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I 

Förord 
 

Vi vill passa på att tacka alla som på något sätt hjälpt oss under arbetets gång.  

 

Ett stort tack till vår handledare Daniel Hjelmgren som under hela processen har funnits tillhands 

och besvarat alla de frågor som uppstått.  

 

Ett stort tack till samtliga respondenter som tog sig tid att medverka i vår undersökning. Era svar 

har varit mycket värdefulla för uppsatsen.  

 

Vi vill även passa på att tacka våra opponenter för viktiga synpunkter som har hjälpt oss framåt 

med uppsatsskrivandet. 

 

Även ett stort tack till vänner och familj som funnits med i bakgrunden med sitt stöd. 

 

Avslutningsvis vill vi passa på att tacka varandra för ett gott samarbete. 

 

 

Borås den 7 juni 2010 

Högskolan i Borås 
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Abstract 
Many cities have come to realize the importance of an attractive town centre in the heightened 

competition against out- of -town shopping malls. To boost the trade in Borås city centre and to 

strengthen the concept of Borås as a commercial city a new shopping mall is to be built on the 

disused premises of Wäfveribolaget, in the middle of the town centre. Thus it is of great interest 

to look into which essential factors will be key to determine the success of this new shopping 

mall.  

 

The purpose of this paper is to examine what constitutes a good atmosphere in reference to a 

shopping mall’s physical surroundings and also to examine the effect of a high degree of 

accessibility. Furthermore; we also aim to establish the best retail mix regarding the new 

shopping mall. The research is based on a combination of a qualitative and quantitative approach. 

A personal interview with a representative from the real-estate concern Steen & Ström was 

performed and also a survey where questionnaires was distributed among residents of Borås and 

its closest surroundings. 

 

Our empirical findings show that a good atmosphere consist of a clean environment and a good 

selection of restaurants and cafés. Elements of entertainment are considered less important in 

creating a good atmosphere. Accessibility proved to be an essential factor considering the 

majority of the respondents choose the shopping place closest to their residence. However, our 

study indicates a willingness to travel longer distances to get hold of a specific product, which 

elucidates the importance of a satisfying supply. An easy access of parking facilities was highly 

recognized among our respondents and is therefore considered an essential factor regarding the 

success of Borås new shopping mall. At present there are no demands of extended opening hours, 

i.e. past 18.00 or Sunday openings.  

 

The establishment of retail shops in the medium price range is considered an appropriate strategy 

since they will offer a supply which at present day is under-representated in Borås town centre. 

Our empirical findings show that the suitable retail mix composes a mixture of national chain 

stores and independent stores. The development of a covered market/delicatessen is desirable 

with both our male and female respondents and therefore possesses the power to act as an 

important force of attraction for the entire shopping mall. 

 

 



 

III 

 

This essay is written in Swedish. 
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IV 

Sammanfattning 

 

Många städer har insett vikten av en attraktiv stadskärna, vilken utgör ett effektivt 

konkurrensmedel i kampen mot externa köpcentra. För att stimulera och stärka cityhandeln och 

begreppet handelsstaden Borås planeras en citygalleria i Wäfveribolagets gamla lokaler i centrala 

Borås. Det är således viktigt att ta reda på vilka faktorer som är avgörande för den nya 

citygallerians framgång. 

 

Uppsatsen har tre huvudsakliga problemformuleringar;  

 

 Vad i en citygallerias fysiska omgivning utgör en god atmosfär? 

 Hur påverkar en god tillgänglighet framgången för Borås nya citygalleria? 

 Vilken är det bästa butiksmixen avseende den nya citygallerian i Borås och  

 hur kan den skapas? 

 

Metod:  Vår undersökning består av två delar där den första delen är av    

  kvalitativ karaktär och den avslutande delen är av kvantitativ karaktär.   

  Vi har således kombinerat kvalitativa och kvantitativa ansatser. Vår   

  empiri har dels inhämtats genom en personlig intervju med en    

  representant från fastighetsbolaget Steen & Ström och dels genom en   

  enkätundersökning utförd i Borås stad med omnejd. Genomgående   

  urvalsstrategi för våra två delundersökningar är ett icke-    

  sannolikhetsurval. 

 

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

 egen tolkning har vi kunnat analysera fram framgångsfaktorer för köpcentra  

 samt hur dessa kan tillämpas på Borås nya citygalleria. En god atmosfär utgörs 

 framförallt av en ren och fräsch omgivning samt ett bra utbud av restauranger 

 och caféer. Inslag av underhållning är mindre betydelsefullt i arbetet att skapa 

 en god atmosfär. Tillgänglighet är en väsentlig faktor då de flesta respondenter 

 väljer den handelsplats som ligger närmast bostaden. Vår studie ger dock 

 indikationer på en villighet att åka längre sträckor för att få tag på en specifik 

 produkt, vilket tydliggör vikten av ett tillfredsställande utbud. Då tillgången på 

 parkeringsplatser värderas högt blir parkeringssituationen således en 

 avgörande faktor huruvida den nya citygallerian i Borås kommer att bli 

 framgångsrik. I dagsläget finns inget behov av utökade öppettider i form av 

 kvällsöppet eller söndagsöppet. En etablering av butiker i mellanprissegmentet 

 kan betraktas som en lämplig strategi då dessa erbjuder ett utbud som idag är 

 underrepresenterat i Borås stadskärna. En lämplig butiksmix utgörs av en 

 blandning av större detaljhandelskedjor och mindre fristående butiker. En 

 etablering av en saluhall är ett önskvärt inslag hos både män och kvinnor och kan 

 på så vis utgöra en dragningskraft för bägge könen och således för hela 

 citygallerian. 
 

