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Sammanfattning  

Titel - En gallerias kommersiella miljö: Besökarens individuella upplevelse 

Ämne - Företagsekonomi, kandidatuppsats på C-nivå 

Författare - Hilda Gustafsson, My Kristiansson & Camilla Romberg 

Handledare - Dan Halvarsson 

Frågeställningar - Hur är den individuella besöksupplevelsen i en gallerias 

kommersiella miljöer, utifrån människans fem sinnen och dess multisensoriska 

sinnesupplevelse? Vad påverkar den individuella besöksupplevelsen i en gallerias 

kommersiella miljöer, utifrån människans fem sinnen och dess multisensoriska 

sinnesupplevelse? 

Syfte - Syftet med denna studie är att studera och skapa förståelse för hur besökaren 

uppmärksammar en gallerias kommersiella miljö, samt hur denna miljö påverkar 

besökarens individuella upplevelse utifrån sinnesmarkandsföring. Detta då få studier 

inom ämnet i sinnesmarkandsföring har genomförts. 

Metod - Studien innefattar ett induktivt synsätt och en kvalitativ metod. Studien har 

fokuserat på två torg som finns i gallerian Emporia i Malmö. Där har det utförts 

semistrukturerade intervjuer vid insamling av empirisk data.  

Analys - Utgångspunkten i studien är sinnesmarknadsföring, som handlar om hur olika 

sinnen enskilt samt i kombination har stimulerat besökare och påverkat deras upplevelse 

i en galleria. Empirin har sedan sammankopplats med teorier inom 

sinnesmarknadsföring. 

Slutsats - Båda torgen väckte stor uppmärksamhet hos intervjupersonerna. Generellt 

upplevdes det Gröna torget som positivt för intervjupersonerna medan det Blå torget 

upplevdes som både positivt och negativt. 

Nyckelord - Sinnesmarknadsföring, Kommersiell miljö, Kundupplevelse, Syn, Lukt, 

Hörsel, Känsel, Smak, Galleria 
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Ordförklaring  

Galleria - En galleria är en miljö där det finns flera olika butiker under samma tak 

(Svenska Akademien, 2016a; Blom, 2016).   

Kommersiell miljö - Studien använder “kommersiell miljö” när det hänvisas till de 

befintliga allmänna miljöerna som finns utanför butikerna i gallerian. 

Besökare - Ordet används endast för personer som besöker en galleria. Besökarna 

behöver med andra ord inte ha avsikt att köpa en produkt vid besöket. 

Kunder - Ordet används när personer köper en produkt eller tjänst.  

Konsumenter - Ordet används när personer använder en eller flera, redan köpta 

produkter i gallerian. 
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Abstract 

Title - The servicescape in a shopping mall: The visitors’ individual experience 

Subject - Business Economics, bachelor thesis  

Authors - Hilda Gustafsson, My Kristiansson & Camilla Romberg 

Tutor - Dan Halvarsson 

Presentation of the questions - How is the visitors’ individual experience in a 

shopping mall, on the basis of the human five senses and multisensory? What affects the 

visitors’ individual experience in a shopping malls servicescape, on the basis of the 

human five senses and multisensory? 

Purpose - The purpose of this paper is to study and create an understanding of how the 

visitor recognizes the shopping mall produced servicescapes, and how this 

servicescapes affects the visitor's individual experience based on sensory marketing. 

This is because few studies are conducted on the subject sensory marketing. 

Method - The study includes an inductive approach and a qualitative method. The study 

have been focused on two servicescapes that are in the shopping mall Emporia in 

Malmö, where there were used semi-structured interviews to gather empirical data.  

Analyse - The starting point was based on sensory marketing. It was about how 

different senses individually and combined had stimulated visitors and affected their 

experience in a shopping mall. The empirical data has then been linked with theories of 

sensory marketing. 

Conclusions - Both of the servicescapes attracted attention from the interviewed 

people. The interviewed people at the Green servicescape had a positive experience and 

at the Blue servicescape, did they have both positive and negative experience. 

Keywords - Sensory marketing, Servicescape, Customer experience, Visual, Smell, 

Sound, Touch, Taste, Shopping mall. 
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1 Inledning 

 

Inledningskapitlet kommer att redogöra forskningens ämnesområde genom en 

beskrivande bakgrund, en problemdiskussion som sedan avslutas med frågeställningar 

och ett syfte. 

 

1.1 Bakgrund 

 

Tidigare har företag vanligtvis tillämpat en traditionell marknadsföringsmetodik, där 

företag tittar på hur kunden gör sitt val av produkt genom att jämföra dess funktioner 

och egenskaper mot varandra. Företag marknadsför därför produkten genom att 

framhäva dessa funktioner och egenskaper mot kunden. (Schmitt, 1999) Under 2010-

talet går företagen mot en mer upplevelsebaserad marknadsföring inom detaljhandeln, 

sinnesmarknadsföring (Hultén, 2011). Denna marknadsföringsmetodik handlar om hur 

företag genom olika strategier framhäver människans fem sinnen; syn, hörsel, lukt, 

känsel samt smak, dessa var för sig eller i kombination genom en multisensorisk 

sammanflätning. Med användning av sinnesmarknadsföring kan företag förstärka sin 

företags- eller varumärkesimage, som den enskilda individen sedan kan relatera till. 

Detta innebär att företaget skapar stimulans utifrån de fem sinnena som sedan påverkar 

individens upplevelse av köp- och konsumtionsprocessen. (Hultén, et al., 2008) 

Hultén (2015) menar att människans upplevelse utgår ifrån människans logiska 

tankemönster, i hur de väljer att fatta rationella beslut utifrån variabler som erfarenheter 

och känslor. Variablerna påverkar besökarens första förväntning genom den bild som 

företaget framställer sig med, en kvalitetsförväntning. Efter det första besöket har 

individen bedömt företaget och utgår därefter ifrån sina erfarenheter och känslor vid 

valet om återbesök. Om individen väljer att göra flera återbesök kan detta resultera i ett 

vanemässigt beteende som kan förklaras med sensorisk stimuli, som syftar till 

människans fem sinnen. De stimuli som är tillräckligt starka placeras i långtidsminnet, 

vilket är grunden till ett vanemässigt beteende. (Hultén, 2015) 
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Dagens konsumenter söker efter upplevelseinspirerande miljöer där de köper och 

konsumerar sina produkter. Konsumenterna efterfrågar mer än bara möjlighet till 

shopping. Därför har de kommersiella miljöerna ökat och blivit mer temainriktade. Allt 

fler företag använder sig av en marknadsföringsmetodik som utgår ifrån de mänskliga 

sinnena, som stimulerar besökaren för att beröra den enskilda individen. (Mossberg, 

2015) En aktuell kommersiell miljö som utvecklas mot denna metodik är gallerior, som 

blir allt mer upplevelsebaserade i sina allmänna miljöer utanför butikerna (Insight 

Events Sweden, 2015; West Edmonton Mall, 2016; Hong Kong K11, 2016; Gransd 

Canal Shoppes, 2016; Mall of America, 2016; Mall of Quatar, 2016). Det vill säga att 

själva platsen är en källa till en tilltalande miljöupplevelse för besökarna (Brijesh H, et 

al., 2015), vilket blir en plats för frestelse till köp och konsumtion eller möjligheten till 

att umgås med bekanta och främlingar (Gilboa, et al., 2016) 

 

1.2 Problemdiskussion 
 

Gilboa, Vinai-Yavetz och Chebat (2016) uttrycker att termen ”galleria upplevelse” (fritt 

översatt från mall experience) sällan nämns i litteraturen, dock finns det en stor mängd 

forskning kring besökarens helhetsupplevelse av gallerians kommersiella miljö. Vidare 

förklarar Gilboa, Vinai-Yavetz och Chebat (2016) att besökares helhetsupplevelse av en 

gallerias kommersiella miljö har kopplats ihop med variablerna, känslomässiga 

reaktioner, upplevda attribut, aktiviteter, spänning och atmosfär. (Gilboa, et al., 2016) 

Vilket visar på att besökares helhetsupplevelse i en gallerias kommersiella miljö redan 

har en stor varierande grund uppbyggt, utifrån de nämnda variablerna. Ändå saknas 

besökarens upplevelse i en galleria utifrån en sinnesmarknadsföringsmetodik. Detta 

framkommer även genom ett flertal studier (Spence, et al., 2014; Spence & Gallace, 

2011; Krishna, 2012; Erenkol & AK, 2015; Hultén, 2015) inom sinnesmarknadsföring, 

som påvisar att besöksupplevelsen är mer riktad mot produkter och butiksmiljöer, där 

miljön mellan butikerna i en galleria är mindre utforskad.  

Hulténs (2015) bild av hur företag kan påverka individer genom att bygga upp en 

starkare företagsimage stärks av Krishna & Schwarz (2014) och Yakhlef (2015) vars 

utgångspunkt är att bygga upp en känslobaserad upplevelse för besökaren. Därför är det 

viktigt att en galleria med en stor besöksmålgrupp, aktivt arbetar med att framställa 



 

10 

tilltalande eller känslobaserade upplevelser, för att påverka besökare och få dem att 

komma ihåg gallerian. Vidare skriver Hultén (2015) i boken Sinnesmarknadsföring, 

teoretiska och empiriska utgångspunkter. 

”I servicemiljön, som butiker, gallerior, hemsidor eller platser utgör, har dess 

utformning en särskild betydelsefull roll i sinnesmarknadsföring med avseende på hur 

individer dels uppmärksammar, dels varseblir (eller uppfattar) sin omgivning.” Hultén, 

2015 p. 144.   

Hur besökarna sedan faktiskt uppmärksammar och uppfattar en galleria, utifrån enskilt 

de fem sinnena eller genom multisensorisk sinnesupplevelse, är inte heller något som 

framkommer i boken Sinnesmarknadsföring, teoretiska och empiriska utgångspunkter 

(Hultén, 2015). Svårigheten med detta är att säljande företag kan få uppfattningen av att 

det är enbart butikens atmosfäriska insida som är intressant för att sälja en viss produkt 

(Kotler, 1973). Medan det finns forskare som Kusumowidagdo, Sachari & Widodo 

(2011) som säger att det är butikens yttre och inre miljöer, tillsammans med de 

anställdas närvaro som påverkar samt förbättrar besökarnas upplevelse. 

(Kusumowidagdo, et al., 2012). Dock konstateras det av Hultén (2015) och 

Kusumowidagdo, Sachari & Widodo (2011) att det är besökarnas individuella 

perceptioner av miljön som påverkar upplevelsen. Mossberg (2015) förklarar att den 

individuella perceptionen beror på av vilken anledning individen besöker 

upplevelserummet, vad individen förväntar sig, men även på individens känslomässiga 

tillstånd och hur besökaren tar in och läser av informationen. Det som kan påverka 

individens upplevelse negativt är exempelvis långa köer, rent fysiska upplevelser som 

för hög ljudvolym eller för hög temperatur som kan orsaka huvudvärk. Allt detta 

påverkar hur individens upplevelse blir och hur länge de kommer att stanna kvar i 

upplevelserummet. En besökare som reagerar positivt på upplevelserummet kan komma 

att bli en lojal kund, vilket leder till att individen besöker företaget igen. (Mossberg, 

2015) Detta är av stor vikt då det innebär fördelar för både företag och konsumenter 

(Mossberg, 2015), där kundlojaliteten utvecklar en positiv och stark relation mellan 

både den individuella konsumenten och företaget samt kan tillföra trygghet och identitet 

för konsumenten (Evans, et al., 2008). 

Som tidigare konstaterats har galleria upplevelsen i tidigare studier kopplats ihop med 

variablerna, känslomässiga reaktioner, upplevda attribut, aktiviteter, spänning och 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812004351
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812004351
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atmosfär. Vidare har det framkommit att det är viktigt att en galleria, aktivt arbetar med 

att framställa tilltalande eller känslobaserade upplevelser. Denna typ av upplevelser har 

tidigare inom sinnesmarknadsföring endast utförts speciellt mot butiksmiljöer och 

produkter. 

Svårigheten med detta är att säljande företag kan få uppfattningen av att det är enbart 

butikens atmosfäriska insida som är intressant för att sälja en viss produkt och inte dess 

exteriör, det vill säga den kommersiella miljön inne på en galleria. Där det även 

framkommer att besökarnas individuella perceptioner av miljön har en bestående 

påverkan på upplevelsen. Perceptionen påverkas utifrån känslomässiga och 

intellektuella tillstånd hos individen som sedan ger en positiv eller negativ inställning 

till miljön och företaget. Besökarens individuella upplevelse, sett ur en 

sinnesmarknadsföringsmetodik har även ännu inte klargjorts inom servicemiljön 

galleria.  

 

1.3 Problemfrågor 

 

Problemet som framkom i problemdiskussionen är att inom sinnemarkandsföringen 

finns det inga studier som tar fram den individuella besöksupplevelsen i en gallerias 

kommersiella miljöer, utan enbart förekommit inom butiksmiljöer och produkter.  

 Hur är den individuella besöksupplevelsen i en gallerias kommersiella miljöer, 

utifrån människans fem sinnen och dess multisensoriska sinnesupplevelse? 

 Vad påverkar den individuella besöksupplevelsen i en gallerias kommersiella 

miljöer, utifrån människans fem sinnen och dess multisensoriska 

sinnesupplevelse? 
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1.4 Syfte 

 

Syftet med denna studie är att studera och skapa förståelse för hur besökaren 

uppmärksammar en gallerias kommersiella miljö, samt hur denna miljö påverkar 

besökarens individuella upplevelse utifrån sinnesmarkandsföring. Detta då få studier 

inom ämnet i sinnesmarkandsföring har genomförts.  
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2 Teori 
 

Teorikapitlet kommer att tydliggöra studiens teoretiska tillvägagångssätt genom en mer 

djupgående beskrivning i de olika forskningsområdena; S O R modellen samt 

sinnesmarkandsföring. 

 

2.1 S O R modell  

 

S O R modellen är en modell som tillämpas i butiksmiljöer och innefattar Stimuli som 

påverkar Organismer vilket genererar Respons. Responsen blir utfallet av kundens 

synsätt, beteende och svar gentemot butiken. Modellen blir ett ramverk för hur forskare 

kan undersöka en miljös signaler utifrån de olika sinnena, exempelvis genom färg, ljus, 

musik, doft och utseende, samt hur den påverkar kundernas inre tillstånd och externa 

respons mot butiksmiljön, det vill säga kundens upplevelse. (Peng & Kim, 2014; 

Eroglu, et al., 2001) 

Eroglu, Machleit, Davi (2001) har tagit fram en modell som visar utfallet genom 

kopplingen mellan Stimuli, Organism och Respons. 

 

Figur2.1: S O R modell, inspirerad av Eroglu, Machleit, Davi (2001)  

 

Stimuli som är modellens första steg, handlar om olika inflytande som påverkar 

människan. Det är olika faktorer som påverkar organismerna. I traditionella 

butiksmiljöer består stimuli av de olika beståndsdelarna - sociala faktorer, 

omgivningens faktorer och konstruktions faktorer. De sociala faktorerna innefattar 

människor, kunder, anställda. Omgivningsfaktorer är icke-visuella, således de fem 
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sinnena, syn, hörsel, lukt, känsel och smak. Medan konstruktions faktorer är visuella, 

exempelvis layout och färg. Dessa tre faktorer blir tillsammans det som påverkar 

konsumenten samt den fysiska butikens atmosfär och skapar dess miljö och känsla. 

(Eroglu, et al., 2001; Nordfält, 2007) 

Organism är andra steget i modellen som består av processer vilka sker mellan de 

emotionella- och det kognitiva tillstånden. Det är ett mellanliggande läge som ingriper i 

förhållandet mellan stimuli och respons. (Eroglu, et al., 2001) De emotionella 

dimensionerna som har störst fokus enligt Nordfält (2007) är glädje, upprymdhet och 

dominans, vilket blir ett mellanstadium som förklarar den emotionella responsen av 

omgivningens stimuli. Den kognitiva dimensionen handlar istället om kundens mentala 

stadier och hur individen bearbetar samt påverkas av den kringliggande miljön, som 

individen förvärvar, förädlar, lagrar och hämtar upp information om. Därför beskriver 

kognitionen kundernas interna mentala processer som inkluderar attityder, övertygelser, 

uppmärksamhet, förståelse, minne och kunskap. (Nordfält, 2007; Eroglu, et al., 2001) 

Respons är sista steget i S O R modellen och visar på det slutliga resultatet, som kunden 

antingen reagerar positivt eller negativt på gentemot den kommersiella miljön, 

produkten, varumärket, etcetera. Responsen kan ge ett positivt inställt beteende 

gentemot företaget, vilket innebär att besökaren stannar, utforskar eller skapar 

medlemskap hos företaget. Dock kan responsen även skapa en negativ inställning som 

leder till det motsatta beteendet, att besökaren avstår eller undviker företaget. (Eroglu, et 

al., 2001) 

 

2.2 Sinnesmarknadsföring 

 

Sinnesmarknadsföring handlar om att människans fem sinnen, syn, hörsel, lukt, känsel 

och smak, integreras i ett företags marknadsföring. Sinnena är en avgörande faktor för 

människans upplevelse av köp- och konsumtionsprocessen. De påverkar även hur 

individen blir medveten och uppfattar de olika produkterna samt varumärkena. (Hultén, 

et al., 2008) Sinnesmarknadsföring innebär att företaget erbjuder sina kunder en 

intimare och personligare marknadsföring, för sitt varumärke. Eftersom företaget 

kombinerar sitt varumärke med stimulans för människans fem sinnen, skapas det 
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individuella samt personliga upplevelser och kopplingar hos kunderna för just det 

varumärket. Detta kan leda till en ökad behovstillfredsställelse och lojalitet från 

kundens sida vilket resulterar i lönsamhet för företaget. (Hultén, 2015) 

 

2.2.1 Syn 

 

Synen är ett sinne som människan använder sig till störst del av för att kunna lokalisera 

och avläsa miljön som de befinner sig i. Detta har företag vänt till sin fördel och 

använder sig av stimuli som påverkar synen för att fånga kundens uppmärksamhet, 

genom att skapa upplevelse med hjälp av omgivningen. (Hultén, 2015) 

Den visuella marknadsföringen sker genom utformningen av kommersiell miljö. Där 

exteriören och interiören blir det som påverkar konsumentens upplevelse och perception 

av företagets image. (Hultén, 2015; Mossberg & Sundström, 2011) För att kunna stärka 

företagets image, kan företaget använda sig av psykologiska metoder, där de skapar 

illusioner som bidrar till hur individen upplever miljön (Mossberg, 2015). Metoder som 

påverkar kunden psykiskt är estetiska och funktionella stimuli, vilket enligt Hultén 

(2015) tar form genom arkitektur, belysning, färg, interiör och skyltning i miljön. 

Arkitekturens påverkan på kundens upplevelse handlar om miljöns utformning, där 

byggnaden eller rummets takhöjd och fönster kan påverka individens tankeprocess, 

välbefinnande samt kreativitet (Hultén, 2015). Väggarnas utseende och konturer 

påverkar individens perception av företagets produkt eller tjänst (Hultén, 2015), men 

den geografiska placeringen och tillgången till natur påverkar arkitekturen samt 

individens välbefinnande (Hultén, 2015; Kaplan , et al., 1998) 

Belysning och ljussättning har betydelse för den rumsliga upplevelsen. Belysningen 

förstärker individens visuella attraktion till rummets miljö och skapar på så vis en 

sinnesstämning. Vilket görs för att få fram en känsla, samtidigt som det skapar en 

funktionalitet och orienteringsmöjlighet för individen. Samspelet mellan färg och 

belysning kan hjälpa information att förmedlas och tydliggör rummets funktioner. 

