysera hur olika faktorer kan bidra till ett attraktivt köpcentrum. Inom 

denna ram är vår avsikt att tydliggöra betydelsen av servicelandskap, butiksmix samt 

stödtjänster såväl nuläge som i ett framtidsperspektiv. Dessa aspekter kommer studeras 

utifrån ett managementperspektiv.  
 

Slutsatsen vi kan dra efter studiens gång är att köpcentrum idag behöver erbjuda sina 

konsumenter mer än bara shopping och att det är viktigt att på så vis skapa en 

helhetsupplevelse genom olika faktorer. Vi ser att en kombination av bland annat 

servicelandskap, olika kategorier av butiker och stödtjänster så som restauranger och caféer 

samt nöjesaktiviteter är av stor vikt för att skapa denna helhetsupplevelse för konsumenterna. 

Även att köpcentrum ses som en mötesplats för konsumenter är viktigt att ta i beaktning. 

Studien påvisar även att ett väl planerat servicelandskap, restauranger och caféer samt 

nöjesaktiviteter bidrar till att konsumenterna stannar kvar längre. 
 

Det har visat sig att butiksmixen bör tillfredsställa en bred målgrupp och att alla dess behov 

ska tillfredsställas genom ett brett utbud av olika branscher och koncept. Vidare framhäves 

det att ett likartat butiksutbud är ett måste i alla köpcentrum. Det påpekas att det istället är 

viktigare att differentiera sig på andra områden så som servicelandskap vilket kan skapa en 

intresseväckande och välkomnande känsla samt levande miljö. Vår studie framhåller även att 

köpcentrum bör differentiera sig inom områden så som restaurang- och caféutbud samt 

mindre butiker och nya butikskoncept för att skapa attraktivitet. Något som framkommer i 

studien är att det finns vissa faktorer som idag ses som ett måste att erbjuda sina konsumenter. 

Konsumenter tar för givet att det ska finnas bra parkeringsmöjligheter, ett utbud av mat och 

dryck samt rena och fräscha toaletter, vilket då är betydelsefullt för köpcentrum att 

tillhandahålla. Vi ser även tendenser som tyder på att tekniska lösningar i framtiden kommer 
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vara något konsumenterna förväntar sig att det ska finnas i ett köpcentrum. Gratis Wi-Fi och 

personliga erbjudanden som erhålles genom mobila lösningar är exempel som kan ses som 

framtida hygienfaktorer vilket bidrar till ett attraktivare köpcentrum.  
 

Något som framhålles i studien är även att köpcentrum bör arbeta med att skapa lösningar 

som underlättar för konsumenten vid besök. Att erbjuda exempelvis lågkostnads eller gratis 

parkering, servicediskar och förvaringsmöjligheter samt barnpassning och lekland kan vara 

attraktiva lösningar för att tillfredsställa konsumenterna. Dock kan vi se att köpcentrumens 

målgrupp, omgivande marknad och dess egna förutsättningar är av stor vikt vid samtliga 

studerade områden. Det är därför svårt att fastställa vad som fungerar för att skapa 

attraktivitet för varje enskilt köpcentrum. 
 

Vi kan därför dra slutsatsen att dagens köpcentrum måste erbjuda en kombination av 

servicelandskap, butiksmix och stödtjänster för att skapa en attraktiv handelsplats. Vi ser att 

dessa tre delar i stort sett är av lika stor vikt då de tillsammans kompletterar varandra och kan 

skapa en attraktiv helhet.  
 

6.4 Förslag på vidare forskning 
På grund av det stora antalet köpcentrum i Sverige och konkurrensen dem emellan anser vi att 

det är ett intressant ämne att utveckla på olika sätt. Då vårt valda ämne har en så pass stor 

bredd ser vi att vidare forskning istället kunnat inrikta sig på ett av de valda områdena vi lagt 

vikt på, exempelvis servicelandskap, butiksmix eller stödtjänster. Intressant vore även att se 

huruvida det ser ut i andra länder då vi enbart inriktat oss på den svenska marknaden. Vi anser 

att forskarna då kunnat göra en jämförelse mellan de valda nationaliteterna för att se om 

situationen är liknande eller om det skiljer sig åt. Tänkvärt hade även varit att inrikta sig på 

någon av de olika typerna av köpcentrum då samtliga respondenter påpekar att de olika 

faktorerna påverkar köpcentrum på olika sätt. Vidare anser vi likaså att studien skulle kunna 

genomföras ur ett konsumentperspektiv för att få en bredare syn över det valda ämnet. Vi 

hade då kunnat utföra intervjuer genom fokusgrupper för att bibehålla den kvalitativa 

ansatsen. Avslutningsvis anser vi att det vore intressant att även genomföra studien med en 

kvantitativ ansats istället då vårt resultat i studien inte kan generaliseras på grund av dess 

kvalitativa inriktning.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 

Intervjuguide  
 
1 Allmän bakgrundsinformation 
Hur länge har du arbetat som centrumledare/centrumchef? 
Vad är innehåller din tjänst för arbetsuppgifter? 
Hur skulle du definiera ett köpcentrum? 
 
2 Servicelandskap  

• Attraktivitet, image, atmosfär och upplevelser (helhet) 
 
3 Butiksmix 

• Attraktiv butiksmix 
• Vikten av placering 
• Kategorier och komplement 

 
3.1 Ankarbutiker 

• Vikten av ankarbutiker 
• Utbud av dem 
• Inverkan på image och profilering 
• Fördel/nackdel 

 
3.2 Showrooms 

• Inverkan på köpcentrum 
• Användning idag och i framtiden  

 
3.3 Pop-up butiker 

• Inverkan på köpcentrum 
• Användning idag och i framtiden 

 
4 Stödtjänster (ex. förvaring, toalett, parkering, barnpassning) 

• Vilka är nödvändiga att tillhandahålla 
• Inverkan på helhetsupplevelsen 

 
4.1 Restaurang och café 

• Vikten och utbudet av restauranger och café 
• Placering 

 
4.2 Nöjesaktiviteter 
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• Komplement till shopping 
• Vikten av att erbjuda mer än bara shopping 
• Skapa helhetsupplevelser 

 
5 Framtida utveckling 

• Teknikens påverkan 
 