Nyckelord:  Atmosfär, tillgänglighet, butiksmix, köpcentrum, citygalleria, detaljhandel.
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1 Inledning 

Följande avsnitt inleds med en beskrivning av detaljhandeln för att sedan ge en överblick 

av de strukturförändringar som skett i branschen. Vi ger avslutningsvis en kort 

presentation av det nybyggnadsprojekt som uppsatsen har sin bakgrund i. Vidare 

presenteras en problemdiskussion som mynnar ut i valda problemformuleringar samt 

vårt syfte.  

1.1 Bakgrund 

Enligt Handelns Utredningsinstitut omsatte detaljhandeln 580 miljarder kronor under 

2008 varav sällanköpsvaruhandeln stod för 56 % av omsättningen. 

Sällanköpsvaruhandeln är även den kategori som ökar mest trots rådande lågkonjunktur, 

vilket tyder på en stark köpkraft hos svenska konsumenter.
1
 En av anledningarna är att 

shopping idag innebär en positiv upplevelse som förknippas med glädje, tillfredsställelse 

och självförverkligande för många människor (Bergström & Kolterjahn, 2004). 

Detaljhandeln är även viktig för en stads attraktionskraft och dess invånares livsmiljö. 

Genom ett brett och varierat utbud av detaljhandel i ett område kan man tillfredställa 

både interna och externa konsumenter (Bergström & Cronholm, 2003). 

 

Detaljhandeln är en dynamisk sektor med ständiga förändringar och det har under de 

senaste decennierna skett en omfattande strukturomvandling i form av ett ökat antal 

externetableringar (Bergström, 2002). Det går att identifiera tre tydliga perioder av 

decentralisering inom internationell detaljhandel där den första inleddes under slutet av 

1960-talet då livsmedelshandeln flyttade från stadskärnorna till s.k. superstores 

(stormarknader) utanför staden. Den andra perioden omfattade sällanköpshandel med 

inriktning på specialvaror, som exempelvis elektronikvaror och möbler, som under 1970-

talet flyttade sin försäljning till nyöppnade industriparker. Det var även under den här 

perioden som större externa handelsområden började etableras som en naturlig utveckling 

av den decentralisering som ditintills skett. Den tredje perioden inträffade under den 

senare delen av 1980-talet då en mer omfattande framväxt av externa köpcentra, vilka 

kunde erbjuda kunden ett komplett utbud och goda parkeringsmöjligheter, ägde rum. 

Många av dessa externa köpcentra etablerades dessutom i närheten av motor- och 

riksvägar för att öka tillgängligheten (Adams, Disberry, Hutchison & Munjoma, 2002).  

 

Under 1990-talet skedde en explosionsartad etablering av externa köpcentra i Sverige då 

den tidigare restriktiva Plan- och Bygglagen (PBL) ändrades. Dessa köpcentras 

attraktionskraft och stora upptagningsområden har medfört en kraftigt ökad konkurrens 

för handeln i stadskärnan (Schmidt Thurow & Sköld Nilsson, 2008). Många av dessa 

köpcentra har utformats till att efterlikna stadskärnorna både vad gäller utbud och miljö 

och genom att erbjuda fri parkering, ett stort utbud av affärer och långa öppettider 

attraherar dessa många kunder, både inifrån och utifrån staden (Bergström & Cronholm, 

2003).  Men i och med att kampen om kunderna hårdnar har intresset för handeln i 

stadskärnan på senare tid ökat (Schmidt Thurow & Sköld Nilsson, 2008).  

 

                                                 
1
 http://www.hui.se/web/Omsattning.aspx Hämtad 2010-03-02 
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En stadskärna kan ses som stadens skyltfönster och viktigaste stadsdel och i Sverige 

arbetar för närvarande ett hundratal tätorter med att förbättra sin stadskärnas vitalitet och 

utseende.
2
 Många städer har insett vikten av en attraktiv stadskärna som ett effektivt 

konkurrensmedel i kampen mot externa köpcentra, vilket tyder på att den ökade 

konkurrensen även kan fungera som en pådrivare av en positiv förändringsprocess för 

stadskärnan (Schmidt Thurow & Sköld Nilsson, 2008). 