(Hultén, 2015; Nordfält, 2007) 
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Färger har en påverkan på individens upplevelse, vilket har en avgörande betydelse i 

hur individen uppfattar, värderar enskilda objekt och de rumsliga miljöerna. De små 

skillnaderna i nyanser samt dova kulörer gör att individen kan avläsa information som 

ljus, skugga, avstånd och storlek. (Fridell Anter & Klarén, 2008) Färger används även 

för att förmedla information och skapa sinnesstämning. De starka kulörerna har en 

mindre påverkan av på den rumsliga upplevelsen men används för att tydliggöra 

funktioner. Dock krävs det en strategisk balans samt harmonisk kombination mellan de 

dova och starka färgerna för att det ska fungera i en rumsmiljö. (Bergström, 2007; 

Fridell Anter & Klarén, 2008) Olika färger påverkar människan på olika sätt, där rött, 

orange och gult upplevs som varma färger medan färgerna blått, grönt, turkost 

associeras som kalla färger. De varma färgerna framkallar ökad aktivitet hos individer, 

medan de kalla färgerna har en lugnande effekt. (Bergström, 2007) 

Tillsammans med färger och ljus skapar personen en individuell förståelse för sin 

omgivning, i form av rumslighet, färger, former, förändringar och rörelser. (Fridell 

Anter & Klarén, 2008) Detta samband påverkar interiören, där materialet på stolar, 

bord, soffor, hyllor etcetera, tydliggörs eller får ett annat visuellt uttryck som förstärker 

kundens upplevelse och associationer av miljön (Hultén, 2015). Likaså används 

skyltningen i en kommersiell miljö för att hjälpa kunden genom dess uttryck och 

funktion. Därför kan det förekomma skyltar som visar riktningar, ingångar, utgångar, 

regler kring uppförande med mera. Det kan även förekomma skyltar som visar 

företagets namn, varumärken eller namn på avdelningar. (Mossberg, 2015) 

 

2.2.2 Hörsel 

 

Efter synen är det hörsel som är det näst mest utvecklade sinnet som ger en sensorisk 

identitet och upplevelse. Många företag använder sig av ljud för att förstärka sin 

identitet i varumärket. Det är också ett sätt att skilja sig ifrån sina konkurrenter och alla 

företag kan använda sig av ljud. (Bartholmé & Melewar, 2011; Hultén, 2011) 

Ljudet kan delas upp i tre olika element röster, musik och ambienta ljud. Röster är ljud 

utvecklade av människor medan musik är ljud som skapas av instrument och sång, 

antingen separat eller i en kombination. Om ett ljud är ambient betyder det att detta är 
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ett ljud som inte kommer ifrån något instrument eller någon människa. Det kan 

exempelvis vara ett naturljud, djurläte såsom fågelkvitter eller ett hundskall etcetera. 

(Hultén, 2015) I Spendrup, Hunter och Isgrens (2016) artikel framkommer det att 

naturljud framkallar psykologiska effekter. Somliga individer associerar framställda 

naturljud i butiker som positivt, då individen associerar till naturupplevelser. Andra 

individer känner sig lurade av det framställda ljudet. Det kan bero på att individen 

förknippar det med ett djur. (Spendrup, et al., 2016) 

Musiken har en stor betydelse i människans vardag. Den omformar världen och dess 

upplevelse samt ger människan inspiration. (Hultén, 2011; Hultén, 2015) Beroende på 

ljudnivån, rytmen, stilen samt mönstret i musiken bidrar detta till att skapa olika känslor 

och förnimmelser hos individer (Erenkol & AK, 2015). Därför använder många butiker 

någon form av musik för att skapa en atmosfär, för att förstärka ett tema eller fånga 

konsumenternas uppmärksamhet (Hultén, 2011). Det finns studier som visar på att ljud 

såväl som musik har en tydlig påverkan på besökarnas köp- och konsumentbeteende 

(Bartholmé & Melewar, 2011). Om musiken har en tydlig, snabb rytm uppvisar 

besökarna ett mer energiskt beteende och butiken kan förvänta sig en snabbare 

spridning av besökarna i butiken (Erenkol & AK, 2015).  

Många butiker spelar idag musik med olika typer av tempon beroende på vilken tid det 

är på dygnet (Erenkol & AK, 2015; Hultén, 2015). Ett långsammare tempo samt lägre 

volym av bakgrundsmusiken kan generera ett lugnare kundflöde i butiken. 

Konsumenterna har även en tendens till att, marginellt, stanna kvar längre på en plats, 

jämfört med en bakgrundsmusik som innefattar en högre volym och ett snabbare 

tempo.  (Hultén, 2015) 

Däremot spelar konsumenternas perception in vid köpbeteendet (Hultén, 2015). 

Bartholmé & Melewar (2011) framför att besökarens köpbeteende påverkas av 

bakgrundsmusiken, det vill säga om besökaren gillar musiken i butiken leder det till mer 

köp. Enligt Hultén (2015) har stämningsmusik också en positiv påverkan på både 

besökarnas känslomässiga och kognitiva variabler, exempelvis glädje, upphetsning samt 

produktuppfattning och servicekvalité. 
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2.2.3 Lukt 

 

Människan uppfattar olika dofter som sedan, med hjälp av hjärnans luktcentrum, 

förknippas med känslor. När luft dras in genom näsan påverkas ca 10 miljoner 

luktreceptorer. Dessa receptorer påverkar i sin tur hur individen uppfattar doften och 

skapar på så vis emotionella upplevelser till doften ifråga. Människan använder 

luktsinnet som en slags orienteringskarta för att avgöra om den behagliga eller 

obehagliga doften är tecken på att exempelvis maten är dålig. (Hultén, 2015) Studier 

visar också att människans förmåga att uppfatta och känna igen dofter som individen 

har utsatts för tidigare stannar kvar i minnet under en längre tid (Krishna, 2012).  

Alla företag kan använda sig av en egen doft för att utveckla och stärka ett företags eller 

ett varumärkes identitet. Företaget eftersträvar att den framtagna doften skall både 

uppmärksamma besökaren och bidra till att skapa en viss image för företaget. Strategier 

för dofter handlar inte enbart om att sprida en viss doft i en bestämd miljö, utan även 

hur företaget jobbar med att eliminera de störande och oangenäma dofterna som 

besökaren kan uppleva i en kommersiell miljö. (Hultén, 2015) 

Skälet till att använda sig av en doft i en kommersiell miljö, kan bidra till att företaget 

skapar en behaglig och tilltalande miljö samt en mer positiv shoppingupplevelse 

(Hultén, 2015; Rimkute, et al., 2016). Besökarna kan bli mer stimulerade och rofyllda 

till att stanna kvar längre i butiken, vilket ökar chanserna till köp. (Hultén, 2015) Detta 

påvisas även i Spangenbergs et al. (2006) studie där de tittar på hur olika dofter på olika 

avdelningar i en klädesbutik, påverkar människor till att stanna kvar längre på bestämda 

avdelningar. Det är dock viktigt att tänka på att den doft som företaget använder sig av i 

sina miljöer, bör stämma överens med den aktuella doften samt den miljön eller tema 

som redan existerar (Hultén, 2015). 

 

2.2.4 Känsel 

 

Behovet av att känna på ett föremål är lika stor hos både barn och vuxna. För vissa 

individer kan det vara nästintill oemotståndligt. Genom att känna på ett föremål får 

individen information om föremålet och kan skapa sig en egen individuell 
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uppfattning.  Uppfattningen är sedan kopplad till ett tidigare minne och erfarenhet, som 

gör att individen upplever exempelvis vilken kvalitet, textur, vikt, mjukhet, hårdhet 

etcetera föremålet kan ha. (Hultén, 2015) Företag bör utnyttja det till sin fördel, genom 

att använda sig av en marknadsföringsstrategi där de låter individen känna på föremålen 

(Aradhna , et al., 2016; Spence & Gallace, 2011). Människor har en större förmåga att 

ta till sig och tycka om ett föremål ifall de har fått känna på föremålet (Hultén, 2015; 

Spence & Gallace, 2011). 

Föremålen upplevs inte enbart genom känseln, utan även av hur rummet upplevs 

visuellt samt vilken temperatur och luftfuktighet rummet har. Om ett rum är för varmt 

eller för kallt, har för hög eller för låg luftfuktighet kan det skapa negativ respons hos 

individen och dra uppmärksamheten bort ifrån föremålen. (Mossberg, 2015) 

Ett annat sätt att få besökaren att uppleva en behaglig kommersiell miljö är att 

implementera växtlighet. Thomsen, Sønderstrup-Andersen & Müller (2011) forskning 

visar att i stressiga miljöer där det kan skapas obehagskänslor kan stressen minimeras 

med hjälp av växter. Växter har en förmåga att förbättra humöret och skapa positiva 

känslor hos besökarna. Dock bör företag ta hänsyn till de allergier som enskilda 

individer kan ha gällande växtlighet. (Thomsen, et al., 2011) 

Andra människors närvaro i upplevelserummet kan påverka besökaren. Där närvaron 

kan vara på både gott och ont, då upplevelsen sker i samband med de sociala 

interaktioner som påverkar upplevelsen. Andra kunder kan därför förstärka upplevelsen 

negativ eller positivt, speciellt när känslan av samhörighet uppstår. (Mossberg, 2015) I 

sammanhang där det är mycket folk, kan känslan av trängsel uppstå. Detta kan upplevas 

som negativt av besökaren, vilket påverkar besökarens attityd till företaget. (Nordfält, 

2007) 

 

2.2.5 Smak 

 

Smaken är inte bara ett sinne utan det är flera sinnen som samarbetar och ger ett 

sinnesintryck (Ryan S & Aradhna, 2010). Begreppet smak är därför många gånger en 

formulering för människans hela sinnesupplevelse (Hultén, et al., 2008). 
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Uppfattningen av smak och smakupplevelse relateras ofta till smaken på tungan, men 

smaksinnet kan delas in i två delar, den inre och den yttre smaken (Ryan S & Aradhna, 

2010; Hultén, 2015). Den inre smaken innebär den gastronomiska smaken, det vill säga 

smakupplevelser som är förknippade med maträtter och restaurangbesök. Den yttre 

smaken beskrivs som en estetisk smak vilket kan vara obestämd beroende på 

sammanhang. Estetisk smak förknippas med design, konst, mode etcetera. (Hultén, 

2015) Där individers perception, preferenser och smakupplevelse kan spela en stor roll 

av de sociala differentieringar, vad gäller den estetiska smaken (Sherrard, 1995) och 

påverkar även individernas perception av de andra fyra sinnena (Hoyer & Stokburger-

Sauer, 2012). 

 

2.2.6 Multisensorisk sinnesupplevelse 

 

Inom sinnesmarkandsföring talas det inte enbart om sinnenas enskilda sinnesupplevelse, 

utan även om en sinnesupplevelse kombinerad mellan de olika sinnena. Där sinnena 

samspelar och arbetar med varandra för att höja sinnesupplevelsen av en människas 

perception av ett varumärke eller företag. (von Wallpach & Kreuzer, 2013; Hultén, 

2011) 

Krishna (2011) förklarar att de mänskliga sinnena skapar en kognition och emotionell 

relation till människan och dess respons till stimuli och sinnesupplevelsen. När man 

studerar de emotionella och kognitiva processerna hos en människa, framkommer det 

att de olika sinnena interagerar med varandra på olika nivåer. Detta skapar en 

multisensorisk sinnesupplevelse för människan. (Hultén, 2011) Utifrån olika 

kombinationer av sinnesstimuli som att ändra en doft eller dämpa belysningen, kan ett 

företag skapa en multisensorisk sinnesupplevelse i en miljö. Till följd av detta kan 

konsumenten ändra ett beteende och uppfattning vid val av produkt. Det bör tas med i 

beräkningen att det kan ske en överbelastning av sinnesstimuli hos konsumenten, 

exempelvis tung doft, hög musik etcetera. Upplevelsen av mängden stimuli är mycket 

individuell. För att undvika överbelastning av sinnesstimuli för konsumenten bör 

företaget göra en segmentering av sin målgrupp.  (Spence, et al., 2014) 
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2.3 Sammanfattning av teori 
 

Teorikapitlet redogör vad som innefattar S O R modellen och hur modellen kan 

användas som ett ramverk, för hur studien analyserar de stimuli en miljö sänder ut och 

hur det påverkar upplevelsen av miljön. Detta sker genom begreppen stimuli, det vill 

säga de fysiska faktorer som påverkar en person. Organism, den känslomässiga eller 

intellektuella uppfattningen av de stimuli som personen utsätt för och respons, ifall 

personen reagerar positivt eller negativt på de stimuli som personen utsatts för genom 

att bearbetat det först utifrån organismens dimensioner.  

Kapitlet tar även upp innebörden av sinnesmarknadsföring, sinnena och multisensorisk 

sinnesupplevelse samt hur olika sorter av stimuli kan påverka personers uppfattning 

utifrån sinnena. 

Att kombinera S O R modellen och sinnesmarkandsföring gör att fokus ligger kring hur 

stimuli upptas utifrån sinnena enskilt och i kombination med varandra (multisensoriskt), 

på ett djupare plan, som sedan resulterar i organism och respons. Där resultatet speglar 

personens upplevelse av miljön utifrån sinnena. Figuren nedan visar hur S O R 

modellen och sinnesmarknadsföringen hänger ihop med varandra. 

 

Figur2.2: Hur S O R modellen och sinnesmarkandsföring är sammankopplade. 

Exemplet utgår ifrån synsinnet.  

Sedan bryts begreppen ner genom en operationalisering för att skapa frågeställningar 

kring sinnesmarknadsföringen som är kopplad till S O R modellens principer (stimuli, 

organism, respons). Detta underlättar insamlingen utav data för att skapa en förståelse 
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av den individuella upplevelsen och hur olika besökare uppfattar den kommersiella 

miljön. 
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3 Metod  

 

Metodkapitlet kommer att tydliggöra studiens undersökningsmetod, studiens process, 

kvalitetsmått och etiska överväganden. 

 

3.1 Kvalitativ studie 

 

Studien innefattar en kvalitativ forskningsstrategi som präglas av ett etnologiskt synsätt 

vid insamlingen av empiriskt data. Det gör att angreppsättet är induktivt i den mening 

att den insamlade informationen ter sig i motsats till det kvantitativa synsättet genom ett 

tolkningsperspektiv, vilket kräver att forskare har eller skaffar sig kunskap kring 

handlingens subjektiva mening. (Gummesson, 2000; Bryman & Bell, 2013) I den 

kvalitativa forskningsstrategin med ett induktivt angreppssätt kommer kvalitet före 

kvantitet samt att intervjupersonerna är i fokus ur en kunskapsteoretisk ståndpunkt 

(Gummesson, 2000). Denna ståndpunkt förklarar Bryman och Bell (2013) som ett direkt 

samspel med en individ, där tillgänglighet till individens medvetande generar en social 

kunskap. Detta sker utifrån detaljerande beskrivningar som skapar en inblick i hur 

intervjupersonerna uppfattade den studerade miljön. Studien kan dock ses som en 

deduktiv ansats, då tidigare teorin tog form innan en empiri utfördes. Dock användes 

teorin som vägledande reflektioner och riktlinjer till det insamlade empiriska data. 

Därför blir angreppsättet induktivt med inslag av ett deduktivt perspektiv. (Bryman & 

Bell, 2013) 

 

3.2 Studiens process 

 

3.2.1 Fallföretag 

 

Emporia är en av Sveriges största gallerior (Fastighets världen, 2015) och är placerad i 

Hyllie, Malmö. Dess placering vid Hyllie tågstation gör gallerian lättillgänglig för 
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besökare som bor i närheten eller för de besökare som transporterar sig fram genom 

kollektivtrafik, bil eller cykel (Steen & Ström, 2016a). Gallerian består av tre 

shoppingvåningar som har färgkodade torg, med sina egna teman, samt en enorm 

takpark (Steen & Ström, 2013a; Mattsson, 2012; Wingårdhs, 2012). 

Det finns ett stort utbud av både nationella och internationella varumärken inom mode, 

sport, heminredning, mat och hälsa, (Allt i Malmö, 2016; Steen & Ström, 2016b; Steen 

& Ström, 2016c) vilket år 2015 lockade ca 6,7 miljoner besökare till Emporia (Bördal, 

2016). 

År 2013 mottog Emporia ett pris för sin utstickande arkitektur vid den internationella 

arkitekttävlingen World Architecture Festival, WAF, i Singapore (MyNewsDesk, 

2013). Under samma festival fick Emporia ytterligare ett pris för bästa 

inredningsarkitektur, Inside Award 2013 (Steen & Ström, 2013b). 

Emporia var av intresse för studien med anledning att gallerian har en utstickande 

arkitektur och en fascinerande omgivningsuppbyggnad. Studien riktades mot två mer 

specifika områden, nämligen det Blå och det Gröna torget. Karta samt bilder över de 

båda torgen finns i Appendix 1, 2 och 3. Dessa två torg valdes för studien på grund av 

att Emporias omgivning är uppbyggt kring dessa miljöer. Passagerna i gallerian är 

utformade som en åtta. Detta gör att besökaren oavbrutet leds till de två torgen, vilket 

även gör att de fungerar som naturliga mötesplatser eller uppsamlingsområde i 

gallerian. Det är även på dessa torg som Emporias utstående arkitektur är som mest 

framträdande inne i gallerian.  

 

3.2.2 Urval 

 

Bryman & Bell (2013) beskriver två urvalsmetoder, sannolikhetsurval och icke- 

sannolikhetsurval. Sannolikhetsurval eller slumpmässigt urval som det även kallas, 

innebär att varje individ ur en population har lika stor möjlighet att väljas ut till urvalet. 

Risken vid ett slumpmässigt urval är att det blir fel vid fördelning av populationen 

(Jacobsen, 2002). Att använda ett icke-sannolikhetsurval innebär istället att vissa 

individer ifrån populationen har större möjlighet att väljas ut till urvalet på grund av 
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olika faktorer. Vidare kan dessa två urvalsmetoder delas upp i mer specifika urval av 

individer. (Bryman & Bell, 2013) 

Denna studie har samlat in information ifrån ett urval besökare som togs fram genom ett 

icke-sannolikhetsurval. Den mer specifika metoden som användes var 

bekvämlighetsurval (Bryman & Bell, 2013). Vilket innebar att urvalet togs fram genom 

att tillfråga individer som redan vistades i de utvalda områdena. Ett annat urval som 

gjorts är av situation, det vill säga plats och tid (Jacobsen, 2002). Vid val av plats har 

fokus riktats mot en galleria som har en varierande målgrupp och god genomströmning 

av människor. Tidpunkten valdes utifrån en lugnare period i gallerian, då färre 

människor är i rörelse.  

 

3.2.3 Semistrukturerad intervju 

 

Metoden intervju valdes för att få reda på om besökaren uppfattade en sinnesupplevelse 

eller inte. Intervjuerna som gjordes på plats i Emporia var av semistrukturerad karaktär. 