För att stimulera och stärka cityhandeln och begreppet handelsstaden Borås planeras en 

citygalleria i Wäfveribolagets gamla lokaler i centrala Borås. Fastigheten ägs av Steen & 

Ström som Skandinaviens största och ledande köpcentrumsutvecklare. De äger, utvecklar 

och driver mer än 50 köpcentrum i Sverige, Norge och Danmark.
3
 Företaget har tre 

nybyggnadsprojekt under planläggning, däribland Borås Wäfveri vilken är avsedd att 

öppna 2012/2013. Den nya citygallerian beräknas omfatta en bruttoyta på 26 500 

kvadratmeter med plats för 60 butiker samt tillföra stadskärnan 520 nya p-platser.
4
 

Målsättningen med etableringen är att Borås ska vara ett fullgott alternativ till Göteborgs 

centrum och övriga köpcentra inom regionen samt att minska behovet hos boråsare av att 

åka någon annanstans, vare sig det gäller ändamålsenliga inköp eller mer 

upplevelsebaserad handel (www.boras.se). 

1.2 Problemdiskussion 

Anselmsson (2006) menar att det är viktigt för köpcentrumsutvecklare att studera vilka 

faktorer som är avgörande för kundens tillfredsställelse för att på så sätt locka till fler 

besökare. I sin studie påvisade Anselmssons (2006) att atmosfär är en betydelsefull  

faktor vilket definieras som huruvida de offentliga ytorna i ett köpcentrum är moderna, 

rena, innehåller öppna ytor, ljus och dekorationer, dvs. den fysiska omgivningens 

kvalitet. Ford (2004) menar att i en välkomnande och tilltalande atmosfär, som erbjuder 

goda möjligheter att äta och dricka samt tillgång till rena och moderna faciliteter, kan 

människor spendera allt mer tid, uppehålla sig oftare och, om erbjudandet är det rätta, 

spendera mer pengar. En god atmosfär kan även ha en kraftfull effekt på kundbeteendet 

och kan därför användas för att locka fram ett särskilt beteende från shoppare (Michon, 

Chebat & Turley, 2003).  

 

Enligt Mossberg (2003) blir dagens konsumenter alltmer medvetna och vill att det ska 

vara roligt och njutbart att shoppa. De söker allt oftare efter upplevelser när de 

konsumerar, vilket ger dem en större tillfredsställelse. Från att tidigare ha besuttit ett mer 

materialistisk synsätt börjar konsumenter att ändra karaktär till att idag lägga större vikt 

vid upplevelser och för att en handelsplats ska bli framgångsrik krävs det därför att fokus 

flyttas från själva produkterbjudandet till att skapa shoppingupplevelser (Myers m.fl., 

2008). Bergström och Kolterjahn (2004) anser att vart eftersom konkurrensen ökar och 

kampen om köpkraften hårdnar blir det allt viktigare för köpcentren att profilera sig 

gentemot varandra. Det handlar om att hitta nya vägar och särskilja sig från 

konkurrenterna, vilket kan ske genom att i högre utsträckning använda den 

upplevelsebaserade dimensionen som konkurrensmedel.  

                                                 
2
 http://www.svenskastadskarnor.se/ Tillgänglig 2010-03-02 

3
 http://www.steenstrom.com/SE/Toppmeny/Bolagsinformation/Verksamheten/ Tillgänglig 2010-03-28 

4
 http://www.steenstrom.com/SE/Toppmeny/Projekt-i-Sverige/BORAS---OPPNAR-2012/  

  Tillgänglig 2010-03-28 
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Enligt Mossberg (2003) är kundens uppfattning av upplevelser dock inte homogena – vad 

som uppfattas som en positiv upplevelse för en kund behöver nödvändigtvis inte göra det 

för en annan. Med bakgrund i att de stora köpcentren börjar erbjuda besökaren fler 

aktiviteter och upplevelser, utöver handel, ställer det krav på en definition av vad som 

utgör en positiv upplevelse för individen. Köpcentrumsutvecklare bör fokusera på att 

skapa en upplevelse som uppskattas av deras kärnkunder (Daum, 2010 och Mossberg, 

2003). 

 

Kotler (2003) redovisar att tillgänglighet har kommit att bli allt viktigare för kunderna då 

tid idag är en bristvara för många människor. De uppskattar således snabb och effektiv 

shopping. Centralortsteorin kan ses som en av de grundläggande teorierna kring 

begreppet tillgänglighet och behandlar enligt Eppli och Benjamin (1994) lokalisering 

inom detaljhandeln. Bergström, Karlsson och Kolterjahn (2004) menar att detaljister 

väljer sina lägen med stor omsorg vilket har lett till en kraftig etablering i centralorterna 

samt på handelsplatser där det finns stora kundflöden, dvs. stadskärnornas A-lägen eller 

externa köpcentra. Enligt Bruwer (1997) är val av plats ett av de viktigaste besluten som 

en köpcentrumsutvecklare måste ta hänsyn till och förtydligar sin åsikt genom ett referat 

av Prinsloo (1992):  

 

If you know your customers you can identify your trade area. If you know your 

trade area you can identify your customers (se Prinsloo, 1992). 

 

Dallen (2005) instämmer men redovisar samtidigt att ett bra läge inte är en garanti för 

framgång men ett dåligt läge oftast är en försäkran om ett misslyckande. Levy & Weitz 

(2001) tillägger att ett köpcentrums läge kan vara avgörande för kundens val av 

handelsplats samtidigt som läget även är en viktig konkurrensfördel då det är svårt att 

konkurrera med ett köpcentrum som har ett bättre läge. Kotler (2003) konstaterar att 

flertalet konsumenter kommer att prioritera det alternativ som har ett attraktivt utbud, på 

en lättillgänglig plats och till ett överkomligt pris. En handelsplats utifrån konsumentens 

perspektiv kommer att vara alltmer avgörande för vart de väljer att shoppa. I ljuset av 

ovanstående resonemang är det således av intresse att undersöka hur en god tillgänglighet 

påverkar ett köpcentrums framgång. 

 

Bergström m.fl. (2004) anser att två företeelser är mycket tydliga när man som 

konsument besöker större stadskärnor och köpcentra idag; dels det stora inslaget av 

kedjebutiker och dels det många gånger likartade utbudet. Enligt Bergström och 

Kolterjahn (2004) är dock förekomsten av kedjebutiker en nödvändig förutsättning 

eftersom det ofta finns en stor efterfrågan på deras produkt- och priserbjudanden. 

Samtidigt finns det en risk att konsumenter tröttnar på det likartade utbudet och istället 

söker sig till andra handelsplatser som erbjuder större variation (Bergström & Kolterjahn, 

2004). Det kommer således inte att räcka med att ha ett stort inslag av kedjebutiker utan 

det kommer att bli allt viktigare att erbjuda ett större inslag av butiker som erbjuder ett 

utbud som de stora kedjorna inte tillhandahåller (Bergström m fl., 2004). Dagens 

konsumenter blir även mer och mer polariserade i sina behov då de efterfrågar 

kvalitetsmärken samtidigt som de är värde – och prismedvetna. Detta understryker vikten 

av segmentering och en förståelse för hur och varför olika kundgrupper shoppar.  
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Det innebär även en ökad betydelse för värdet av en bra butiksmix (Myers m.fl., 2008).  

I diskussionen kring butiksutbud och butiksmix är begreppet kluster även intressant att 

uppmärksamma, då det enligt Eppli och Benjamin (1994) innebär att butiker grupperas 

homogent eller heterogent utefter sitt utbud. Fördelarna med heterogena kluster är att 

kunden får ett brett urval på samma plats och kan uträtta flera ärenden samtidigt (Schmidt 

Thurow & Sköld Nilsson, 2008). Homogena kluster i sin tur möjliggör för kunder att 

jämföra olika alternativ när de shoppar (Eppli & Benjamin, 1994).  

 

Butiksmix kan även definieras som själva varuutbudet och Anselmssons tidigare nämnda 

studie från 2006 påvisade att hur väl varuutbudet är anpassat utefter de individuella 

kundernas krav och önskemål är en betydelsefull faktor vad gäller kundens 

tillfredsställelse vid besök i olika köpcentra. Bergström (2003) redovisar att framtidens 

framgångsrika köpcentra är de som med sitt utbud lyckas möta kundernas efterfrågan. I 

det här sammanhanget är det därför relevant att ta reda på vilka specifika butiker som 

invånarna efterfrågar för att i den nya citygallerian kunna erbjuda rätt butiksmix. 

1.3 Problemformulering 

Vår problemdiskussion har mynnat ut i följande tre huvudfrågor: 

 

Vilka är de bidragande faktorerna till att i ett köpcentrum skapa en god atmosfär? 

 

Hur påverkar en god tillgänglighet framgången för Borås nya citygalleria? 

 

Vilken är det bästa butiksmixen avseende den nya citygallerian i Borås och hur kan 

den skapas? 

1.4 Syfte 

Uppsatsen syftar till att ta reda på vad i en citygallerias fysiska omgivning som utgör en 

god atmosfär samt studera hur framgång påverkas av en god tillgänglighet. 

Förhoppningen är att dessa undersökningsfrågor ska generera värdefull information som 

köpcentrumsutvecklare kan ta del av i processen med att skapa nya, framgångsrika 

köpcentra. För att Borås framtida citygalleria ska bli framgångsrik vill vi vidare fastställa 

den mest lämpliga butiksmixen genom att identifiera de butiker som Borås stads invånare 

efterfrågar. 

1.5 Centrala begrepp 

I uppsatsen använder vi oss av en rad olika begrepp som vi anser behöver definieras, då 

det kan finnas olika uppfattningar: 

 

Detaljhandel Omfattar handel där varor kan köpas enskilt och är framför 

allt inriktad på konsumenter. Detaljhandel kan bedrivas 

från en fast placerad butik men också i torgstånd, genom 

postorder eller genom försäljning via Internet.
5
  

 

                                                 
5
 http://sv.wikipedia.org/wiki/Detaljhandel Tillgänglig 2010-04-01 
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Avser det sista ledet i distributionskedjan för varor från 

producent till konsument.
6
  

 

Dagligvaruhandel   Omfattar detaljhandelsbutiker som säljer livsmedel,    

     parfym, tobak & tidningar och blommor.     