Genom att använda ett noga färdigställt frågeformulär med öppna frågeställningar kan 

intervjuaren hålla sig inom ämnets ramar. Det innebär även att tiden för intervjun 

minskar och det är större chans att intervjua fler personer inom ett förutbestämt 

tidsintervall. Frågorna som ställdes var inriktade mot besökarnas sinnesupplevelse och 

de hade möjlighet att svara öppet på frågorna.(Bryman & Bell, 2013) De data som 

samlats in genom intervjuerna kan enligt ett kvalitativt synsätt skapa flexibilitet 

samtidigt som den insamlade datan kan anses vara ostrukturerad och irrelevant 

(Gummesson, 2000; Bryman & Bell, 2013). Detta har beaktats i studien vid valet av 

semistrukturerade intervjuer. Syftet var att skapa en struktur samt för att få reda på så 

mycket som möjligt om besökarnas känslor och egna uppfattningar av upplevelsen, utan 

att leda besökarnas svar. 

Eftersom smaksinnet kan tolkas som ett samarbete mellan två eller flera sinnen (Ryan S 

& Aradhna, 2010) frångår studien den traditionella tolkningen av 

sinnesmarknadsföringen. Sinnet smak i den här studien tolkas genom estetik med andra 

ord, som utfallet av vad intervjupersonen tycker är tilltalande eller inte tilltalande, se 

Appendix 4. Frågorna ställdes på ett neutralt sätt så att de skulle kunna användas i andra 

studier om kommersiella miljöer, som avviker ifrån studiens fallföretag. Intervjuer 
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gjordes fram tills att de uppnådde en teoretisk mättnad. Vilket menas med att 

insamlingen av informationen, pågick fram tills det inte gav någon ytterligare form av 

teoretisk insikt (Bryman & Bell, 2013). Teoretisk mättnad uppkom i studien när de tre 

sinnena, hörsel, lukt och känsel, gav liknande resultat, från majoriteten av 

intervjupersonen. Endast tre av fem sinnen valdes för att bestämma teoretisk mättnad då 

det ansågs att alla fem sinnena inte kunde bli mättade under en period på tre dagar, men 

en mättnad ändå skedde genom majoriteten av sinnena.   

 

3.2.4 Operationalisering 

 

Det finns många olika tolkningar av vad, var, hur och när en operationalisering lämpar 

sig. Eliasson (2010) menar på att de som utför studien eller undersökningen behöver ha 

en klar och tydlig bild över begreppet. Det ska därmed inte framkomma några 

oklarheter för läsaren i vad, samt hur det mäts för att nå ett så legitimt resultat för 

studien som möjligt (Eliasson, 2010).   
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S O R 

modell 

Stimuli 
Människans 

fem sinnen 

Syn 
Vad i omgivningen väcker din 

uppmärksamhet? Varför? Hur? 

Hörsel Uppfattar du något speciellt ljud? Vad? 

Lukt Känner du någon speciell doft? 

Känsel Vad anser du om temperaturen här inne? 

Smak 
Tycker du omgivningen är tilltalande? 

(estetisk smak) 

Organism 

Emotionella 

tillstånd 
Känslor 

Vilken känsla får du av omgivningen? 

Anser du att ljudvolymen är för hög? 

Uppskattar du ljudet? 

Kognitiva 

tillstånd 

Interna 

mentala 

processer 

Vad associerar du omgivningen med? 

Anser du att ljudvolymen är för hög? 

Vad associerar du med ljudet? 

Om du hade fått välja själv vilket ljud som 

skulle finnas i miljön, vilket ljud hade du 

valt då? 

Vad associerar du med ljudet? 

Om du hade fått välja själv vilken doft som 

skulle finnas i miljön, vilket doft hade du 

valt då? 

Vad associerar du med doften? 

Respons  

Positivt, 

negativt 

eller 

neutralt 

Hur är individens reaktion till 

omgivningen? 

Tabell 3.1: Operationaliseringsschema 

 

Vid utförandet av studiens intervjuer har studien utgått ifrån den presenterade modellen 

S O R, vilket framgår i Teorikapitlet, detta för att skapa relevanta frågor. Frågorna som 

ställdes anpassades till intervjupersonen och förtydligades ytterligare i vissa intervjuer. 

Tabell 3.1 visar hur stimuli, organism och respons tas fram genom hur intervjupersonen 

svarar under intervjun. På så vis får studien en generell överblick på hur besökaren, 

utifrån faktorer som sinnen, sociala faktorer, icke-visuella faktorer och visuella faktorer; 

känslomässigt tillstånd och intellektuella tillståndet; positiva och negativa reaktioner 

påverkas av den kommersiella miljön.  
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I stimuli kan man ställa konkreta frågor men eftersom studien innefattar semi-

strukturerad intervju valdes öppna frågor för att få ett mer flytande samtal. En nackdel 

eller fördel kan vara att intervjupersonen upplevde sinnena genom synen. För att 

undvika detta ställdes frågor om exempelvis temperaturen, se Appendix 4.  

Responsen i S O R modellen berörs inte i operationaliseringsschemat som en enskild 

fråga till besökaren. Detta beror på att de frågor som ställts leder till en form av reaktion 

som antingen är positiv eller negativ. 

 
3.2.5 Insamling av empiriskt material 

 

För att ta reda på forskningsfrågorna, utfördes semistrukturerade intervjuer av 

besökarna på gallerian Emporias valda områden, se Appendix 1. Utförandet av de 

semistrukturerade intervjuerna gjordes mellan måndagen den 2 maj till onsdagen den 4 

maj 2016, från klockan 10.00–16.00. Dessa tidpunkter valdes av anledningen att 

Emporia själva beskriver veckans lugnaste dagar som måndag, tisdag och onsdag (Steen 

& Ström, 2016d). De dagarna upplevdes som mindre stressiga vilket möjliggjorde att 

besökarna hade mer tid till att lättare uppmärksamma den kommersiella miljön. 

Under intervjuerna presenterades ämnet för studien, hur lång tid intervjun skulle ta och 

intervjupersonens anonymitet. Därefter ställdes frågorna i tur och ordning, med start av 

allmänna frågor i form av artighetsfrågor för att det skulle bli lättare att prata med 

intervjupersonerna och få dem att öppna sig och skapa en dialog. Vidare ställdes frågor 

kring ämnet. Intervjupersonen hade möjlighet till att svara öppet inom det valda ämnet. 

Under intervjun fördes anteckningar om besökarens upplevelse av den befintliga miljön, 

i de olika områdena. Intervjuerna avslutades när det förekom en teoretisk mättnad av 

sinnena hörsel, lukt och känsel. För att säkerställa att intervjupersonernas svar upplevts 

på ett korrekt sätt, återberättades en kort sammanfattning av intervjun för dem. Därefter 

fick intervjupersonerna godkänna om sammanfattningen stämde överens med deras 

svar. 
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3.2.6 Analys av datainsamling 

 

Rådata som samlades in vid intervjuerna skrevs rent för att göra informationen mer 

överblickbar. Efter sammanställningen av empirin, gjordes en genomgång av det 

renskrivna materialet för att avlägsna den överflödiga informationen. De stycken som 

innehöll irrelevant information raderades för att ge en tydligare överblick av studien. 

(Jacobsen, 2002) I denna studie ansågs artighetsfrågorna som irrelevant information och 

togs inte med i Empirin. 

Materialet sorterades och kategoriserades utifrån olika kriterier i liknande grupper, för 

att kunna benämna att viss data liknar varandra eller skiljer sig åt. Fördelarna med att 

kategorisera in det insamlade materialet är att det blir en förenkling av komplicerad och 

detaljerad data. En kategorisering är även en förutsättning för att kunna jämföra 

intervjuerna med varandra. (Jacobsen, 2002) 

Den första övergripande kategoriseringen utfördes efter respektive område, det Gröna 

och Blå torget (Appendix 1). Nästa indelning gjordes utifrån underkategorierna syn, 

hörsel, lukt, känsel och övrigt som efterfrågades i intervjuerna, se Appendix 4. Då 

smaksinnet betraktas i denna studie som estetisk smak, ansågs den gå in under de andra 

sinnena och skrevs därför inte som en egen underrubrik. Därefter gjordes en 

sammanfattning efter intervjupersonernas upplevelse av befintliga stimuli, dess 

kognitiva och emotionella tillstånd samt deras respons av omgivningen. 

 

3.3 Kvalitetsmått 

 

De kvalitetsmått som används inom företagsekonomisk forskning är reliabilitet och 

validitet, som framförallt är styrda och används inom den kvantitativa metodiken. Dessa 

kvalitetsmått har även omvandlas och anpassats till den kvalitativa metodiken. (Bryman 

& Bell, 2013) Hirschman (1986) och Bryman och Bell (2013) förklarar detta genom att 

omvandla validitet och reliabilitet till begrepp som anpassas till mer kvalitativa 

kvalitetsmåtten, tillförlitlighet, överförbarhet, pålitliga och konfirmering eller 

bekräftelse. 
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3.3.1 Tillförlitlighet 

 

Det interna validitetsmåttets motsvarighet är tillförlitlighet som menas med att studien 

som skapats ska vara trovärdig i andras ögon. (Hirschman, 1986; Bryman & Bell, 2013) 

Hirschman (1986) beskriver att det förekommer olika tolkningar av världen och att 

därefter finns det inget korrekt riktmärke för att validera en tolkning. Hirschman (1986) 

beskriver följande (fritt översatt); 

”… att rekonstruktionerna som har kommit fram till via undersökningen är trovärdiga 

för konstruktörerna av den ursprungliga verkligheten.” Hirschman, 1986, p 244 

Därför har det säkerställts i studien att den är utförd enligt de regler som finns, samt att 

resultatet av intervjuerna har återberättats för de deltagande intervjupersonerna i 

studien. Detta för att bekräfta att studien uppfattade deras verklighet på ett korrekt sätt. 

 

3.3.2 Överförbarhet 

 

Det externa validitetsmåttets motsvarighet är överförbarhet. Inom den kvalitativa 

metodiken strävar forskare efter att resultatet ska fokusera på kvalité istället för 

kvantitet. Därför kan det exempelvis göras en studie på en liten grupp individer med 

liknade egenskaper, vilket resulterar i att det inte kan ges en generell bild av 

verkligheten. (Bryman & Bell, 2013) För att stärka studiens överförbarhet, har det 

redogjorts en detaljerad beskrivning över hur resultatet av empirin tagits fram.  

 

3.3.3 Pålitlighet 

 

Reliabilitet måttets motsvarighet är pålitlighet där måttet står för mätning av 

tidsstabilitet och inre konsekvens av forskningsinstrumenten. Inom den kvalitativa 

metodiken utvärderas detta genom forskaren. (Hirschman, 1986) För att studien skulle 

vara pålitlig och trovärdig skapades en befintlig samt fullständig redogörelse över 

studiens olika faser. Hur faserna har utförts och att all annan information samt data som 

samlats in har redogjorts.  
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3.3.4 Konfirmering eller bekräftelse 

 

Det sista mått som Hirschman (1986) talar för är objektivitet, där motsvarigheten nämns 

som konfirmering eller bekräftelse. Detta mått innebär att det är en objektivitet i studien, 

där författarens egna värderingar inte påverkar undersökningen på ett avgörande sätt. 

(Bryman & Bell, 2013; Hirschman, 1986) 

Detta kvalitetsmått innebär att studien utelämnar individuella värderingar, som 

påverkade utförandet och slutsatsen av studien. Studien innefattade även insikten av att 

definitiv objektivitet inte går att få i studien, men de individuella värderingarna var 

tydligt framlagda. 

 

3.4 Etiskt övervägande 
 

I denna studie har olika etiska ställningstagande övervägts, eftersträvats och bearbetas. 

Etiska och kritiska överväganden har gjorts för att säkerställa att intervjupersonerna inte 

utsatts för fysiska och psykiska skador under deltagandet i denna studie. (Bryman & 

Bell, 2013) Bryman och Bell (2013) beskriver tre förhållningssätt för att 

intervjupersonerna inte ska ta skada, dessa är samtycktes krav, intrång på privatliv och 

falska förespelningar.  

I denna studie har deltagarna haft möjligheten att samtycka till att delta i intervjun och 

fått möjligheten att avböja. De har tilldelats fullständig, korrekt information angående 

studien samt intervjuprocessen, utan fördrivna eller osanna påståenden. Det har 

förekommit tydlighet med att det sker en fullständig anonymitet, där deltagarnas 

privatliv inte blir inkräktat. (Bryman & Bell, 2013) 

Det kan dock förekomma svårigheter med etiska beslut inom denna kvalitativa 

forskningsmetodik. Svårigheterna kan bero på sociala sammanhang där personliga, 

kulturella, politiska, etiskt grundade åsikter kan komma i vägen. Den största kritiken 

med studien är att utfallet kan se annorlunda ut, då intervjuarens egenskaper som ålder, 

kön, personlighet etcetera kan ha påverkat deltagandet av intervjupersoner. Inom 

studien kan det skapats en problematik i intervjuerna då otydlighet kan skapa 

missförstånd. (Bryman & Bell, 2013) Missförståndet i denna studie var innebörden av 
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olika frågeställningar och vad intervjupersonen i själva verket såg, hörde, luktade, 

kände, smakade och tyckte. Följdfrågor tillkom för att få intervjupersonen att 

uppmärksamma samt tydliggöra sin individuella upplevelse och uppfattning av den 

befintliga kommersiella miljön. 
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4 Empiri 
 

Empirikapitlet tydliggör studiens empiriska tillvägagångssätt genom en mer djupgående 

beskrivning av besökarens upplevelse av det Gröna samt det Blå torget utifrån 

kategorierna; syn, hörsel, lukt, känsel och övrigt. För att se de fullständiga intervjuerna 

hänvisas läsarna till Appendix 5 och 6. 

 

4.1 Gröna torget 

 

 

Bild tagen av Yasmina Tahé, (2016c), Emporia entréplan från Espresso House. Se 

ytterligare bilder i Appendix 2 

Det Gröna torget kännetecknas av den gröna färg som finns på inredningen samt av de 

växter som är planterade på höjden både på hissen och i rörliga lianer. Torget täcks av 

ett glastak som släpper in rikligt med ljus under soliga dagar. Vilket kompletteras 

av riktad- och punktbelysning. Torget har en stor spiraltrappa centralt placerad i mitten. 
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Mellan hissen och lianerna som hänger direkt ifrån takfönstret finns det runda sittpuffar 

för besökarna att sitta på. Dessa kuddar har en bredare variation av färgnyanser. Miljön 

har även detaljer som att trappräcket är invirat i grönt läderliknade material medan i 

golvet finns det inlagt grönt glaskross. 

 

4.1.1 Syn - Gröna växter i en skog eller djungel 

 

Av de elva intervjuerna som genomfördes svarade samtliga att de upplevde det Gröna 

torget tilltalande. G1 ansåg att omgivningen var mysig med växter. G2 uppskattade 

naturtemat med den gröna färgen och trappräckena som är täckta i glas. G3 upplevde 

omgivningen som behaglig. G4 tyckte om det växtliga. Personen uppfattade det Gröna 

torget som mysigare än det Blå torget. G5 ansåg att det var snyggt med klängväxterna 

som fanns i miljön. G6 brukade använda miljön som en mötesplats. Personen tyckte att 

omgivningen var tilltalande på grund av det gröna, växtliga, samt att området var 

naturnära. G7 ansåg att omgivningen var mer tilltalande än betong, samt att det var en 

liten annan miljö än den personen var van vid på jobbet. G8 gillade växterna precis som 

G4, och menade på att det var fantastiskt snyggt. Personen kände även att omgivningen 

var tilltalande då det fanns gott om sittplatser utan att det upplevdes vara alltför 

“flashigt”. G9 upplevde att omgivningen var tilltalande men förvirrande.  G10 

tolkade omgivningen som rofylld och genomtänkt. Samtidigt som trappan, färgerna och 

växterna blev ett kännetecken, tyckte personen att det blev väldigt vackert. G11 gillade 

växtligheten precis som G4 och G8 samt att den kändes “fräsch”. 

Majoriteten av intervjupersonerna tycke att det var växterna som väckte deras 

uppmärksamhet. G1 och G5 motiverade att det var annorlunda och ovanligt att detta 

fanns i köpcentrum. G4 tyckte omgivningen upplevdes som trevligt och inbjudande. G6 

och G10 sa att även växtligheten var det som väckte deras uppmärksamhet och lockade 

till att gå fram och känna på bladen. G6 uttryckte även att det var växterna som 

personen reagerade på. Sittplatserna som fanns där var “okej-bekväma” att sitta på, men 

att det kanske inte är en plats där man stannar så länge vid. G10 uppfattade växterna 

som i iögonfallande och annorlunda samt att det känns naturlig även om de inte var det. 

G2, G3 och G11 var mer specifika i vad som väckte deras uppmärksamhet, nämligen de 

lianer eller växt pelarna som fanns i omgivningen. G2’s uppmärksamhet hade väckts då 
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denna miljö stod i en stor kontrast till den övriga omgivningen. G3 sa att deras 

uppmärksamhet hade väckts då de blivit nyfikna på om det var riktiga växter. G11 

tycket att omgivningen kändes som “en annan plats” och att den upplevdes som “lite 

mer mysig”. G11 hade även gått fram till lianerna då personen undrat hur höga lianerna 

var samt att de påminde personen om träd. Även den annorlunda designen hade väckt 

uppmärksamheten. G8’s uppmärksamhet väcktes av den gröna färgen men även av 

växterna. Personen ansåg att omgivningen var så grön i jämförelse med resten av 

gallerian, samt att platsens miljö kändes strategiskt placerad och genomtänkt. 

Två intervjupersoner vars uppmärksamhet inte hade väckts av verken växterna eller 

färgen var G7 och G9. G7 såg omgivningen endast som en genomfart och skulle 

antagligen bara springa förbi som personen gjorde vid intervjutillfället. G9’s 

uppmärksamhet väcktes av informationspelaren som fanns i området. Då personerna 

behövde hitta vilket våningsplan de befann sig på. 

Åtta intervjupersoner svarade att de associerade omgivningen med naturen, djungel, 

grönska eller regnskog. G1 och G8 associerade även omgivningen med ett lugn. G2 

hade associationer, inte bara till djungel utan även till modernism. G11 pekade ut att 

personens djungelkänsla enbart fanns kring trappan och inte någon annanstans, vid 

gångar eller liknade. G3 associerade även omgivningen med trädgårdar. G7’s 

associationer gick däremot till att individen förknippade miljön med för många 

människor. Miljön i sig, påminde inte eller fick inte personen att tänka på något 

speciellt. G10 svarade genom att associera naturlig grönska och kopplade det till 

sommar och “andra sköna ting”. Det upplevdes därför genomtänkt enligt G10 med ett 

tema för platsen. G9 valde att inte svara på vilka associationer personen hade till 

omgivningen. 

 

4.1.2 Hörsel - Musik associationer 

 

I det Gröna torget så uppfattade sju av elva intervjuer ett ljud. G3 lade enbart märke till 

ljudet ifrån människor, medan G6 istället bara uppfattade musik ifrån cafét Redfellas. 

Musiken uppfattades och uppskattades även av G1 och G4. G4 ansåg att musiken var 

en “ungdomlig mix” som kanske tog upp lite väl mycket ”ljudutrymme” av området. 

G1 tyckte däremot att tempot var skönt och behagligt, men associerade inte ljudet med 
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något särskilt. Musiken som spelades associerade G2 med “pub-feeling” medan G4 och 

G9 som också uppskattade musiken associerade den med “ungdomlighet”. G2 och G5 

var de som sa sig höra en bakgrundsmusik, vilket de båda uppskattade och som de 

upplevde som lagom hög. Tillskillnad mot de andra som uppfattade ljud, så tyckte inte 

G7 alls om musiken och ansåg att den bara var “riktigt dålig”. 