                           (www.swedishretailinstitute.com) 

 

Sällanköpsvaruhandel  Omfattar detaljhandelsbutiker som säljer kläder,   

                                      accessoarer, skor, böcker, heminredning, järn och   

                                      byggvaror samt hemelektronik.       

                                     (www.swedishretailinstitute.com) 

 

Externhandel   Ett handelsområde som ligger utanför stadsdels- eller  

    tätortscentrum.
7
 

                                    

Cityhandel    Stadskärnans utbud vad gäller detaljhandel.
8
  

 

Köpcentra   En koncentration av butiker, ofta med inslag av serveringar  

    och olika typer av annan service. Det finns två   

    huvudkategorier: externt lokaliserade köpcentra i utkanten  

    av eller utanför tätorterna som i allmänhet kräver bilburna  

    kunder (se nästa definition) samt centralt belägna köpcentra 

    i stadskärnor eller stadsdelscentra, dvs. citygallerior.
9
 Det  

    är den sistnämnda kategorin som vi har valt att behandla i  

    vår uppsats och som vi syftar till i våra benämningar av  

    köpcentra eller köpcentrum. 

 

Externa köpcentra   Ett område eller köpcentra med minst 20 000 m2 uthyrbar yta.  

              Lokaliserat utanför stadskärnan och lockar kunder från hela  

                                       kommunen samt den kringliggande regionen. Trafikorienterat  

    med stort antal parkeringsplatser. Även kallat regionalt   

                               köpcentrum (www.steenstrom.com ).  

 

Citygalleria Ett köpcentrum som är lokaliserat i en stadskärna.
10

 

 

Ankarbutik Butik som lockar kunder och möjliggör för andra butiker 

att dra nytta av kundflödet. Den utgör en viktig 

dragningskraft som gynnar hela handelsplatsen.
11

 

 

 

                                                 
6
 http://www.ne.se/detaljhandel Tillgänglig 2010-04-01 

7
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Externhandel Tillgänglig 2010-04-01 

8
  Egen definition 

9
  http://www.ne.se/lang/köpcentrum Tillgänglig 2010-04-26 

10
Egen definition 

11
http://www.proz.com/kudoz/english_to_swedish/retail/3103858-anchor_store.html Tillgänglig 2010-04-

01 
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2 Metod 

Detta kapitel inleds med vårt val av ansats för att sedan övergå i en beskrivning av och 

argumentering för de vetenskapliga tillvägagångssätten i vår uppsats. Slutligen förs ett 

avslutande resonemang om studiens tillförlitlighet.  

2.1 Ansats 

Enligt Christensen, Andersson, Engdahl och Haglund (2001) är en ansats det samlade 

avstamp vi gör när vi ska genomföra vår undersökning. Den bestämmer vilken typ av 

undersökning vi kommer att genomföra och vilken typ av resultat vi har möjlighet att få 

fram. Vår undersökning består av två delar där den första delen är av kvalitativ karaktär 

och den avslutande delen är av kvantitativ karaktär. Vi har således kombinerat kvalitativa 

och kvantitativa ansatser.  

 

Enligt Johannessen och Tufte (2003) kan kvalitativa undersökningar användas som 

förberedelse till kvantitativa undersökningar då den kvalitativa delen kan bidra med 

kunskap som man kan utnyttja vid utformandet av den kvantitativa delen, vilket delvis 

var syftet med vår undersöknings första del. Vi ville även skapa oss en bild av vilka 

faktorer som genererar framgångsrika köpcentra. I denna kvalitativa del tillämpades en 

fallstudieansats med anledning av att vi ville få en bättre inblick för det verkliga 

undersökningsproblemet. Enligt Halvorsen (1992) kan man med en fallstudie gå på 

djupet och undersöka många egenskaper hos en utvald enhet, i vårt fall Steen & Ström. 

Detta kallas för en intensiv uppläggning. Vidare menar Halvorsen (1992) att vi med hjälp 

av vår fallstudieansats kan erhålla en god beskrivelse vilket i sin tur leder till en bättre 

helhetsförståelse av vårt undersökningsproblem. 

 

Vår kvantitativa undersökning har kännetecknats av en tvärsnittsansats vilket enligt 

Christensen m fl. (2001) innebär att undersökningen är bred och ytlig och där ett specifikt 

urval av målpopulationen studeras. Halvorsen (1992) menar att dessa studier är särskilt 

lämpliga när man vill beskriva ett fenomen, vilket stämmer väl in på vad vi vill uppnå 

med vår undersökning.  

 

I vår undersökning har datainsamlingen genomförts vid en given tidpunkt, vilket utgör en 

s.k. ad hoc undersökning. Det innebär enligt Christensen m fl. (2001) att vi ”fryser” den 

pågående processen och skapar en stillbild av verkligheten. 

2.2 Datainsamlingsteknik 

Christensen m fl. (2001) anser att datainsamlingstekniken utgör grunden för hela 

rapporten och är således av stor vikt.  Enligt Halvorsen (1992) skiljer man på kvantitativ 

och kvalitativ data där det sistnämnda utgörs av data som berättar något om de kvalitativa 

egenskaperna hos undersökningsenheterna, vilket även kallas för mjukdata. Kvantitativ 

data är mätbar och kan uttryckas i siffror, tal eller andra mängdtermer, s.k. hårddata. 

Eftersom vår undersökning består av en kombination av kvalitativ och kvantitativ metod 

har vi således samlat in båda typer av data. 
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För att få en övergripande förståelse och en helhetsbild av problemområdet har vi vidare 

valt att använda oss av redan tillgänglig information, s.k. sekundärdata. Lundahl och 

Skärvad (1999) redovisar att sekundärdata utgörs av information eller data som finns 

dokumenterat i ett visst syfte men som inte enbart är insamlat eller sammanställt för den 

egna studien. I vår uppsats består sekundärdata av information ur forskningsrapporter 

från Handelns Utredningsinstitut (HUI), till vilka vi refererar i vår problemdiskussion.  

För att besvara våra frågeställningar krävdes det dock att vi samlade in specifik 

information för den enskilda undersökningen, s.k. primärdata.  

 

I vår kvalitativa undersökningsdel har vi genomfört en personlig intervju med en utvald 

representant från Steen & Ström. Enligt Christensen m fl. (2001) kan vi med hjälp av 

personliga intervjuer skapa ett förtroende, vilket i sin tur leder till att vi lättare kan 

generera den information som efterfrågas. Vårt huvudsakliga syfte med intervjun var att 

dels få en övergripande bild av vilka faktorer som skapar framgångsrika citygallerior men 

även att erhålla mer bakgrundsfakta om den planerade citygallerian i Borås. Lundahl och 

Skärvad (1999) berättar att det finns standardiserade respektive ostandardiserade 

intervjuer samt intervjuer som inte kan kategoriseras som varken eller utan är en 

kombination av de båda. Dessa intervjuer kallas således för semistrukturerade intervjuer. 

De kännetecknas av att man på förhand har bestämt vilka frågor som ska behandlas, vilka 

sedan kan utvecklas genom att passande följdfrågor (Lundahl & Skärvad, 1999) vilket 

tillämpades under vår intervju. Vidare är välformulerade frågeställningar enligt 

Christensen et al. (2001) en förutsättning för att få värdefull data från respondenten vilket 

vi hade i åtanke när intervjuguiden utformades. Vi har använt oss utav relativt öppna och 

breda frågor för att på så sätt uppmuntra respondenten att prata förhållandevis fritt kring 

de ställda frågorna.  

 

Vår kvantitativa undersökning omfattas av en enkätundersökning då syftet var att samla 

in primärdata från ett större antal respondenter. Utformningen av enkäten är 

standardiserad, vilket enligt Christensen m fl. (2001) innebär att frågorna står i en viss 

ordning och är formulerade på samma sätt till samtliga respondenter. Vi har företrädesvis 

valt att använda oss av slutna frågor, dvs. frågor med givna, strukturerade svarsalternativ 

där respondenten kryssar i det svarsalternativ som stämmer överens med dennes åsikt. 

Enligt Christensen et al. (2001) gör detta enkäten lätt att administrera och analysera, 

vilket var en bidragande orsak till att denna typ av frågor tillämpades. I viss mån kom 

enkäten även att innehålla öppna frågor, dvs. frågor som enligt Halvorsen (1992) ger 

respondenten friheten att uttrycka ett svar med egna ord. Denna typ av frågor var 

lämpliga att använda när slutna frågor inte kunde tillföra relevant information till våra 

valda problemformuleringar. Halvorsen (1992) menar att fördelen med öppna frågor är 

att respondenten får möjlighet att komma ihåg något, medan de slutna frågorna kan få 

respondenten att istället känna igen något. Vi ville således inte styra respondenten med 

givna svarsalternativ i vissa frågor. Dock är de öppna frågorna begränsade till två stycken 

då vi av erfarenhet vet att dessa kan generera väldigt långa svar, vilka kan bli svåra att 

bearbeta. 
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2.3 Urvalsstrategi 

Christensen m fl. (2001) redovisar att det finns två olika typer av urval; sannolikhetsurval 

och icke-sannolikhetsurval. Genomgående urvalsstrategi för våra två delundersökningar 

är ett icke-sannolikhetsurval, vilket innebär att respondenterna inte har valts 

slumpmässigt och av den anledningen har alla inte heller haft samma möjlighet att 

komma med i urvalet.  

 

Vad gäller den kvalitativa undersökningen tillämpades ett icke-sannolikhetsurval då vi 

ville få fram expertinformation och således på förhand hade vetskap om vilken typ av 

respondent som efterfrågades.  Christensen m fl. (2001)  menar att ett strategiskt urval, 

vilket innebär att vi själva bedömer vilka personer som ska ingå i urvalet, då är lämpligt.  