När frågan ”Om du hade fått välja själv vilket ljud som skulle finnas i miljön, vilket ljud 

hade du valt då?” ställdes svarade G1 och G3 att de inte visst vad som skulle passa in i 

miljön. G2 uppgav däremot sig vara nöjd med ljudet som det är. G4, G6, G8 och G9 

svarade att de önskade någon form av musik i miljön. Musiken som de önskade var 

olika men de ville alla ha någon form av lugn bakgrundsmusik. G4 kunde även tänka 

sig naturljud vilket G5, G10 och G11 också var inne på. De kunde tänka sig 

“fågelkvitter, fågelsång, regnskogs ljud och vindsus”. 

 

4.1.3 Lukt - Doft eller inte doft, det är frågan 

 

Endast G8 sa sig känna en specifik doft i miljön, närmare bestämt kaffe. Kaffet 

associerade G8 till caféer och fika. Däremot kan det antas att G3, G4 och G7 kände en 

doft då de efter andra frågan om doften angav att miljön luktade. G3 tyckte att miljön 

luktade “kaffe” som G3 uppgav berodde på att personen associerade doften till caféer. 

G4 ansåg att miljön luktade som en neutral doft, vilket G4 förknippade med “... 

hotellobby på Mallorca, du vet sånt rengöringsmedel”. G7 tyckte däremot inte att 

miljön luktade så mycket, men uppgav att doften kunde tänkas komma ifrån “egna 

kläder, samt betong och caféerna”. 

Vidare frågades vilken doft som intervjupersonerna skulle vilja lukta sig till i miljön. 

G7, G8 samt G10 sa att de föredrar neutralare, lättare dofter. G1 önskade “något 

neutralt, lite fuktigt eller något som påminner om naturen”. G2 ville också ha något 

mer neutralare som inte tog överhanden. I likhet med G1 och G2 ville både G4, G5 och 

G11 ha någon form av naturdoft. G11 kunde tänka sig en doft som kan förknippas med 

skog eller en tropisk skog. Både G6 och G10 efterfrågade en fräschare naturdoft. G6 

skulle uppskatta någon doftform av citrus. När G3 och G9 berättade vilken doft som de 

skulle föredra i miljön, tyckte de att det var svårt att föreställa sig vilken doft de skulle 

vilja ha i rummet. Detta gav dem känslan av att de inte kunde bidra med något svar. 
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4.1.4 Känsel - Harmoniskt lugn med rätt temperatur 

 

Majoriteten av de intervjuade personerna svarade att de uppskattade temperaturen i 

området, de ansåg att det inte var för kallt så att de frös men inte heller var alldeles för 

varmt. Dock fanns det undantag som uppfattade att det kändes lite väl varmt eller kallt i 

området, det var framför allt G2 och G7. De tyckte att temperaturen var opassande och 

nämnde att de kändes för kallt, respektive för varmt. G11 poängterade även att det var 

en behaglig temperatur när personen gick runt men att det kunde vara lite kallt när man 

satt ner. 

Känslan som hälften av intervjupersoner fick av omgivningen, var att den var behaglig, 

lugn, stilla, harmoniskt och rogivande. G6 tyckte även att omgivningen var för lugn. 

Personen sa att det kändes som att något skulle hända, i form av att en apa skulle 

“hoppa fram”. G10 berättade att miljön gav en känsla av lyx. G4 ansåg att 

omgivningen gav känslan av en annan värld, att man hamnat i ett annat rum. G2 

uppfattade att omgivningen var lite för lugn och kändes ganska tråkig. G3 nämnde att 

växterna var intressanta och blev därför tvungna att gå fram för att känna på växterna. 

G3 och G10 ansåg att vid tillfället som de besökte gallerian var omgivningen rogivande 

och lugn, men de tyckte även att ifall de skulle vara mycket människor i rörelse kunde 

det lätt uppfattas som stressigt. G8 uppfattade dock att det var en blandning mellan 

stressigt och rogivande, men personen kunde inte förklara riktigt varför, men trodde det 

berodde på att det var lunchtid. 

De personerna som ansåg att miljön inte gav en bra känsla var G7, G9 och G11. G7 

hade känslan av att det var jobbigt med mycket folk och att det kändes instängt. Sedan 

poängterade G7 även att handla kläder inte var något inom personens preferensramar. 

G9 uppfattning av miljön i gallerian som helhet gjorde det svårt att hitta, medan G11 

tyckte det var stressande men visste inte riktigt varför, det bara kändes så. 

 

4.1.5 Övrigt - Förbättringar är alltid kul 

 

När frågan angående ifall intervjupersonerna ansåg att det saknades något i 

omgivningen svarade G3, G4 och G5 att de inte saknade något i miljön. Medan 
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resterande åtta intervjupersonerna svarade att de saknade något med miljön. G1 tyckte 

att det var klumpigt att sprida ut sina inköpta varor på sittdynorna. Personen föreslog 

istället att det skulle finnas små bord eller ett större utrymme mellan dynorna i miljön. 

G10 ansåg att det kunde finnas en annan nyans av grönt, att det skulle finnas mer 

växtlighet, en sort av sittkuddar och golvet kunde få en annan färg. Personen tyckte 

också att en fontän hade varit trevligt i mitten, så man fick något att rikta blicken mot. 

G6, G7 och G8 saknade avskärmningar för mer avskildhet. G8 gav olika förslag på 

tyger, lite varmare ljus, en annan färg på möblerna då personen betraktade dem som 

hemska. Det framkom även av G2, G9 och G11 att skyltningen och vägvisning kunde 

förbättras. 

 

4.2 Blå torget 
 

 

Bild tagen av Camilla Romberg, (2016b), Emporia entréplan från mattorget. Se 

ytterligare bilder i Appendix 3 

Samtliga detaljer på det Blå torget såsom rulltrapporna, hissen, skyddsräcket och 

soptunnorna har blå färgnyanser. Precis som det Gröna torget finns här riktad- och 

punktbelysning som komplement till takfönstret ljusintag. Vidare består torget av fem 
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rulltrappor som tar besökare mellan tre våningar. Från bottenplanet, 0, går det en 

rulltrappa upp till andra våningen, 2. Därifrån kan du ta dig ner till Entréplanet, 1, eller 

upp till taket, 3, där dörrar leder ut till takparken. I området finns det även en hiss som 

tar besökarna till samtliga våningar. Runt om rulltrapporna finns bänkar för besökarna 

att sitta på. Även i detta golv finns det glaskross dock i den blå färgen. 

  

4.2.1 Syn - Blått som ett hav av rulltrappor 

 

Av de tio intervjuer som genomfördes på Emporia ansåg åtta intervjupersoner att det 

Blå torgets omgivning var tilltalande. De upplevde omgivningen som trivsam, det var 

rent och fint, modern. B1 trodde att det var tack vare den klara, blå färgen som gjorde 

att personen upplevde omgivningen fräsch. B10 tyckte också om omgivningen på grund 

av den blå färgen, då individen själv gillade blått. B3 fick intryck av att omgivningen 

var tilltalande på grund av att B3 gillade butiksutbudet. B5 upplevde omgivningen som 

fräsch. B7 tyckte att miljön var tilltalande. Dock poängterade B7 att kartorna över 

miljön var missvisande. Detta gällde även hänvisningen om vilken våning rulltrapporna 

ledde till. Även B6 påpekade att det var svårt att hitta. B8 samt B9 ansåg att Emporia 

var den nya mötesplatsen och ett bra hängställe. B8 upplevde även miljön som ett rum i 

rummet. B9 framhävde precis som de övriga individerna, att miljön upplevdes som 

fräsch och modern. Till skillnad från de åtta intervjuerna som tyckte omgivningen på 

Emporia var tilltalande, ansåg B5 och B10 att miljön inte var tilltalande. De båda 

upplevde den som “snurrig”, rörig och förvirrande.  

B5, B7 och B9 ansåg att det var rulltrapporna som hade väckt deras uppmärksamhet. B5 

sa att miljön var annorlunda jämfört med andra gallerior som Väla och Femman i 

Göteborg. B7 sa att uppmärksamheten drogs mot rulltrapporna för att individen skulle ta 

sig upp till nästa våning. B9 trodde att uppmärksamheten väcktes av att det var många 

rulltrappor samt att det var mycket färg på dem jämfört med resterande omgivning. 

Vidare var det två intervjuer, B1 och B10, som ansåg att det var färgen som hade väckt 

deras uppmärksamhet. B1 upplevde att det var en väldigt tydlig och klar blå färg medan 

B10 tyckte att den stack ut från resterande omgivning. 



 

40 

B6 och B8 kombinerade de två övre faktorerna, färgen och rulltrapporna. B6 upplevde 

att färgen på rulltrapporna var det som hade väckt uppmärksamheten då den var starkt 

och stack ut. B6 nämnde även att det inte gick en rulltrappa från första våningen direkt 

upp till Entréplanet. Utan besökare var tvungen att åka upp till tredje våningen för att 

sedan åka ned en våning för att komma till entréplanet. B8 tyckte att deras 

uppmärksamhet väcktes av de blå rulltrapporna och hissen. De kunde dock inte säga 

varför de blå rulltrapporna och hissen väckte deras uppmärksamhet, mer än att det bara 

stack ut ifrån mängden. Även B2´s uppmärksamhet drogs till rulltrapporna då detta 

skapade en “häftig och mäktig upplevelse”. B2 sa även att upplevelsen gjorde att man 

kommer ihåg vart man har gått. 

B3 ansåg att det var “butiksutbudet, trapporna och de olika områdena” som hade väckt 

deras uppmärksamhet. Dock tycke inte den ena personen om att gå i butikerna utan ville 

hitta ett bekvämt område att sitta i och titta på något annat än butiker. I motsats till de 

övriga intervjuerna hade B4´s uppmärksamhet väckts av maten och restaurangerna då 

denne personen var hungrig. 

Majoriteten av intervjupersonerna associerade det Blå torget med vatten, hav eller 

himmel. Ena personen i B3 förknippade de olika stationerna med en fristad eller 

väntplats och själva torget associerades med vatten. B7 associerade omgivningen med 

att vara under vatten, på grund av det ljusinsläpp som fanns i miljön. B9 fick också 

associationer till havet och dess vågor, men även till modernism och färg. B10 tyckte 

som de andra men la dock till is samt lagun. B4 associationer är förknippade med 

materialet på rulltrapporna och de reklamskyltarna som fanns, nämligen att det visuellt 

upplevdes som “plastigt”. B2 fick inga associationer alls, utan uppfattade Emporia likt 

andra shoppingcenter med alla butiker, vilket person 2 i intervjun B3, också tyckte. 

 

4.2.2 Hörsel - Mänskliga röster och ljudet skapat av rulltrappor 

 

I det Blå torget hörde majoriteten av intervjupersonerna någon form av ljud. De flesta 

av dessa sa dock att de hörde människosorl runt om kring sig, ljud från restaurangen 

eller ljudet ifrån rulltrapporna som gav ifrån sig ett brusande ljud. Ljudet ifrån 

rulltrapporna var för högt, vilket skapade lätt irritation och dåsighet. B4 associerar 

ljudet som ”ett dött rum som ändå lever, ja men typ maskinljud” samtidigt som B1 
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förknippade ljudet med tinnitus. B5 var den enda intervjupersonen som uppfattade 

ljudet av reklam i bakgrunden medan B3 hörde musik i bakgrunden. Personen ansåg att 

det hade varit bättre om utrymmet hade varit mer ljuddämpat och kanske bjudit på något 

mer ”digg”- vänligt än reklamen i bakgrunden. Den största andelen av personerna som 

svarade tyckte ljudnivån var låg och ansåg att det var bra. Det fanns dock 

intervjupersoner inte uppskattade ljudet alls medan ett antal tyckte att det var både bra 

och dåligt. 

När frågan ”Om du hade fått välja själv vilket ljud som skulle finnas i miljön, vilket ljud 

hade du valt då?” ställdes sa de flesta att de ville ha någon form av musik. B1 ville ha 

musik utan reklam, B3 ville ha pop-musik utan för mycket ”dunk dunk”, B6 ansåg att en 

lugn gitarr “trudelutt” hade varit på sin plats, B7 föredrog Rave. B8 och B10 hade valt 

naturljud om de fick bestämma. B10 föreslår ljud från delfiner, porlade vatten och 

någon form av ett susande ljud som uppstår när man befinner sig under vattenytan. 

 

4.2.3 Lukt - är du hungrig? 

 

Sju av intervjupersonerna uppfattade någon form av doft. Merparten kände doften av 

mat och förknippade detta med bland annat hunger och mättnad. B3 kände inte en doft 

vid det givna området, men nämner en butik som personen gått förbi i gallerian där det 

luktade mycket parfym. B3 reagerade på doften på grund av B3’s allergi. Till skillnad 

mot resterande så upplevde B4 en neutral doft, ett slags “icke-doft” som associerades 

med rengöringsmedlet som användas av ett hotell på Mallorca.  

Intervjupersonerna frågades vidare om vilken doft som intervjupersonerna skulle vilja 

lukta sig till i miljön. Det generella svaret var att man ville ha en doft som man 

förknippar med rent och fräscht men som samtidigt är neutral. B2, B5 och B8 är 

hungriga, vilket förstärks av matoset, de skulle föredra om det inte luktade så mycket 

mat just nu. B6 anser att om det nu ska dofta något så får det gärna pigga upp 

människor. 
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4.2.4 Känsel - lagom temperatur och vid rätt tidpunkt är det lugnt 

 

Temperaturen uppskattades av sju av tio intervjupersoner och motiverar det med att de 

ansåg att det var behagligt, skönt och lagom temperatur. Dock varierade det mellan hur 

de upplevde huruvida det var varmt eller svalt i omgivningen. B1 tyckte det var varmare 

än utomhus medan B3 ansåg att det var varmare utomhus. B5 poängterade även att det 

var dåligt med syre i miljön vilket även B8 instämde med och ansåg att de skulle finnas 

bättre ventilation. De som ansåg att det inte var en behaglig temperatur var B6 som 

tyckte det var kyligt och B7, B8 menade däremot att det var för varmt och ville ha det 

svalare. 

Majoriteten menade att känslan av omgivningen var lugn och skön under den 

tidpunkten som de befann sig i omgivningen. Men alla poängterade att det kunde 

kännas stressigt i omgivningen, speciellt när det är mycket folk i rörelse. B1 ansåg att 

det var väldigt förvirrande, då personen inte riktigt hittade var den skulle gå, B8 nämnde 

också att människor kunde vara stressade och förvirrade. B10 sa att det var skönt med 

rulltrapporna att det gav en rogivande miljö samt att hissen brukade ha “vatten som 

sippra”. 

 

4.2.5 Övrigt - Förbättringar är alltid kul! 

 

Tre personer av tio bedömde att det inte saknade något och var nöjda med den befintliga 

miljön, medan sju stycken tyckte att det fanns något som de saknade. B1 saknade 

vattenfallet som brukade vara igång. B1, B6 och B7 saknade tydliga kartor av gallerian 

och vägvisningar av rulltrappornas färdriktning i miljön. B6 ville även att sittplatserna 

kunde varit tydligare med tanke på de som har nedsatt syn. B5 tyckte att det skulle 

finnas fler ladd-stationer för telefoner i anslutning till restaurangområdet. Slutligen 

ansåg B9 att färgerna var lite väl starka för individens personliga smak och skulle 

eventuellt kunna tonas ned. 
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5 Analys 
 

Analysen är en sammanställning av den insamlade empirin tillsammans sammankopplat 

med teorin för att styrka det intervjupersonerna berättade under intervjuerna.  

 

5.1 Gröna torget  

 

5.1.1 Syn - Gröna växter i en skog eller djungel  

 

Samtliga intervjupersonerna tyckte att det Gröna torget var tilltalande. Majoriteten 

tyckte att det var växtligheten som gjorde att torget kändes tilltalande och väckte deras 

uppmärksamhet. Vidare sa vissa att de upplevde området som behagligt, mysigt, 

fridfullt och lugnt medan någon upplevde omgivningen som förvirrande. Detta kan 

relateras till Hultén (2015) som skriver om den estetiska smaken och att den är beroende 

av individernas tidigare perceptioner. Beroende på tidigare upplevelser kan en person få 

olika uppfattningar av ett områdes helhet, och om detta upplevs positivt eller negativ. 

Intervjupersonerna nämner att deras uppmärksamhet väcktes av växterna. 

Uppmärksamheten av växterna kan förstärkas av belysningen i det Gröna torget. Hultén 

(2015) och Nordfält (2007) menar på att belysningen förstärker individens visuella 

attraktion till rummets miljö och skapar stämning. De säger även att samspelet mellan 

färg och belysning kan hjälpa information att förmedlas till besökare och tydliggöra 

rummets funktioner (Hultén, 2015; Nordfält, 2007). Dock kan det tyckas att 

belysningen har misslyckats i sitt syfte med att förmedla denna hjälpande information, 

då någon besökare upplevde omgivningen som förvirrande.  

Vidare tyckte intervjupersonerna att området visuellt framstod som behagligt, mysigt, 

lugnt och fridfull.  Denna känsla förklarar Fridell, Anter & Klarén (2008) var kopplad 

till den gröna färgen i miljön. Det vill säga att färg har en påverkan på hur individen 

uppfattar och värderar rumsliga miljöer samt att detta skapar en sinnesstämning. 

(Bergström, 2007; Fridell Anter & Klarén, 2008) Kalla färger så som blått, grönt, 

turkost ska nämligen ha en lugnande effekt på människor vilket kopplas med 

besökarnas intryck av miljön. (Bergström, 2007)  
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5.1.2 Hörsel - Musik associationer  

 

Det var många intervjupersoner som sa sig uppfatta någon form av ljud i omgivningen. 

De flesta intervjupersonerna uppskattade ljudet som de beskrev som musik ifrån 

företagen runt omkring och upplevde musiken som positiv. Det rådde däremot skilda 

åsikter i vad intervjupersonerna associerade med musiken vilket har med de individuella 

preferenserna och erfarenheterna att göra (Hultén, 2015). Den musik som spelades 

uppfattades generellt som stilanpassad med en lagom volym. Vilket enligt Erenkol & 

AK (2015) och Hultén (2015) bidrar till att intervjupersonerna skapar individuella 

uppfattningar och känslor som är positiva respektive negativa gentemot musiken. 

Många av det intervjuade personerna kunde tänka sig ett ljud med lugn rytm och vissa 

föreslog ett naturljud som var stämde in med miljön. Dessa naturljud skulle ha varit 

fågelkvitter samt ljud som påminner om en regnskog eller ett vindsus. Vilket Spendrup, 

Hunter och Isgren (2016) påstår att det framkallar psykologiska effekter. Där några av 

individerna associerar naturljud i servicemiljöer som positivt, då de psykologiska 

effekterna bidrar till att individen fantiserar sig in i miljön Eftersom det inte är alla som 

upplever det positivt bör man vara försiktig med detta. (Spendrup, et al., 2016) 

 

5.1.3 Lukt - Doft eller inte doft, det är frågan!  

 

I det Gröna torget var det endast en som uppmärksammade en doft när intervjuaren först 

frågade om intervjupersonerna uppmärksammade en doft. Det uppmärksammas i 

empirikapitlet att intervjupersoner främst uppmärksammar doften av kaffe ifrån de 

närliggande caféerna. Men att dofter som rengöringsmedel, egna kläder och betong 

också uppmärksammades i miljön. Att personerna uppmärksammar dofter ifrån 

caféerna kan bero på att caféerna är samlade runt det Gröna torget vilket kan vara en 

strategi ifrån de olika caféerna eller från Emporia. Gallerian kan tänkas arbeta mot att 

hålla dofterna på en samlad plats för att förstärka torgets utbud samt att eliminera dessa 

dofter i resterande delar av gallerian. (Hultén, 2015) 

När intervjuarna efterfrågade vad individerna själva skulle vilja känna för doft i 

miljön var den generella uppfattningen en neutralare naturdoft. Detta kan kopplas ihop 
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med att den befintliga miljöns doft av kaffe inte stämmer överens med den befintliga 

miljöns utseende (Hultén, 2015). 