Enligt Halvorsen (1992) är strategiska urval att föredra om man inte vill uppnå 

representativitet utan istället har som avsikt att erhålla största möjliga kvalitativa 

information. Steen & Ström är dels ledande i Skandinavien vad gäller utveckling av 

köpcentra och dels ägare till den fastighet där den nya citygallerian i Borås är planerad att 

öppna.
12

 Företaget hade således relevant information för vår undersökning.  

 

Vår kvantitativa undersökning utgörs som tidigare nämnt av en enkätundersökning där 

avsikten var att uttala oss om målpopulationen genom ett urval av denna.  Vi har använt 

oss av ett kvoturval, vilket enligt Halvorsen (1992) är en mer avancerad form av ett 

tillfällighetsurval, som i sin tur är en form av icke-sannolikhetsurval. Halvorsen (1992) 

redovisar att vi med hjälp av ett kvoturval själva kan bestämma hur många respondenter 

av vardera kön eller i olika åldersgrupper vi vill undersöka. Enkätundersökningen 

utfördes på utvalda platser i Borås med omnejd där vi med hjälp av personer i vår 

omgivning har haft möjlighet att besöka olika företag, föreningar samt platser där för oss 

intressanta personer befunnit sig för att på så sätt distribuera och sedan samla in våra 

enkäter. Uppskattningsvis har vi besökt ca 15 olika platser för att försäkras oss om en så 

stor spridning som möjligt. Då en av våra problemformuleringar avser att ta reda på 

specifik information om Borås invånares uppfattning avseende köpcentra var det således 

viktigt att fånga respondenter som är bosatta i Borås med omnejd. Detta skedde genom 

att vi i mötets inledning fråga respondenterna om var de var bosatta. Vi har vägt fördelar 

och nackdelar med val av urvalsstrategi mot varandra men med tanke på att tidsramen var 

knapp baserar vårt val på att vi ville vara säkra på att erhålla en hög och snabb 

svarsfrekvens genom att ha respondenter där vi på förhand hade vetskap om deras 

möjlighet att delta i undersökningen. Vi ville även erhålla en god demografisk och 

könsmässig spridning, vilket enligt Christensen m.fl. (2003) motsvarar ett heterogent 

urval. Vår målsättning var att sammanlagt få ihop mellan 100-150 fullständiga enkäter, 

vilket vi lyckades med då det slutliga antalet blev 140 stycken. 

 

 

 

                                                 
12

 http://www.steenstrom.com/SE/Toppmeny/Bolagsinformation/Verksamheten/ 
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2.4 Studiens tillförlitlighet 

Patel & Davidson (2003) redovisar att ett kritiskt förhållningssätt till dokumentet är 

väsentligt för att kunna göra en god bedömning om fakta eller upplevelser är troliga. Vår 

avsikt är att ge en öppen och ärlig redovisning av undersökningens eventuella fel och 

brister då vi anser att det ger värdefull information för läsaren. Vår förhoppning är att ge 

en så rättvis bild av vårt arbete som möjligt.  

2.4.1 Felkällor 

Fel i problemanalys 

Precis som Christensen m.fl. (2001) redovisar finns det alltid en risk att vi upptäcker att 

undersökningsproblemet har avgränsats felaktigt. Dock anser vi att våra valda 

problemformuleringar är relevanta för arbetet vilket även bekräftades under den 

personliga intervjun som genomfördes med en representant för Steen & Ström. De 

viktiga faktorer som behandlades under intervjun stämde väl överrens med de vi 

fokuserat på i vår problemformulering. Vi kände oss således nöjda med våra valda 

problemformuleringar och de områden som dessa innefattade. Dock har 

problemformuleringarnas struktur reviderats något under arbetets gång. 

 

Fel i datainsamling 

I både vår kvantitativa och kvalitativa undersökning kan det uppstå s.k. intervjuareffekter,  

vilket enligt Christensen m fl. (2001) omfattar de systematiska fel som uppstår som en 

följd av interaktionen mellan respondent och intervjuare. Vi som intervjuare kan 

exempelvis skapa fel beroende på hur frågorna ställts eller vilket tonfall vi använt oss av 

medan respondenten i sin tur kan hållit inne med information för att istället uppge svar 

som anses vara mer ”socialt acceptabla” (Christensen m fl., 2001). Vi har i största 

möjliga mån försökt att skapa ett förtroende mellan oss och vår valda respondent. Vi har 

även försökt att formulera frågorna så objektivt som möjligt för att på så vis undvika att 

leda respondenterna mot våra förutfattade meningar. Intervjun har bestått av relativt 

öppna och breda frågor där vi redan innan genomförd intervju bestämt hur vi skulle agera 

om någon fråga var oklar.  