 

5.1.4 Känsel - lagom temperatur och vid rätt tidpunkt är det lugnt 

 

Den generella känsla av den kommersiella miljö på Emporias gröna torg, upplevdes 

som behaglig, lugn, harmonisk och rogivande. Det förekom under intervjuerna att 

intervjupersoner inom det Gröna torget även uppskattade växtlighet som framställts. 

Växtligheten är något som Thomsen, Sønderstrup-Andersen och Müller (2011) anser 

har en förmåga till att skapa positiva känslor, förbättra det mänskliga humöret och 

reducera uppfattningen av stress i stressutsatta miljöer. Detta påvisades ytterligare i 

studien att majoriteten som intervjuades i det Gröna torget, inte bara uppfattade 

växtligheten i området utan skapade även en interaktion med miljön. Interaktionen med 

den kommersiella miljön gjordes genom att en del av intervjupersonerna kände på 

växterna och sätta sig på sittpuffarna. Detta poängterar både Hultén (2015) och Spence 

& Gallace (2011) har och göra med att känslan av beröring har en viktig påverkan av 

individens positiva eller negativa uppfattning inför upplevelsen, då känsel är kopplat till 

minnen och erfarenheter. Det vill säga individens kognition som därför förknippas med 

kvalité, textur, mjukhet, hårdhet, vikt (Hultén, 2015; Spence & Gallace, 2011) och även 

växtlighet (Thomsen, et al., 2011). En annan aspekt som kom fram var att den största 

andelen av intervjupersonerna uppskattade temperaturen i det Gröna torget, vilket kan 

vara en ytterligare aspekt till att de uppfattade miljön som positiv. Mossberg (2015) 

förklarar det med att en miljö, med rätt temperatur, luftfuktighet etcetera skapar en 

positiv känsla hos individen, som i sin tur inte tar uppmärksamhet från resterande del av 

miljön. 

 

5.1.5 Multisensorisk sammanflätning 

 

På det Gröna torget väcks uppmärksamheten av växterna och den gröna färgen hos 

majoriteten av besökarna. Växterna lockar till sig en särskild uppmärksamhet hos 

intervjupersonerna, då de blir nyfikna på om växterna var äkta eller ej. Vilket ledde till 
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att besökarna interagerade med miljön genom att gå fram och känna på växterna eller 

sätta sig ner på sittpuffarna i miljön (Krishna, 2012; Hultén, 2011).  

Att det var just växterna och den gröna färgen som uppmärksammats av 

intervjupersonerna kan ha att göra med torgets många olika färgnyanser. Fridell Anter 

& Klarén, (2008) påvisar att små skillnader i nyanser gör att individen lättare kan avläsa 

information som ljus, skugga, avstånd och storlek. Att rummet var lätt att läsa av kan 

även göra att torget upplevs som behaglig, lugn, harmonisk och rogivande av besökarna. 

Detta stärks av den gröna färgen, som Bergström (2007) konstaterar ska ha en lugnande 

effekt. De gröna nyanserna förstärks ytterligare av punkt- och riktadbelysning som 

också skapar en sinnesstämning (Hultén, 2015; Nordfält, 2007). Tillsammans bildar 

belysningen, växterna och färgerna ett tema, som utifrån de intervjufrågor som ställts 

leder intervjupersonerna till att vilja ha mer av temat. Detta framkommer när 

intervjupersonerna säger sig vilja ha mer av det ambienta naturljuden samt neutralare 

dofter som är anpassade till miljön. Att införa ett naturljud i miljön gör att många 

individer upplever miljön som positivt, då individen fantiserar sig iväg och upplever det 

som att den är i naturen (Spendrup, et al., 2016). Detta, tillsammans med en 

naturliknande doft skulle enligt Hultén (2015) stärka det Gröna torgets identitet och 

förstärka det befintliga temat. 

 

5.2 Blå torget 
 

5.2.1 Syn - Blått som ett hav av rulltrappor  

 

I det Blå torget ansåg majoriteten av intervjupersonerna att alla rulltrappor var estetiskt 

tilltalande. De använde begrepp som “annorlunda”, “stack ut ifrån mängden” och 

“häftig” för att beskriva området. Det var även rulltrapporna som hade väckt 

besökarnas uppmärksamhet tillsammans med den blå färgen. Det fanns de individer 

som inte ansåg att omgivningen var estetisk tilltalande utan att det Blå torget upplevdes 

som “snurrig, rörig och förvirrande”. Intervjupersoner hade uppmärksammat 

missriktad skyltning vid rulltrappor och hiss. Det här kan påvisa att den estetiska 

smaken upplevs olika beroende på individernas tidigare perceptioner (Hultén, 2015). 

Vissa personer uppfattade torget som positiv medan andra uppfattade den som negativ. 
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Den negativa upplevelsen kan kopplas ihop med Mossbergs (2015) bok som menar på 

att skyltningen används i en kommersiell miljö som ett hjälpmedel för kundupplevelsen, 

genom dess uttryck och funktion. Skyltningen i det Blå torget ansågs vara missvisande 

av några intervjupersoner, istället för att fungera som en hjälpande funktion, missledde 

dem och skapade irritation. Denna irritation över skyltningen hjälps inte av 

hjälpfunktioner som belysning och färger för att tydliggöra rummets funktioner (Hultén, 

2015; Nordfält, 2007). Bergströms (2007) teori om att den blå färgen på torget ska ha en 

lugnande inverkan på besökaren märks inte av i intervjupersonernas svar av det Blå 

torget. 

 

5.2.2 Hörsel - Mänskliga röster och ljudet skapat av rulltrappor 

 

Den generella upplevelsen av ljudet som besökarna hade var positiv. Majoriteten 

uppfattade att ljudet kom från människor och restauranger, något som Hultén (2015) 

förklarar som mänskliga röster samt ambienta ljud. Ytterligare ljud som besökarna 

poängterade kom från rulltrapporna som gav ett brusande ljud, vilket skapade en 

irritation och dåsighet. Det ljudet förklaras som ett ambient ljud som inte skapats av 

instrument eller människor (Hultén, 2015). De individerna som uppfattade ljudnivån 

som låg och hade en positiv inställning till det, detta kan förklaras med rörelseflödet blir 

lugnare (Hultén, 2015) vilket kan förklara den positiva inställningen. De ljud 

intervjupersonerna associerade med miljön var musik i form av instrument eller röster 

(Hultén, 2015) eller ambienta (Hultén, 2015) naturinriktade ljud i from av susande, 

porlande eller undervattens ljud. 

 

5.2.3 Lukt - är du hungrig?  

 

Det var många som uppfattade en specifik doft i det Blå torget. Restaurangerna är de 

som profilerar sig bäst när det gäller luktsinnet då de är ihopsatta till ett mattorg. Detta 

har flera fördelar, som att mattorget sprider ett matos. Vilket främst påverkade de 

hungriga individerna vilket kan tänkas bero på klockslaget för intervjun samt att de fick 

stanna upp i miljön och vilket ökar chanserna till att de reflekterar och känner doften. 
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Från Emporias håll kan detta kan vara en medveten strategi då mattorget är medvetet 

placerat i en samlad punkt i gallerian, se Appendix 1. Strategin kan främst tänkas ligga i 

att man inte vill att matoset ska sprida sig över hela gallerian. En slags lojalitetsprincip 

till Emporias butiker som inte har säljer mat. Strategin kan kopplas till Hultén (2015) 

och Spangenberg, Sprott, Grohmann, & Tracy, (2006) som säger att det är viktigt att 

tänka på att den doft som förtaget väljer för platsen bör stämma överens med den tänkta 

miljön för att antingen behålla besökaren på området eller för att leda dem vidare.   

Intervjupersoner som inte kände något matos på miljön reflekterade över dova eller 

starkare parfymdofter. Dessa dofter beskrevs positiva upplevelser. Vilket kan stämma 

överens med argumentet att en doft i en kommersiell miljö bidrar till att skapa en 

behaglig och tilltalande miljö samt en mer positiv shoppingupplevelse (Hultén, 2015).  

Den generella uppfattningen av vilka dofter som individerna själva skulle föredra var en 

doft som är neutral och fräsch som inte luktar så mycket mat. Upplevelsen av den 

befintliga miljön är att det Blå torget representerar mat för besökarna vilket är både 

positivt och negativt. Det positiva är för de hungriga besökarna då doften drar till sig 

uppmärksamhet och leder dem till mattorget (Spangenberg, et al., 2006). En negativ 

aspekt är att besökarna inte riktigt tycker att detta är en optimal lösning då de som redan 

är hungriga blir ännu mera hungriga, vilket speglar på effekten av doftminnet (Hultén, 

2015). 

 

5.2.4 Känsel - lagom temperatur och vid rätt tidpunkt är det lugnt 

 

Inom det Blå torget hade alla intervjupersonerna fått en positiv känsla av att torget 

förekom som lugn och skön, men att vid tidpunkter där det är mycket människor i 

rörelse kan det anses stressigt. Upplevelsen av Emporias kommersiella miljö på det Blå 

torget gav därför både ett negativt och positivt intryck. Miljön förklarades negativ för 

att det var mycket människor i rörelse, något förvirrande samtidigt som det positiva var 

att det kändes rogivande med rulltrapporna och hissen. Materialet på rulltrapporna, 

reklamskyltarna förknippades som ”plastig”. Det kan förklaras med Hulténs (2015) 

koppling till att materialet påverkar människans kognition, som gör att individens 

respons blir negativ eller positivt beroende deras individuella kognition av materialet. 

Den negativa upplevelsen av att det var mycket människor i rörelse förklarar Nordfält 
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(2007) med att det ger känslan av trängsel, vilket då ger en negativ respons. Största 

andelen av besökarna som intervjuades vid det Blå torget uppskattade även 

temperaturen i miljön, vilket kan ha påverkat individerna positivt eller genom att det 

inte tog uppmärksamhet ifrån miljö (Mossberg, 2015). 

 

5.2.5 Multisensorisk sammanflätning 

 

Många intervjupersoner associerade miljön till havet och vatten genom synsinnet vilket 

kopplas samman med hörseln, där de ville att miljön skulle ha ett naturljud. Detta kan 

förklaras med att naturljud har psykologiska effekter som gör det lättare för individer att 

associera eller fantisera sig till en upplevelse eller miljö (Spendrup, et al., 2016). Vidare 

kan associationerna genom synsinnet stärkas utifrån Hulténs (2015) förklaring på hur 

arkitektens utformning kan ha en delaktig påverkan på besökarnas perception och 

associationer av miljön. Hur individers uppfattning skiljer sig åt kan även påvisas då 

majoriteten av intervjupersonerna tyckte att alla rulltrappor var estetiskt tilltalande. Den 

estetiska smaken påverkar individens perception och respons på det visuella sinnet, ifall 

personen anser att det är tilltalande eller inte. (Hultén, 2015) Medan där fanns de 

individer som upplevde att omgivningen var “snurrig, rörig och förvirrande”. Denna 

negativa upplevelse förklarar Nordfält (2007) som en koppling till mycket människor på 

en och samma plats. Den “snurriga”, röriga och förvirrande känslan som uppstått på 

torget kan ha förstärkts av de missvisande skyltarna som bland annat fanns vid och på 

rulltrapporna. Detta kan ha skapat en visuell förvirring, då besökarna inte kunde 

sammankoppla vilken våning de befann sig på och till vilken våning rulltrappan ledde 

till. Vilket enligt Mossberg (2015) skapar en negativ kundupplevelse, på grund av att 

skyltarna i det Blå torget inte hjälper besökaren.  

Gastronomiska smaksinnet kan ha påverkas av luktsinnet i denna studie, då många av 

intervjupersonerna associerade det till mat när de kände lukten av matos. Vilket vidare 

förstärktes genom det visuella synsinnet då mattorget låg synligt placerat för besökarna, 

varefter kan förstärka luktsinnet och den gastronomiska smaken ytterligare (Krishna, 

2012; Hultén, 2011). Ett annat sinne som kan kombineras med synsinnet och det 

gastronomiska smaksinnet är hörselsinnet. Intervjupersonerna som uppfattade matos 

och såg restaurangerna, kunde även höra ljud ifrån mattorget. På så sätt kunde en känsla 
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av hunger förstärkas inte bara genom synsinnet och det gastronomiska smaksinnet utan 

också genom känselsinnet (Krishna, 2012; Hultén, 2011). Ljudet kan även associeras 

vidare till vad som händer på mattorget och därför förklaras som ambienta samt 

mänskliga ljud (Hultén, 2015; Spendrup, et al., 2016). 
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6 Slutsats 
 

Slutsatsen visar på att syftet är uppfyllt och besvarar konkret på problemfrågorna. 

Kapitlet är uppdelat i tre underrubriker, Slutsatser, Teoretiska och praktiska 

konsekvenser och Förslag på vidare forskning. 

 

6.1 Slutsatser 

 

Syftet med denna studie var att studera och skapa förståelse om hur besökaren 

uppmärksammade en gallerias kommersiella miljö, samt hur denna miljö påverkade 

besökarens individuella upplevelse utifrån sinnesmarkandsföring. Detta då få studier 

inom ämnet i sinnesmarkandsföring genomförts. Problemfrågorna som ställdes var 

 Hur är den individuella besöksupplevelsen i en gallerias kommersiella miljöer, 

utifrån människans fem sinnena? 

 Vad påverkar den individuella besöksupplevelsen i en gallerias kommersiella 

miljöer, utifrån människan fem sinnen? 

Generellt uppmärksammades de båda torgens kommersiella miljöer genom dess 

temasatta utformning. Respektive färg för respektive torg var det första som fick 

besökaren att uppmärksamma och reagera på torget visuellt sett. Det ena torget 

upplevdes som estetiskt tilltalande samt behaglig, lugn, harmonisk och rogivande, 

utifrån sinnena syn, känsel och estetisk smak. Intervjupersonerna ansåg att det var bland 

annat växterna som påverkade deras besöksupplevelse positivt. Det andra torget 

upplevdes också som estetiskt tilltalande av vissa intervjupersoner medan andra 

upplevde känslan av miljön som snurrigt, rörigt och förvirrande.  I denna miljö var det 

rulltrapporna och skyltningen som påverkade intervjupersonernas besöksupplevelse 

negativt.  

Det som framkom i undersökningen var att det delvis saknades upplevelser kring 

sinnena lukt och hörsel i båda miljöer utifrån besökarnas individuella intervjuer. Detta 

då majoriteten av intervjupersoner inte uppmärksammade något speciellt ljud eller lukt i 
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miljöerna. Intervjupersonerna gav olika förslag hur Emporia skulle kunna utveckla doft 

och hörsel stimuli för att stärka den multisensoriska sinnesupplevelsen. 

 

6.2 Teoretiska och praktiska konsekvenser 
 

Sinnesmarknadsföring är fortfarande ett relativt nytt område och långtifrån fullt 

utforskat inom alla områden. Denna studie valde därför att fokusera på att undersöka 

hur en besökare upplever en galleria utifrån en sinnesmarknadsföringskontext. 

Besökare, kunder och konsumenter lägger nämligen mer vikt vid den upplevelse de får 

genom att besöka en gallerias kommersiella miljö, istället för produkten och tjänsten 

som butikerna i gallerian erbjuder. Gallerior som erbjuder en upplevelse ger även ett 

större värde till besökarna samt skiljer dem även ifrån andra konkurrerande gallerior. 

Detta i sin tur kan skapa effekten av att besökarna, kunderna eller konsumenterna 

återvänder till gallerian varje gång de ska utföra något ärande.  

Under studiens gång tycktes den valda gallerian jobba med att skapa och framhäva en 

upplevelse gentemot sina besökare, kunder och konsumenter främst genom tre sinnen, 

syn, känsel och smak. Efter genomförandet av intervjuerna framkom det att besökarna 

inte upplevde någon sinnesstimuli angående ljud och doft. Varför den valda gallerian 

inte aktivt har valt att jobba med alla sinnen för att ge besökarna, kunder och 

konsumenterna en multisensorisk sinnesupplevelse har inte tagits reda på i denna studie. 

Dock är detta något som kan undersökas vidare och ge tydligare förståelse.  

Denna studie har bidragit med att skapa förståelse om hur besökaren uppmärksammat, 

upplevt samt påverkats av en gallerias kommersiella miljö utifrån de fem sinnena och 

dessa sinnen i kombination med varandra. Den har inte bidragit med en stor förändring 

inom ämnet, men den har innefattat nya vinklar av hur man kan använda sig av 

sinnesmarknadsföring. Detta genom att studera ett inte lika utforskat serviceområde i 

form av en gallerias kommersiella miljö, lika så har det även studerat hur 

intervjupersonerna individuellt uppmärksammat miljön och hur detta har påverkat deras 

individuella upplevelser utifrån sinnena genom tillämpning av S O R modell. 
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6.3 Förslag på vidare forskning 
 

Utifrån denna studie går det att avläsa hur en individ uppmärksammar och upplever en 

kommersiell miljö i en gallaria. Det framgår inte vad det är i en gallerias kommersiella 

miljö som gör att besökarna vill stanna kvar längre i den framställda miljön. Ett förslag 

på vidare forskning skulle således kunna vara att undersöka vad det är i en gallerias 

miljö som gör att besökaren stannar kvar och väljer att återvända.   

Det framgår inte heller i denna studie hur en galleria kan arbeta och förbättra sina 

kommersiella miljöer för att gör dem mer attraktiva utifrån en 

sinnesmarknadsföringsmetodik. Besökarna har i denna studie gett olika förslag på vad 

de tycker skulle kunna implementeras i miljön i form av doft och ljud, men inte hur 

gallerian själva hade valt att arbeta för att förtydliga sitt eget tema i miljöerna. 

Denna studie ger endast förslag utifrån en besökares perspektiv av vad de saknar vid en 

multisensorisk sinnesupplevelse. Dock saknas det experimentella studier som visar på 

hur samma besökare hade upplevt samma miljö en gång till, som en mer temainriktad 

miljö, det vill säga genom att förstärka stimuli som hörsel och lukt. Det som skulle 

kunna genomföras är att först låta en fokusgrupp uppleva en gallerias kommersiella 

miljö som saknar vissa sinnesstimuli. Sedan skulle det sinnesstimuli som saknades 

tillsättas för att vidare låta fokusgruppen uppleva miljön en andra gång. Detta skulle 

förtydliga hur mycket en miljö påverkar besökare genom en fullständig multisensorisk 

sinnesupplevelse.    
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Appendix 1 - Områdeskarta 
 

(Emporia.se, 2016) 

(Emporia.se, 2016) 

Mattorg 
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Appendix 2 - Bilder över det Gröna torget 
 

Samtliga bilder är tagna av Romberg, 2016a 
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Appendix 3 - Bilder över det Blå torget 
 

Samtliga bilder är tagna av Romberg, 2016b 

  



 

64 

Appendix 4 - Intervjufrågor 
 

Antal personer    BLÅTT/GRÖNT området:  

 

ARTIGHETSFRÅGOR  

Har du varit här förr?   Ja Nej 

Hur tog du hit till Emporia idag?   

Kom du hit för någon speciell anledning  Ja Nej  

 

 

SYN/SMAK 

Tycker du omgivningen är tilltalande? Fräsch, häftig, hemsk m.m. 

Ja Nej  

Varför 

 

Vad i omgivningen väcker din uppmärksamhet? 

 

Varför/hur väcker det din uppmärksamhet? 

 

Vad associerar du omgivningen med? 

 

 

HÖRSEL 

Uppfattar du något speciellt ljud?  Ja Nej 

Vad 
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Anser du att ljudvolymen är för hög?  Ja Nej 

Är detta:     Bra Dåligt 

Uppskattar du ljudet?   Ja Nej 

Varför 

 

Vad associerar du med ljudet? 

 

 

Om du hade fått välja själv vilket ljud som skulle finns i miljön, vilket ljud hade du valt 

då? 

 

 

 

DOFT 

Känner du någon speciell doft?  Ja Nej 

Vad tycker du det luktar? 

Vad associerar du med doften? 

 

Om du hade fått välja själv vilket doft som skulle finns i miljön, vilken doft hade du valt 

då? 

 

 

 

KÄNSEL 

Vad anser du om temperaturen här inne? Behaglig/obehaglig? 
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Vilken känsla får du av omgivningen? Exempelvis rogivande/stressande 

 

 

 

ÖVRIGT 

Är det något du saknar här i omgivningen? 

 

 

 

Utifrån denna intervju har jag förstått din totala upplevelse på ett korrekt sätt? 

Summering utefter intervjufrågor 

Ja Nej 
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Appendix 5 - Intervjuer på Gröna torget 
 

Intervjuperson G1 

Antal personer                                                          GRÖNT området: 1 person 

ARTIGHETSFRÅGOR 

Har du varit här förr?                             Ja               Nej 

Hur tog du hit till Emporia idag?                                 

Svar: Jag kom hit med bil 

Kom du hit för någon speciell anledning  Ja               Nej              

Svar: kom väl hit för shoppingen och för att umgås 

SYN 

Tycker du omgivningen är tilltalande? Fräsch, häftig, hemsk m.m. 

Ja               Nej              

Varför? 

Svar: det är mysigt med växterna 

Vad i omgivningen väcker din uppmärksamhet? 

Svar: växterna är det som drar med uppmärksamhet 

Varför/hur väcker det din uppmärksamhet? 

Svar: Det är annorlunda skulle jag nog säga 

Vad associerar du omgivningen med? 

Svar: Naturen, lugn och ro 

HÖRSEL  

Uppfattar du något speciellt ljud?                           Ja               Nej 

Vad? 

Svar: Musik ifrån baren 

Anser du att ljudvolymen är för hög?    Ja                Nej 

Är detta:                                                                  Bra            Dåligt 

Uppskattar du ljudet?                                               Ja               Nej 

Varför? 

Svar: det är ett skönt tempo, skulle säga att det är behagligt 

Vad associerar du med ljudet? 

Svar: inget särskilt 
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Om du hade fått välja själv vilket ljud som skulle finns i miljön, vilket ljud hade du valt 

då? 

Svar: jag vet faktiskt inte vad som skulle passa här inne 

DOFT 

Känner du någon speciell doft?                               Ja                Nej 

Vad tycker du det doftar? 

Svar: känner inget speciellt 

Vad associerar du med doften? 

Svar: - 

Om du hade fått välja själv vilket doft som skulle finns i miljön, vilken doft hade du valt 

då? 

Svar: något neutralt, kanske lite fruktigt eller något som påminner om naturen 

KÄNSEL 

Vad anser du om temperaturen här inne? Behaglig/obehaglig? 

Svar: det känns allmänt skönt 

Vilken känsla får du av omgivningen? Rogivande/stressande 

Svar: det är ändå en lugn och behaglig känsla 

ÖVRIGT 

Är det något du saknar här i omgivningen? 

Svar: Ifall man har mycket och bära på så känns det klumpigt att sprida ut sina grejer på 

dynorna. Kanske små bord eller mer utrymme mellan dynorna. 

Utifrån denna intervju har jag förstått din totala upplevelse på ett korrekt sätt? 

Summering utefter intervjufrågor 

Ja               Nej 

______________________________________________________________________ 

Intervjuperson G2 

Antal personer                                                          GRÖNT området: 1 person 

ARTIGHETSFRÅGOR 

Har du varit här förr?                             Ja                Nej 

Hur tog du hit till Emporia idag?                                 

Svar: tog tåget hit 

Kom du hit för någon speciell anledning  Ja               Nej              

Svar: ja, jo, för att träffa vänner 
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SYN  

Tycker du omgivningen är tilltalande? Fräsch, häftig, hemsk m.m. 

Ja               Nej              

Varför? 

Svar: jag tycker om naturtemat med den gröna färgen och glasräckena/trappräckena 

Vad i omgivningen väcker din uppmärksamhet? 

Svar: växtpelarna skulle jag nog säga, dem är rätt häftiga 

Varför/hur väcker det din uppmärksamhet? 

Svar: stor kontrast till den övriga omgivningen 

Vad associerar du omgivningen med? 

Svar: djungel och modernism 

HÖRSEL 

Uppfattar du något speciellt ljud?                           Ja               Nej 

Vad? 

Svar: ja och nej, hör inget speciellt men musik, hör jag iallafall 

Anser du att ljudvolymen är för hög?    Ja                Nej 

Är detta:                                                                  Bra            Dåligt 

Uppskattar du ljudet?                                               Ja               Nej 

Varför? 

Svar: det är skönt med musik, den gör mig glad 

Vad associerar du med ljudet? 

Svar: pub-feeling skulle jag nog säga 

Om du hade fått välja själv vilket ljud som skulle finns i miljön, vilket ljud hade du valt 

då? 

Svar: nöjd med hur det är 

DOFT 

Känner du någon speciell doft?                               Ja                Nej 

Vad tycker du det doftar? 

Svar: - 

Vad associerar du med doften? 

Svar: - 

Om du hade fått välja själv vilket doft som skulle finns i miljön, vilken doft hade du valt 

då? 

Svar: det är en svår fråga, inget jag kommer på direkt... eh... kanske inte något för 

distinkt? 



 

70 

KÄNSEL 

Vad anser du om temperaturen här inne? Behaglig/obehaglig? 

Svar: nä, lite kallt faktiskt 

Vilken känsla får du av omgivningen? Rogivande/stressande 

Svar: det är ganska rogivande vid trapporna, annars ganska tråkigt 

ÖVRIGT 

Är det något du saknar här i omgivningen? 

Svar: något mer spännande i gångarna/passagerna, känns lite tomt skulle jag säga 

Utifrån denna intervju har jag förstått din totala upplevelse på ett korrekt sätt? 

Summering utefter intervjufrågor 

Ja               Nej 

______________________________________________________________________ 

Intervjuperson G3 

Antal personer                                                          GRÖNT området: 2 person 

ARTIGHETSFRÅGOR 

Har du varit här förr?                             Ja               Nej 

Hur tog du hit till Emporia idag?                                 

Svar: Bil! 

Kom du hit för någon speciell anledning  Ja               Nej              

Svar: Handla… ja, handla 

SYN  

Tycker du omgivningen är tilltalande? Fräsch, häftig, hemsk m.m. 

Ja               Nej              

Varför? 

Svar: nä men den känns behaglig 

Vad i omgivningen väcker din uppmärksamhet? 

Svar: hm... jo... de gröna växtpelarna 

Varför/hur väcker det din uppmärksamhet? 

Svar: Blir nyfiken på om det är riktiga växter, måste ju gå fram och känna på dem 

Vad associerar du omgivningen med? 

Svar: nä men... eh... skog, grönska, trädgård 
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HÖRSEL 

Uppfattar du något speciellt ljud?                           Ja                Nej 

Vad? 

Svar: inte mer än människor 

Anser du att ljudvolymen är för hög?    Ja                Nej 

Är detta:                                                                  Bra            Dåligt 

Uppskattar du ljudet?                                               Ja                Nej 

Varför? 

Svar: inte så stämningsfullt 

Vad associerar du med ljudet? 

Svar: andra köpcentrum, människor, röster 

Om du hade fått välja själv vilket ljud som skulle finns i miljön, vilket ljud hade du valt 

då? 

Svar: gud svårt att säga... ah... svår fråga jag vet inte 

DOFT 

Känner du någon speciell doft?                               Ja               Nej 

Vad tycker du det doftar? 

Svar: kaffe möjligtvis 

Vad associerar du med doften? 

Svar: kaféer, kanske? 

Om du hade fått välja själv vilket doft som skulle finns i miljön, vilken doft hade du valt 

då? 

Svar: nä men... nä jag vet inte 

KÄNSEL 

Vad anser du om temperaturen här inne? Behaglig/obehaglig? 

Svar: tills mestadels behaglig väl 

Vilken känsla får du av omgivningen? Rogivande/stressande 

Svar: Nu är det inte så mycket rörelse så det känns relativt behagligt 

ÖVRIGT 

Är det något du saknar här i omgivningen? 

Svar: Näh 

Utifrån denna intervju har jag förstått din totala upplevelse på ett korrekt sätt? 

Summering utefter intervjufrågor 

Ja               Nej 
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Intervjuperson G4 

Antal personer                                                          GRÖNT området: 1 person 

ARTIGHETSFRÅGOR 

Har du varit här förr?                             Ja               Nej 

Hur tog du hit till Emporia idag?                                 

Svar: kom hit med taxi faktiskt 

Kom du hit för någon speciell anledning  Ja               Nej              

Svar: - 

SYN  

Tycker du omgivningen är tilltalande? Fräsch, häftig, hemsk m.m. 

Ja               Nej              

Varför? 

Svar: Tycker om det växtliga, det mer tilltalande än det blå området 

Vad i omgivningen väcker din uppmärksamhet? 

Svar: eh ja... grönskan, växterna... trevligare liksom 

Varför/hur väcker det din uppmärksamhet? 

Svar: ja men precis… trevligare... kanske mer inbjudande 

Vad associerar du omgivningen med? 

Svar: haha… grönskan 

HÖRSEL 

Uppfattar du något speciellt ljud?                           Ja               Nej 

Vad? 

Svar: hm... musiken från Redfellas 

Anser du att ljudvolymen är för hög?    Ja                Nej 

Är detta:                                                                  Bra            Dåligt 

Uppskattar du ljudet?                                               Ja               Nej 

Varför? 

Svar: nä men... ungdomligt, gillar dock inte mixern, den låter förmycket 

Vad associerar du med ljudet? 

Svar: ungdomligt, nä men jag gillar musiken 

Om du hade fått välja själv vilket ljud som skulle finns i miljön, vilket ljud hade du valt 

då? 
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Svar: antingen lugn popmusik passar liksom bättre in... kanske lite åt det akustiska... 

hahaha eller go wild och ta lite typ fågelläten 

DOFT 

Känner du någon speciell doft?                               Ja                Nej 

Vad tycker du det doftar? 

Svar: detsamma samma som det blå området! en neutral doft... typ 

Vad associerar du med doften? 

Svar: haha, fortfarande sådär hotellobby på Mallorca, du vet sånt rengöringsmedel 

Om du hade fått välja själv vilket doft som skulle finns i miljön, vilken doft hade du valt 

då? 

Svar: nä men typ regnskog… typ neutralt, svag naturdoft som när man går ute i skogen 

eller något 

KÄNSEL 

Vad anser du om temperaturen här inne? Behaglig/obehaglig? 

Svar: det är svalt, det är så himla skönt... grymt varmt ute! 

Vilken känsla får du av omgivningen? Rogivande/stressande 

Svar: lite som att man kommer in i en annan värld... typ... ett annat rum eller något, 

gillar det gröna… rätt skön färg... lite sådär lugnt väldigt behagligt… nä inte alls 

stressande! 

ÖVRIGT 

Är det något du saknar här i omgivningen? 

Svar: - 

Utifrån denna intervju har jag förstått din totala upplevelse på ett korrekt sätt? 

Summering utefter intervjufrågor 

Ja               Nej 

______________________________________________________________________ 

Intervjuperson G5 

Antal personer                                                          GRÖNT området: 1 person 

ARTIGHETSFRÅGOR 

Har du varit här förr?                             Ja               Nej 

Hur tog du hit till Emporia idag?                                 

Svar: tåget här nere 
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Kom du hit för någon speciell anledning  Ja                Nej              

Svar: - 

SYN  

Tycker du omgivningen är tilltalande? Fräsch, häftig, hemsk m.m. 

Ja               Nej              

Varför? 

Svar: snyggt med klängväxter 

Vad i omgivningen väcker din uppmärksamhet? 

Svar: haha, växterna? 

Varför/hur väcker det din uppmärksamhet? 

Svar: ovanligt att det finns i köpcenter... jag har aldrig sett det innan 

Vad associerar du omgivningen med? 

Svar: naturen... med det gröna och växterna 

HÖRSEL 

Uppfattar du något speciellt ljud?                           Ja               Nej 

Vad? 

Svar: musik som finns lite sådär i bakgrunden 

Anser du att ljudvolymen är för hög?    Ja                Nej 

Är detta:                                                                  Bra            Dåligt 

Uppskattar du ljudet?                                               Ja               Nej 

Varför? 

Svar: nä men det ger väl en bra stämning 

Vad associerar du med ljudet? 

Svar: inget särskilt 

Om du hade fått välja själv vilket ljud som skulle finns i miljön, vilket ljud hade du valt 

då? 

Svar: haha, miljön? haha det skulle väl vara rakt upp och ner… kanske naturljud? typ 

fågelkvitter... fågel sång... liknande 

DOFT 

Känner du någon speciell doft?                               Ja                Nej 

Vad tycker du det doftar? 

Svar: - 

Vad associerar du med doften? 

Svar: - 
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Om du hade fått välja själv vilket doft som skulle finns i miljön, vilken doft hade du valt 

då? 

Svar: haha... vad tänker man på för något till natur? nyklippt gräs, kanske? tropisk 

skog... skog... barr, barrträd… typ 

KÄNSEL 

Vad anser du om temperaturen här inne? Behaglig/obehaglig? 

Svar: nä men den är väl behagligt, det är ju varken kallt eller varmt 

Vilken känsla får du av omgivningen? Rogivande/stressande 

Svar: rogivande, typ stilla 

ÖVRIGT 

Är det något du saknar här i omgivningen? 

Svar: nej... tror jag inte 

Utifrån denna intervju har jag förstått din totala upplevelse på ett korrekt sätt? 

Summering utefter intervjufrågor 

Ja               Nej 

______________________________________________________________________ 

Intervjuperson G6 

Antal personer                                                          GRÖNT området: 1 person 

ARTIGHETSFRÅGOR 

Har du varit här förr?                             Ja               Nej 

Hur tog du hit till Emporia idag?                                 

Svar: kom hit med tåg 

Kom du hit för någon speciell anledning  Ja               Nej              

Svar: Shoppa... är väl största anledningen 

SYN 

Tycker du omgivningen är tilltalande? Fräsch, häftig, hemsk m.m. 

Ja               Nej              

Varför? 

Svar: skulle la säga grönt... växtligt… lite sådär naturnära. brukar använda det som 

en mötesplats 

Vad i omgivningen väcker din uppmärksamhet? 

Svar: växtligheten, ja men det gör en ju nyfiken... vill känna på det 
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Varför/hur väcker det din uppmärksamhet? 

Svar: växterna är ju ändå det man tänker på, sittplatser kanske också... dem är okej- 

bekväma och sitta på... stannar kanske inte superlänge 

Vad associerar du omgivningen med? 

Svar: regnskog  

HÖRSEL 

Uppfattar du något speciellt ljud?                           Ja               Nej 

Vad? 

Svar: musik som finns där från caféerna sen är det väl de andra människorna som låter 

Anser du att ljudvolymen är för hög?    Ja                Nej 

Är detta:                                                                  Bra            Dåligt 

Uppskattar du ljudet?                                               Ja               Nej  

Varför? 

Svar: det blir många olika ljud... kanske blir luddigt alltihop tillsammans 

Vad associerar du med ljudet? 

Svar: inget speciellt 

Om du hade fått välja själv vilket ljud som skulle finns i miljön, vilket ljud hade du valt 

då? 

Svar: kanske lugn musik, inget med förmycket bas utan bara fin och kanske lite gammal 

musik 

DOFT 

Känner du någon speciell doft?                               Ja                Nej 

Vad tycker du det doftar? 

Svar: nä inget 

Vad associerar du med doften? 

Svar: - 

Om du hade fått välja själv vilket doft som skulle finns i miljön, vilken doft hade du valt 

då? 

Svar: oh kanske något fräsch så som citrus... lite natur... fräsch natur 

KÄNSEL 

Vad anser du om temperaturen här inne? Behaglig/obehaglig? 

Svar: behagligt men kan vara lite kyligt emellanåt 

Vilken känsla får du av omgivningen? Rogivande/stressande 

Svar: rogivande, sådär harmoniskt, men det är nästan så man förväntar sig att något ska 

hända, exempel att en apa ska hoppa fram 
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ÖVRIGT 

Är det något du saknar här i omgivningen? 

Svar: Mer avskilt tror jag iså fall... 

Utifrån denna intervju har jag förstått din totala upplevelse på ett korrekt sätt? 

Summering utefter intervjufrågor 

Ja               Nej 

______________________________________________________________________ 

Intervjuperson G7 

Antal personer                                                          GRÖNT området: 1 person 

ARTIGHETSFRÅGOR 

Har du varit här förr?                             Ja               Nej 

Hur tog du hit till Emporia idag?                                 

Svar: Gick hit... jobbar här bredvid 

Kom du hit för någon speciell anledning  Ja               Nej              

Svar: ja jo… lunch  

SYN  

Tycker du omgivningen är tilltalande? Fräsch, häftig, hemsk m.m. 

Ja               Nej              

Varför? 

Svar: bättre än betong, lite annan miljö än den man är van vid på jobbet 

Vad i omgivningen väcker din uppmärksamhet? 

Svar: genomfart, skulle bara springa förbi... som nu 

Varför/hur väcker det din uppmärksamhet? 

Svar: - 

Vad associerar du omgivningen med? 

Svar: förmycket folk typ, miljön påminde inte eller får inte mig att tänka på något 

speciellt 

HÖRSEL 

Uppfattar du något speciellt ljud?                           Ja               Nej 

Vad? 

Svar: dålig musik... tycker inte alls att den är bra 

Anser du att ljudvolymen är för hög?    Ja                Nej 
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Är detta:                                                                  Bra            Dåligt 

Uppskattar du ljudet?                                               Ja               Nej 

Varför? 

Svar: - 

Vad associerar du med ljudet? 

Svar: nej, musiken är bara dålig tycker inte alls om den 

Om du hade fått välja själv vilket ljud som skulle finns i miljön, vilket ljud hade du valt 

då? 

Svar: - 

DOFT 

Känner du någon speciell doft?                               Ja                Nej 

Vad tycker du det doftar? 

Svar: Miljön luktar inte så mycket, mest mina egna kläder... så betong … kanske 

caféerna. 

Vad associerar du med doften? 

Svar: - 

Om du hade fått välja själv vilket doft som skulle finns i miljön, vilken doft hade du valt 

då? 

Svar: En lättare doft... vet inte bara en lättare doft 

KÄNSEL 

Vad anser du om temperaturen här inne? Behaglig/obehaglig? 

Svar: VARMT… det är riktigt varmt här inne… 

Vilken känsla får du av omgivningen? Rogivande/stressande 

Svar: det är bara jobbigt, mycket folk, känns instängt... tycker inte om att handla kläder 

och sånt 

ÖVRIGT 

Är det något du saknar här i omgivningen? 

Svar: Avskärmning hade varit gött så slapp man se alla människorna 

Utifrån denna intervju har jag förstått din totala upplevelse på ett korrekt sätt? 

Summering utefter intervjufrågor 

Ja               Nej 
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Intervjuperson G8 

Antal personer                                                          GRÖNT området: 1 person 

ARTIGHETSFRÅGOR 

Har du varit här förr?                             Ja               Nej 

Hur tog du hit till Emporia idag?                                 

Svar: Bil 

Kom du hit för någon speciell anledning  Ja               Nej              

Svar: nä men morsdagspresent och shopping 

SYN  

Tycker du omgivningen är tilltalande? Fräsch, häftig, hemsk m.m. 

Ja               Nej              

Varför? 

Svar: jag gillar växterna, fantastiskt snyggt, Gott om sittplatser utan att vara alltför 

flashigt. 

Vad i omgivningen väcker din uppmärksamhet? 

Svar: den tydliga färgen, väldigt grönt! växterna ändå 

Varför/hur väcker det din uppmärksamhet? 

Svar: så grönt, jämfört med resten, känns strategiskt dit placerat och genomtänkt 

Vad associerar du omgivningen med? 

Svar: naturen! tycker det är ganska lugnt och mysigt 

HÖRSEL 

Uppfattar du något speciellt ljud?                           Ja                Nej 

Vad? 

Svar: - 

Anser du att ljudvolymen är för hög?    Ja                Nej 

Är detta:                                                                  Bra             Dåligt 

Uppskattar du ljudet?                                               Ja                Nej 

Varför? 

Svar: - 

Vad associerar du med ljudet? 

Svar: - 
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Om du hade fått välja själv vilket ljud som skulle finns i miljön, vilket ljud hade du valt 

då? 

Svar: avskalad popmusik kanske, låg akustisk musik 

DOFT 

Känner du någon speciell doft?                               Ja               Nej 

Vad tycker du det doftar? 

Svar: kaffe 

Vad associerar du med doften? 

Svar: det är ju kanske för att det är nära ett kafé, espresso house, blir väl typ fika som 

man tänker på 

Om du hade fått välja själv vilket doft som skulle finns i miljön, vilken doft hade du valt 

då? 

Svar: så neutralt som möjligt. 

KÄNSEL 

Vad anser du om temperaturen här inne? Behaglig/obehaglig? 

Svar: fryser inte direkt 

Vilken känsla får du av omgivningen? Rogivande/stressande 

Svar: lite både och nu vid lunch, känns både stressande och rogivande på sammagång 

ÖVRIGT 

Är det något du saknar här i omgivningen? 

Svar: Avskärningar... kanske genom mer tyg kanske, lite varmare ljus, annan färg på 

möblerna... dem är hemska 

Utifrån denna intervju har jag förstått din totala upplevelse på ett korrekt sätt? 

Summering utefter intervjufrågor 

Ja               Nej 

______________________________________________________________________ 

Intervjuperson G9 

Antal personer                                                          GRÖNT området: 2 person 

ARTIGHETSFRÅGOR 

Har du varit här förr?                             Ja               Nej 

Hur tog du hit till Emporia idag?                                 

Svar: körde bil hit 
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Kom du hit för någon speciell anledning  Ja               Nej              

Svar: shoppa, behöver nya kläder 

SYN  

Tycker du omgivningen är tilltalande? Fräsch, häftig, hemsk m.m. 

Ja               Nej              

Varför? 

Svar: förvirrande, kom in på våning 1 och tog en rulltrappa som gjorde att vi hamnade 

på våning 3?!?! Varför? 

Vad i omgivningen väcker din uppmärksamhet? 

Svar: informations pelarna, behövde hitta vilken våningsplan vi är på 

Varför/hur väcker det din uppmärksamhet? 

Svar: - 

Vad associerar du omgivningen med? 

Svar: - 

HÖRSEL 

Uppfattar du något speciellt ljud?                           Ja               Nej 

Vad? 

Svar: - 

Anser du att ljudvolymen är för hög?    Ja               Nej 

Är detta:                                                                  Bra            Dåligt 

Uppskattar du ljudet?                                               Ja               Nej 

Varför? 

Svar: nä men det härligt med lite puls 

Vad associerar du med ljudet? 

Svar: ungdomlig musik 

Om du hade fått välja själv vilket ljud som skulle finns i miljön, vilket ljud hade du valt 

då? 

Svar: enkel jazz i bakgrunden kanske 

DOFT 

Känner du någon speciell doft?                               Ja                Nej 

Vad tycker du det doftar? 

Svar: - 

Vad associerar du med doften? 

Svar: - 
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Om du hade fått välja själv vilket doft som skulle finns i miljön, vilken doft hade du valt 

då? 

Svar: vet inte 

KÄNSEL 

Vad anser du om temperaturen här inne? Behaglig/obehaglig? 

Svar: inte för varmt med jacka, det är ju dock varmare än utomhus 

Vilken känsla får du av omgivningen? Rogivande/stressande 

Svar: hittar inte riktigt även om vi varit här tidigare, kan bero på rulltrapporna 

ÖVRIGT 

Är det något du saknar här i omgivningen? 

Svar: bättre skyltning, vägvisning 

Utifrån denna intervju har jag förstått din totala upplevelse på ett korrekt sätt? 

Summering utefter intervjufrågor 

Ja               Nej 

______________________________________________________________________ 

Intervjuperson G10 

Antal personer                                                          GRÖNT området: 2 x 2 person 

ARTIGHETSFRÅGOR 

Har du varit här förr?                             Ja               Nej 

Hur tog du hit till Emporia idag?                                 

Svar: Bil 

Kom du hit för någon speciell anledning  Ja                Nej              

Svar: andra ärenden i stan, ha ihjäl tid 

SYN  

Tycker du omgivningen är tilltalande? Fräsch, häftig, hemsk m.m. 

Ja               Nej              

Varför? 

Svar: jo men trappan och färgerna och växter tror jag är också ett kännetecken… blir 

väldigt rofyllt... känns genomtänkt, jo men det är väldigt vackert. 

Vad i omgivningen väcker din uppmärksamhet? 

Svar: växter, tvungna att känna på dem 

Varför/hur väcker det din uppmärksamhet? 

Svar: i ögonfallande, annorlunda, det känns naturlig även om den inte är det. 
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Vad associerar du omgivningen med? 

Svar: Genom att integrera naturlig grönska så kopplas det till sommar och andra sköna 

ting. Det känns därför genomtänkt med ett tema som följer genom det hela. Lite fridfullt 

och lyx ändå. 

HÖRSEL 

Uppfattar du något speciellt ljud?                           Ja                Nej 

Vad? 

Svar: inget som står ut 

Anser du att ljudvolymen är för hög?    Ja                Nej 

Är detta:                                                                  Bra            Dåligt 

Uppskattar du ljudet?                                               Ja                Nej 

Varför? 

Svar: - 

Vad associerar du med ljudet? 

Svar: - 

Om du hade fått välja själv vilket ljud som skulle finns i miljön, vilket ljud hade du valt 

då? 

Svar: Vindsus i trädkronor, doft av sommar 

DOFT 

Känner du någon speciell doft?                               Ja                Nej 

Vad tycker du det doftar? 

Svar: - 

Vad associerar du med doften? 

Svar: - 

Om du hade fått välja själv vilket doft som skulle finns i miljön, vilken doft hade du valt 

då? 

Svar: något fräscht, natur 

KÄNSEL 

Vad anser du om temperaturen här inne? Behaglig/obehaglig? 

Svar: lagom tycker jag nog… 

Vilken känsla får du av omgivningen? Rogivande/stressande 

Svar: om mycket människor blir det stressigt men nu är det lugnt 
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ÖVRIGT 

Är det något du saknar här i omgivningen? 

Svar: En annan nyans av grönt, mer växtlighet, en annan typ av sittkuddar och golv i 

annan färg. Samt nån fontän eller nåt annat trevligt i mitten att rikta blickarna mot. 

Utifrån denna intervju har jag förstått din totala upplevelse på ett korrekt sätt? 

Summering utefter intervjufrågor 

Ja               Nej 

______________________________________________________________________ 

Intervjuperson G11 

Antal personer                                                          GRÖNT området: 1 person 

ARTIGHETSFRÅGOR 

Har du varit här förr?                             Ja               Nej 

Hur tog du hit till Emporia idag?                                 

Svar: gick hit 

Kom du hit för någon speciell anledning  Ja               Nej              

Svar: Lunch, brukar göra det 

SYN  

Tycker du omgivningen är tilltalande? Fräsch, häftig, hemsk m.m. 

Ja               Nej              

Varför? 

Svar: gillar växtligheten, den är liksom fräsch 

Vad i omgivningen väcker din uppmärksamhet? 

Svar: inslaget av natur, typ växterna... lianerna 

Varför/hur väcker det din uppmärksamhet? 

Svar: känns som en annan plats, blir lite mysigt, man undrar hur högt det går, 

annorlunda design, påminner om höga träd 

Vad associerar du omgivningen med? 

Svar: djungel, men bara runt trappan... inte någon annanstans… så inte alls i gångarna 

eller så 

HÖRSEL 

Uppfattar du något speciellt ljud?                           Ja                Nej 

Vad? 

Svar: - 
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Anser du att ljudvolymen är för hög?    Ja                Nej 

Är detta:                                                                  Bra             Dåligt 

Uppskattar du ljudet?                                               Ja                Nej 

Varför? 

Svar: - 

Vad associerar du med ljudet? 

Svar: - 

Om du hade fått välja själv vilket ljud som skulle finns i miljön, vilket ljud hade du valt 

då? 

Svar: fågelkvitter hade varit kul, lite regnskogsljud 

DOFT 

Känner du någon speciell doft?                               Ja                Nej 

Vad tycker du det doftar? 

Svar: - 

Vad associerar du med doften? 

Svar: - 

Om du hade fått välja själv vilket doft som skulle finns i miljön, vilken doft hade du valt 

då? 

Svar: något som typ som skog... lite tropisk skog 

KÄNSEL 

Vad anser du om temperaturen här inne? Behaglig/obehaglig? 

Svar: behagligt när man går runt, men när man suttit som jag gjort ett tag så är det lite 

kallt... kanske skulle varit lite varmare... typ här iallafall där man sitter 

Vilken känsla får du av omgivningen? Rogivande/stressande 

Svar: lite stressande, vet inte riktigt varför... bara känns så 

ÖVRIGT 

Är det något du saknar här i omgivningen? 

Svar: rulltrappa direkt från andra våningen till takvåningen... något jag tänkt på länge. 

Utifrån denna intervju har jag förstått din totala upplevelse på ett korrekt sätt? 

Summering utefter intervjufrågor 

Ja               Nej   
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Appendix 6 - Intervjuer på Blå torget 
 

Intervjuperson B1 

Antal personer                                                    BLÅTT område: 2 personer 

ARTIGHETSFRÅGOR 

Har du varit här förr?                             Ja               Nej 

Hur tog du hit till Emporia idag? 

Svar: Vi tog tåget               

Kom du hit för någon speciell anledning  Ja               Nej       

Svar: Vi kom hit för att Shoppa       

SYN  

Tycker du omgivningen är tilltalande? Fräsch, häftig, hemsk m.m. 

Ja              Nej              

Varför? 

Svar: Det känns fräscht med den klara blå färgen 

Vad i omgivningen väcker din uppmärksamhet? 

Svar: Den starka färgen 

Varför/hur väcker det din uppmärksamhet? 

 Svar: Väldigt tydlig och klar färg 

Vad associerar du omgivningen med? 

 Svar: Vatten 

HÖRSEL 

Uppfattar du något speciellt ljud?                           Ja              Nej 

Vad?  

Svar: när man sitter här så hör man ett snurrande ifrån rulltrapporna 

Anser du att ljudvolymen är för hög?    Ja               Nej 

Är detta:                                                                  Bra             Dåligt 

Uppskattar du ljudet?                                               Ja                Nej 

Varför?                                                                          

Svar: nej det är irriterande och jag blir trött 

Vad associerar du med ljudet?                                    

Svar: tror att jag associerar det med tinnitus 
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Om du hade fått välja själv vilket ljud som skulle finns i miljön, vilket ljud hade du valt 

då? 

Svar: musik, någon skön modern radio musik utan reklamen 

DOFT 

Känner du någon speciell doft?                               Ja               Nej 

Vad tycker du det doftar?                                           

Svar: Mat ifrån mattorget här  

Vad associerar du med doften?                                   

Svar: Mat? hunger, mätthet, men just nu med hunger 

Om du hade fått välja själv vilket doft som skulle finns i miljön, vilken doft hade du valt 

då? 

Svar: Något lågmält, naturligt och fruktigt. 

KÄNSEL 

Vad anser du om temperaturen här inne? Behaglig/obehaglig? 

Svar: Behaglig, lite varmare än utomhus 

Vilken känsla får du av omgivningen? Rogivande/stressande 

Svar: Lugn men förvirrande, hittar inte riktigt dit jag ska. 

ÖVRIGT 

Är det något du saknar här i omgivningen? 

Svar: Vattenfallet som brukar vara igång och bättre kartor så att jag hittar  

Utifrån denna intervju har jag förstått din totala upplevelse på ett korrekt sätt? 

Summering utefter intervjufrågor 

Ja               Nej 

______________________________________________________________________ 

Intervjuperson B2 

Antal personer                                                    BLÅTT område: 1 person 

ARTIGHETSFRÅGOR 

Har du varit här förr?                              Ja               Nej 

Hur tog du hit till Emporia idag?                               

Svar: Kom hit med Bil                

Kom du hit för någon speciell anledning?  Ja               Nej       

Svar: Yes, för att jobba           
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SYN 

Tycker du omgivningen är tilltalande? Fräsch, häftig, hemsk m.m. 

Ja               Nej              

Varför?  

Svar: Trivs, för att det är rent, fint och snyggt 

Vad i omgivningen väcker din uppmärksamhet?        

Svar: Alla dessa rulltrappor, blir en häftig och mäktig upplevelse. 

Varför/hur väcker det din uppmärksamhet?               

Svar: Tycker att det är häftigt, man kommer ihåg vart man har gått 

Vad associerar du omgivningen med?   

Svar: Inget speciellt tror jag, tycker att det är rätt likt andra shoppingcenter med alla 

butikerna 

HÖRSEL 

Uppfattar du något speciellt ljud?                           Ja                Nej 

Vad?                                                                            

Svar: Det är mest ljud från restauranger och människor 

Anser du att ljudvolymen är för hög?    Ja                Nej 

Är detta:                                                                  Bra            Dåligt 

Uppskattar du ljudet?                                               Ja               Nej 

Varför?                                                                        

Svar: Det vanliga människosorlet, betyder ju att det är folk här. 

Vad associerar du med ljudet?                                   

Svar: folk och restaurang avdelningen 

Om du hade fått välja själv vilket ljud som skulle finns i miljön, vilket ljud hade du valt 

då? 

Svar: nej, jag tycker om att höra att “området är befolkat” om du förstår vad jag menar 

DOFT 

Känner du någon speciell doft?                               Ja               Nej 

Vad tycker du det doftar?                                      

Svar: Mat från restaurangerna 

Vad associerar du med doften?        

Svar: Är hungrig så det är lite jobbigt med mat oset. 

Om du hade fått välja själv vilket doft som skulle finns i miljön, vilken doft hade du valt 

då? 

Svar: Något som gör det neutralt ifrån maten 
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KÄNSEL 

Vad anser du om temperaturen här inne? Behaglig/obehaglig? 

Svar: Behaglig, man svettas inte för att det är för varmt och fryser heller inte för att det 

är för kallt. 

Vilken känsla får du av omgivningen? Rogivande/stressande 

Svar: Just nu är här lugnt, men på lördagar är det lite stressigare eftersom det är mer 

folk då. 

ÖVRIGT 

Är det något du saknar här i omgivningen? 

Svar: Nej det tror jag inte, jag är nöjd, 

Utifrån denna intervju har jag förstått din totala upplevelse på ett korrekt sätt? 

Summering utefter intervjufrågor 

Ja               Nej 

______________________________________________________________________ 

Intervjuperson B3 

Antal personer                                                    BLÅTT område: 2 personer 

ARTIGHETSFRÅGOR 

Har du varit här förr?                             Ja               Nej 

Hur tog du hit till Emporia idag? 

Svar: Bil                

Kom du hit för någon speciell anledning?  Ja Nej 

Svar: Ja vi ska åka vidare till Kastrup, så passade på att ta ett stopp här.    

SYN 

Tycker du omgivningen är tilltalande? Fräsch, häftig, hemsk m.m. 

Ja               Nej              

Varför?  

Svar: Tycker om butiksutbudet och det är inte så långt eller krångligt att åka hit.   

Vad i omgivningen väcker din uppmärksamhet?        

Svar: Person 1: butiksutbudet 

Person 2: trapporna eller de olika stationerna/områdena 

Varför/hur väcker det din uppmärksamhet?                

Svar: Person 2: då jag inte tycker om att gå i butikerna tycker jag om att sitta där det är 

bekvämt och titta på något annat än butiker. 
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Vad associerar du omgivningen med?                        

Svar: Person 1: Shopping center 

Person 2: associerar de olika stationerna med fristad eller väntplats, den här blå 

stationen får mig att tänka på vatten tillexempel 

HÖRSEL 

Uppfattar du något speciellt ljud?                           Ja                Nej  

(men brukar vara musik i bakgrunden) 

Vad?                                                                   

Svar: Det är mest ljud från restaurangerna och lite ifrån människorna här 

Anser du att ljudvolymen är för hög?    Ja                Nej 

Är detta:                                                                  Bra            Dåligt 

Uppskattar du ljudet?                                               Ja               Nej 

Varför?                                                                

Svar: Kul att det är folk här gör ju att allt hålls fräscht. 

Vad associerar du med ljudet?                                    

Svar: Människor som är i rörelse typ 

Om du hade fått välja själv vilket ljud som skulle finns i miljön, vilket ljud hade du valt 

då? 

Svar: Jag tycker om popmusik, men inte för mycket dunk dunk om du förstår vad jag 

menar, det är jag för gammal för  

DOFT 

Känner du någon speciell doft?                               Ja               Nej 

Vad tycker du det doftar?                                           

Svar: Ingenting här, men utanför en butik på plan 1 vid den gula/ orange ingången så 

luktade det jätte mycket parfym. 

Vad associerar du med doften? 

Svar: Allergi då jag är allergisk, men jag tycker om parfymdofter men inte i så stora 

mängder. 

Om du hade fått välja själv vilket doft som skulle finns i miljön, vilken doft hade du valt 

då? 

Svar: Något fräscht men inte förmycket utan snarare ett dovt “os”. 

KÄNSEL 

Vad anser du om temperaturen här inne? Behaglig/obehaglig? 

Svar: Behagligt man kan ha sin jacka på sig, men det var varmare utomhus. 

Vilken känsla får du av omgivningen? Rogivande/stressande 

Svar: Nu är det lugnt så här på morgonkvisten, men annars brukar det vara stressigt här. 
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ÖVRIGT 

Är det något du saknar här i omgivningen? 

Svar: Nej, jag är nöjd med butikerna (person1) och jag är väl så nöjd jag kan bli med 

sittplatserna (person2)   

Utifrån denna intervju har jag förstått din totala upplevelse på ett korrekt sätt? 

Summering utefter intervjufrågor 

Ja               Nej 

______________________________________________________________________ 

Intervjuperson B4 

Antal personer                                                    BLÅTT område: 1 person 

ARTIGHETSFRÅGOR 

Har du varit här förr?                             Ja               Nej 

Hur tog du hit till Emporia idag? 

Svar: med taxi 

Kom du hit för någon speciell anledning  Ja               Nej              

Svar: För att handla  

SYN 

Tycker du omgivningen är tilltalande? Fräsch, häftig, hemsk m.m. 

Ja                Nej              

Varför? 

Svar: Förvirrande, snurrigt 

Vad i omgivningen väcker din uppmärksamhet? 

Svar: Mat restauranger 

Varför/hur väcker det din uppmärksamhet? 

Svar: Hungrig 

Vad associerar du omgivningen med? 

Svar: Plastigt typ om du tittar på materialet på rulltrapporna och reklamskyltarna 

HÖRSEL 

Uppfattar du något speciellt ljud?                           Ja               Nej 

Vad? 

Svar: ett monotomt, intensivt brus 
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Anser du att ljudvolymen är för hög?    Ja                Nej 

Är detta:                                                                  Bra            Dåligt 

Uppskattar du ljudet?                                               Ja               Nej 

Varför? 

Svar: Skönt, hade ju dock varit lite skönare med lite musik som hade dolt det ljudet 

Vad associerar du med ljudet? 

Svar: dött rum som ändå lever, ja men typ maskinljud 

Om du hade fått välja själv vilket ljud som skulle finns i miljön, vilket ljud hade du valt 

då? 

Svar: Musik som hade dolt det monotona ljudet 

DOFT 

Känner du någon speciell doft?                               Ja                Nej 

Vad tycker du det doftar? 

Svar: typ en neutral doft, sån där icke-doft… lite från havet ibland 

Vad associerar du med doften? 

Svar: hahaha konstigt svar men typ rengöringsmedel i typ hotellobby på Mallorca haha 

Om du hade fått välja själv vilket doft som skulle finns i miljön, vilken doft hade du valt 

då? 

Svar: tycker det är bra som det är faktiskt 

KÄNSEL 

Vad anser du om temperaturen här inne? Behaglig/obehaglig? 

Svar: nä men det svalt och skönt tycker jag  

Vilken känsla får du av omgivningen? Rogivande/stressande 

Svar: behagligt, skönt och lugnt då här inte är så mycket folk än 

ÖVRIGT 

Är det något du saknar här i omgivningen? 

Svar: inte musik, skönt som det är nu, högre i tak i gångarna, då det känns instängt i 

gallerian, blir normalt sätt ”kissig” av vattenfallet som brukar vara igång vid hissen 

Utifrån denna intervju har jag förstått din totala upplevelse på ett korrekt sätt? 

Summering utefter intervjufrågor 

Ja               Nej 

______________________________________________________________________ 

Intervjuperson B5 

Antal personer                                                    BLÅTT område: 2 personer 
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ARTIGHETSFRÅGOR 

Har du varit här förr?                             Ja                Nej 

Hur tog du hit till Emporia idag? 

Svar: tåg 

Kom du hit för någon speciell anledning  Ja               Nej              

Svar: För att möta upp varandra 

SYN 

Tycker du omgivningen är tilltalande? Fräsch, häftig, hemsk m.m. 

Ja              Nej              

Varför? 

Svar: känns fräsch, men lite nytänkt också, med det dära trädet i restaurang delen 

Vad i omgivningen väcker din uppmärksamhet? 

Svar: rulltrappsstationen och trädet på restaurangavdelningen 

Varför/hur väcker det din uppmärksamhet? 

Svar: det är annorlunda jämfört med andra gallerior som Väla och Femman i Göteborg  

Vad associerar du omgivningen med? 

Svar: vatten, eller en blå himmel en sommardag 

HÖRSEL 

Uppfattar du något speciellt ljud?                           Ja               Nej 

Vad? 

Svar: lite reklam i bakgrunden 

Anser du att ljudvolymen är för hög?    Ja                Nej 

Är detta:                                                                  Bra             Dåligt 

Uppskattar du ljudet?                                               Ja               Nej 

Varför? 

Svar: det hade varit bättre med lite mer ljuddämpning mot buller men hade samtidigt 

varit skönt med högre "dans musik", sånt man kan “digga” eller sjunga till alltså 

Vad associerar du med ljudet? 

Svar: just nu så är det nog reklam 

Om du hade fått välja själv vilket ljud som skulle finns i miljön, vilket ljud hade du valt 

då? 

Svar: skön musik som man kan dansa till och nynna med på kanske Spotifys topplista 

eller något sånt 

DOFT 
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Känner du någon speciell doft?                               Ja               Nej 

Vad tycker du det doftar? 

Svar: mm... luktar mat 

Vad associerar du med doften? 

Svar: nä men typ mat… typ hunger... haha mättnad kanske? 

Om du hade fått välja själv vilken doft som skulle finns i miljön, vilken doft hade du 

valt då? 

Svar: ah, just nu hade det väll varit skönt om miljön inte haft en sån tydlig doft av mat 

då jag är hungrig 

KÄNSEL 

Vad anser du om temperaturen här inne? Behaglig/obehaglig? 

Svar: behaglig, lagom, lite dåligt syre dock 

Vilken känsla får du av omgivningen? Rogivande/stressande 

Svar: lite stressig då folk är lite halvstressade så här vid lunchtid 

ÖVRIGT 

Är det något du saknar här i omgivningen? 

Svar: ladd-station för telefonen i anslutning till restaurangområdet hade varit bra! 

Utifrån denna intervju har jag förstått din totala upplevelse på ett korrekt sätt? 

Summering utefter intervjufrågor 

Ja               Nej 

______________________________________________________________________ 

Intervjuperson B6 

Antal personer                                                    BLÅTT område: 1 person 

ARTIGHETSFRÅGOR 

Har du varit här förr?                             Ja               Nej 

Hur tog du hit till Emporia idag? 

Svar: bil 

Kom du hit för någon speciell anledning  Ja                Nej              

Svar: andra ärenden inne i stan, så tänkte ha ihjäl lite tid tänkte ja 

SYN 

Tycker du omgivningen är tilltalande? Fräsch, häftig, hemsk m.m. 

Ja                Nej              

Varför? 

Svar: rörigt, blir så förvirrad, vet inte riktigt vart man ska någonstans 
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Vad i omgivningen väcker din uppmärksamhet? 

Svar: färgen på rulltrapporna, vet du om att det inte går en rulltrappa direkt till denna 

våning utan man är tvungen att åka upp två våningar för att sedan åka ned en för att 

komma hit? det är bara knepigt 

Varför/hur väcker det din uppmärksamhet? 

Svar: den är stark liksom, sticker ut 

Vad associerar du omgivningen med? 

Svar: vet inte riktigt, vatten, himmel kanske 

HÖRSEL 

Uppfattar du något speciellt ljud?                           Ja               Nej 

Vad? 

Svar: ehmm... vad jag hör? typ... brus och musik 

Anser du att ljudvolymen är för hög?    Ja               Nej 

Är detta:                                                                  Bra             Dåligt 

Uppskattar du ljudet?                                               Ja                Nej 

Varför? 

Svar: bruset är jobbigt 

Vad associerar du med ljudet? 

Svar: irritation, jobbigt ljud 

Om du hade fått välja själv vilket ljud som skulle finns i miljön, vilket ljud hade du valt 

då? 

Svar: en lugn gitarr trudelutt hade varit fint 

DOFT 

Känner du någon speciell doft?                               Ja                Nej 

Vad tycker du det doftar? 

Svar: - 

Vad associerar du med doften? 

Svar: -  

Om du hade fått välja själv vilket doft som skulle finns i miljön, vilken doft hade du valt 

då? 

Svar: vet inte, inte sopor iallafall någonting uppiggande om det nu måste lukta något 

KÄNSEL 

Vad anser du om temperaturen här inne? Behaglig/obehaglig? 

Svar: lite kyligt 
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Vilken känsla får du av omgivningen? Rogivande/stressande 

Svar: stressande och irriterande, folk kan vara så stressade 

ÖVRIGT 

Är det något du saknar här i omgivningen? 

Svar: tydligare kartor eller vägvisare för rulltrappornas färdriktning. Sittplatser kunde ha 

markerats tydligare, tänk på de som är synnedsatta. 

Utifrån denna intervju har jag förstått din totala upplevelse på ett korrekt sätt? 

Summering utefter intervjufrågor 

Ja               Nej 

______________________________________________________________________ 

Intervjuperson B7 

Antal personer                                                    BLÅTT område: 1 person 

ARTIGHETSFRÅGOR 

Har du varit här förr?                             Ja               Nej 

Hur tog du hit till Emporia idag? 

Svar: buss/kollektivt 

Kom du hit för någon speciell anledning  Ja               Nej              

Svar: shoppa livsmedel en våning ner 

SYN  

Tycker du omgivningen är tilltalande? Fräsch, häftig, hemsk m.m. 

Ja               Nej              

Varför? 

Svar: ja miljön är tilltalande. Dock är kartorna vid rulltrapporna 

missvisande, hänvisningen om vilken våning man kom till som står på sidan av 

rulltrapporna är också fel och hissarna har en tendens till att gå i sönder då och då 

Vad i omgivningen väcker din uppmärksamhet? 

Svar: rulltrapporna 

Varför/hur väcker det din uppmärksamhet? 

Svar: ska ta mig till våningen ovanför här efter. 

Vad associerar du omgivningen med? 

Svar: havet tror jag, det är rätt ljust här så jag kanske associerar det med en under 

vattenkänsla 

HÖRSEL 

Uppfattar du något speciellt ljud?                           Ja                Nej 
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Vad? 

Svar: eller jo jag hör ju människor men inte något annat speciellt 

Anser du att ljudvolymen är för hög?    Ja               Nej 

Är detta:                                                                  Bra            Dåligt 

Uppskattar du ljudet?                                               Ja               Nej 

Varför? 

Svar: både ja och nej, bra med mycket folk och dåligt för att man blir trött 

Vad associerar du med ljudet? 

Svar: typ buller, oljud, folk pratar högt i telefon och sådär  

Om du hade fått välja själv vilket ljud som skulle finns i miljön, vilket ljud hade du valt 

då? 

Svar: hahaha, lite annorlunda men rave musik 

DOFT 

Känner du någon speciell doft?                               Ja                Nej 

Vad tycker du det doftar? 

Svar: - 

Vad associerar du med doften? 

Svar: -  

Om du hade fått välja själv vilket doft som skulle finns i miljön, vilken doft hade du valt 

då? 

Svar: något lättare, något fräscht, kanske citrus 

KÄNSEL 

Vad anser du om temperaturen här inne? Behaglig/obehaglig? 

Svar: kunde varit något svalare, det blir väldigt varmt här inne efter ett tag 

Vilken känsla får du av omgivningen? Rogivande/stressande 

Svar: orientering, det är mycket folk, känns stressigt 

ÖVRIGT 

Är det något du saknar här i omgivningen? 

Svar: felmarkering på rulltrapporna, mer orienterings visning till våningarna och toan 

Utifrån denna intervju har jag förstått din totala upplevelse på ett korrekt sätt? 

Summering utefter intervjufrågor 

Ja               Nej 
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Intervjuperson B8 

Antal personer                                                    BLÅTT område: 2 personer 

ARTIGHETSFRÅGOR 

Har du varit här förr?                             Ja               Nej 

Hur tog du hit till Emporia idag? 

Svar: körde bil hit 

Kom du hit för någon speciell anledning  Ja               Nej              

Svar: jobba 

SYN  

Tycker du omgivningen är tilltalande? Fräsch, häftig, hemsk m.m. 

Ja             Nej              

Varför? 

Svar: framtiden!!! den nya mötesplatsen, kanske sådär ett extra rum i utrymmet, skulle 

kanske se det som ett hängställe 

Vad i omgivningen väcker din uppmärksamhet? 

Svar: de är nog de blå rulltrapporna och hissen 

Varför/hur väcker det din uppmärksamhet? 

Svar: det bara gör det, det sticker ut ifrån mängden liksom 

Vad associerar du omgivningen med? 

Svar: havet 

HÖRSEL 

Uppfattar du något speciellt ljud?                           Ja                Nej 

Vad? 

Svar: nej eller jo, ett lummigt ljud 

Anser du att ljudvolymen är för hög?    Ja                Nej 

Är detta:                                                                  Bra            Dåligt 

Uppskattar du ljudet?                                               Ja               Nej 

Varför? 

Svar: det är inget som stör  

Vad associerar du med ljudet? 

Svar: en inomhusmiljö som rymmer mycket folk 
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Om du hade fått välja själv vilket ljud som skulle finns i miljön, vilket ljud hade du valt 

då? 

Svar: något naturljud kanske? 

DOFT 

Känner du någon speciell doft?                               Ja               Nej 

Vad tycker du det doftar? 

Svar: mat, och detta är bra! 

Vad associerar du med doften? 

Svar: är lite sugna på mat, hehe 

Om du hade fått välja själv vilket doft som skulle finns i miljön, vilken doft hade du valt 

då? 

Svar: så neutralt som möjligt, inte för mycket liksom 

KÄNSEL 

Vad anser du om temperaturen här inne? Behaglig/obehaglig? 

Svar: varmt, vill gärna ha det svalare och bättre ventilation 

Vilken känsla får du av omgivningen? Rogivande/stressande 

Svar: beror på: om det är mycket folk är det stressigt. Nu är det lugnt och avslappnat. 

Man vänjer sig vid det. Vissa är stressade eller förvirrade 

ÖVRIGT 

Är det något du saknar här i omgivningen? 

Svar: det är bra med sittplatser, saknar rum till barnen (spelrum eller något liknade) lite 

mer barnvänligt 

Utifrån denna intervju har jag förstått din totala upplevelse på ett korrekt sätt? 

Summering utefter intervjufrågor 

Ja               Nej 

______________________________________________________________________ 

Intervjuperson B9 

Antal personer                                                    BLÅTT område: 3 personer 

ARTIGHETSFRÅGOR 

Har du varit här förr?                             Ja               Nej 

Hur tog du hit till Emporia idag? 

Svar: bil och tåg                                     
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Kom du hit för någon speciell anledning  Ja                Nej              

Svar: hänga med kompisarna 

SYN  

Tycker du omgivningen är tilltalande? Fräsch, häftig, hemsk m.m. 

Ja              Nej              

Varför? 

Svar: fräscht, modernt och bra med laddningsstation 

Vad i omgivningen väcker din uppmärksamhet? 

Svar: det är nog rulltrapporna 

Varför/hur väcker det din uppmärksamhet? 

Svar: de är många och det är mycket färg jämfört med resterande omgivning 

Vad associerar du omgivningen med? 

Svar: en plats o träffa kompisar, miljön associerar vi nog med modernt och färger, och 

kanske med vågor ifrån havet om man ska flumma iväg 

HÖRSEL 

Uppfattar du något speciellt ljud?                           Ja                Nej 

Vad? 

Svar: - 

Anser du att ljudvolymen är för hög?    Ja                Nej 

Är detta:                                                                  Bra             Dåligt 

Uppskattar du ljudet?                                               Ja                Nej 

Varför? 

Svar: Det är väl både bra och dåligt med att inte höra något ljud, men vi hade nog 

uppskattat mer musik, men det räcker med butikernas musik just nu 

Vad associerar du med ljudet? 

Svar: inget direkt 

Om du hade fått välja själv vilket ljud som skulle finns i miljön, vilket ljud hade du valt 

då? 

Svar: spellista med popmusik skulle jag nog vilja föreslå 

DOFT 

Känner du någon speciell doft?                               Ja                Nej 

Vad tycker du det doftar? 

Svar: - 
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Vad associerar du med doften? 

Svar: - 

Om du hade fått välja själv vilket doft som skulle finns i miljön, vilken doft hade du valt 

då? 

Svar: en av personerna säger att: jag tycker inte att det luktar så gott med hav så det får 

gärna lukta nystädat eller nybäddat 

KÄNSEL 

Vad anser du om temperaturen här inne? Behaglig/obehaglig? 

Svar: det är väl lagom 

Vilken känsla får du av omgivningen? Rogivande/stressande 

Svar: lugnt, kanske är det stressigt när det är mycket människor 

ÖVRIGT 

Är det något du saknar här i omgivningen? 

Svar: en av personerna säger: Lite mer nedtonade färger kanske lite för stark för min 

smak. 

Utifrån denna intervju har jag förstått din totala upplevelse på ett korrekt sätt? 

Summering utefter intervjufrågor 

Ja               Nej 

______________________________________________________________________ 

Intervjuperson B10 

Antal personer                                                    BLÅTT område: 2 personer 

ARTIGHETSFRÅGOR 

Har du varit här förr?                             Ja                Nej 

Hur tog du hit till Emporia idag?                                

Svar: Tåg              

Kom du hit för någon speciell anledning  Ja               Nej       

Svar: Strosa runt, se om jag hittar något till studenten                          

SYN 

Tycker du omgivningen är tilltalande? Fräsch, häftig, hemsk m.m. 

Ja               Nej              

Varför?  

Svar: Den blå färgen, fräscht. Jag gillar blått! 

Vad i omgivningen väcker din uppmärksamhet?        

Svar: skulle väl säga färgen 
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Varför/hur väcker det din uppmärksamhet?               

Svar: ja men färgen sticker ut en del. 

Vad associerar du omgivningen med?                        

Svar: typ Is, vatten, lagun 

HÖRSEL 

Uppfattar du något speciellt ljud?                           Ja               Nej 

Vad?                                                                              

Svar: rulltrapporna 

Anser du att ljudvolymen är för hög?    Ja                Nej 

Är detta:                                                                  Bra            Dåligt 

Uppskattar du ljudet?                                               Ja                Nej 

Varför?                                                                          

Svar: Man blir lätt trött och dåsig om man sitter still för länge här. 

Vad associerar du med ljudet?                                    

Svar: Rulltrappor, maskiner, tvättmaskin 

Om du hade fått välja själv vilket ljud som skulle finns i miljön, vilket ljud hade du valt 

då? 

Svar: Ljudet från delfiner, porlande vatten. Susande som om en befinner sig under 

vattenytan 

DOFT 

Känner du någon speciell doft?                               Ja               Nej 

Vad tycker du det doftar?                                           

Svar: Mat ifrån restaurangerna 

Vad associerar du med doften?                                  

Svar: Hunger och mat (stilla hungern) 

Om du hade fått välja själv vilket doft som skulle finns i miljön, vilken doft hade du valt 

då? 

Svar: Det ska dofta fräscht och rent. 

 

KÄNSEL 

Vad anser du om temperaturen här inne? Behaglig/obehaglig? 

Svar: Det är en skön temperatur här. 

Vilken känsla får du av omgivningen? Rogivande/stressande 

Svar: Blandad, kan vara stressigt när här är mycket folk, skönt med rulltrappor, 

rogivande behaglig miljö och du ser hissen där borta på den brukar det ”sippra” vatten 
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ÖVRIGT 

Är det något du saknar här i omgivningen? 

Svar: Nej det tror jag inte. 

Utifrån denna intervju har jag förstått din totala upplevelse på ett korrekt sätt? 

Summering utefter intervjufrågor 

Ja               Nej 

 