 

Enkätfrågorna har som tidigare nämnt företrädesvis bestått av slutna frågor med givna, 

strukturerade svarsalternativ. Vi inser att detta kan ha lett till att respondenternas svar i 

viss mån styrts av dessa, vilket kanske inte hade varit fallet om vi använt oss av fler 

öppna frågor. Vissa frågor, t.ex. frågan om hur mycket respondenten vanligtvis spenderar 

på shopping varje månad borde ha specificerats tydligare. Vi inser att begreppet shopping 

kan innebära olika saker för olika respondenter och av den anledningen bör vi ha 

specificerat att begreppet inte enbart omfattade klädinköp. Detta kan ha varit en 

bidragande orsak till att respondenterna överlag angett relativt låga summor. 

 

Avslutningsvis bör man enligt Lundahl och Skärvad (1999) vidare vara kritisk när man 

utnyttjar sekundärkällor då de källor som sekundärdata är hämtad ifrån kan vara opartiska 

eller ofullständiga. Våra sekundärkällor betraktas som tillförlitliga då Handelns 

Utredningsinstitut (HUI) är ett välkänt och marknadsledande kunskapsföretag med 

många år i branschen. Detta ger dem legitimitet som sekundärkälla.  
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Fel i urval  
Vad gäller vår kvalitativa undersökning är vi av den uppfattningen att det strategiska 

urvalet, vilket innebär att vi själva bedömde vilka personer i målpopulationen som skulle 

ingå i urvalet, genererade ett mycket representativt urval av målpopulationen. Vi har 

lyckats fånga respondenter med god demografisk spridning från flera olika områden runt 

om i Borås med omnejd. Det gav oss även en möjlighet att undersöka likheter och 

skillnader dem emellan i vår kvantitativa analys samt få en djupare förståelse för vårt 

undersökningsproblem.  En viss kritik kan dock riktas mot att vi inte fick in lika många 

enkäter vad gäller de båda könen. Det faktum att kvinnor är överrepresenterade beror på 

att de var mer välvilliga att besvara enkäterna än männen trots att vi försökte styra 

fördelningen dem emellan. Vi motiverar kvinnornas överrepresentation med att kvinnor 

generellt sett är de som shoppar mest och av den anledningen är deras åsikt av stor 

betydelse. Vi har med hjälp av vår urvalsstrategi ändå lyckats få fram ett, enligt oss, 

representativt urval av olika åldrar och kön. Kvinnor i ålder 18-30 år genererade något 

fler svar vilket vi betraktar som positivt med tanke på att dessa respondenter representerar 

framtidens köpstarka konsumenter. 

 

Fel i databearbetningen  

Enligt Christensen et al. (2001) är den mänskliga faktorn alltid en risk när det kommer  

till att hantera den insamlade informationen då den kan försvinna, felbehandlas eller 

missförstås. Vår databearbetning utfördes i direkt anslutning till att enkäterna hade 

besvarats och samlats in, vilket minimerar risken för felaktigheter. En snabb bearbetning 

av insamlad data medför även att risken för att vi förlorar eller tappar bort viktig 

information under arbetets gång minskar. Att det skulle ha uppstått beräkningsfel som en 

följd av våra manuella beräkningar är föga troligt då vi kontrollräknade uppgifterna ett 

flertal gånger för att på så sätt upptäcka eventuella fel. 

2.4.2 Validitet 

Enligt Halvorsen (1992) syftar validiteten till undersökningens giltighet men även hur  

väl den empiriska undersökningen stämmer överens med teorin. Halvorsen (1992)  

menar vidare att utmaningen ligger i att samla in data som är relevant för vald 

problemformulering. Vi är av den uppfattningen att vi har stärkt vår validitet genom  

att ha samlat in relevant empiri för vår problemställning samt använt oss av relevanta 

datainsamlingsmetoder. Vi har även samlat in olika sorters data, både primär- och 

sekundärdata. Dock hade det varit värdefullt att genomföra ytterligare en personlig 

intervju för att på så vis belysa problemformuleringarna från ännu ett perspektiv.  

Som tidigare nämnt har vi även valt att använda oss av en semistrukturerad intervju  

där vi båda två varit närvarande. En av oss har haft uppgiften som moderator, dvs. ställt 

frågor till respondenten, medan den andre har fört anteckningar. För att försäkra oss om 

att inte gå miste om information har vi även använt oss av en diktafon, vilket bidrar till  

en stärkt validitet. Enligt Christensen m fl. (2001) kan vi genom användning av intervjuer 

få en mer heltäckande bild av problemområdet än om man enbart genomför 

enkätundersökningar. Då syftet med vår intervju var att delvis få mer bakgrundsfakta till  

vår enkätundersökning men även att få en bredare förståelse för vårt 

undersökningsproblem samt de bakomliggande orsakerna, anser vi att detta har uppfyllts. 



 

- 11 - 

Av tidigare erfarenhet vet vi att påstana urval, där vi som intervjuare placerar oss 

någonstans där för undersökningen intressanta personer befinner sig, genererar något 

framstressade svar. Vi är således av den uppfattningen att denna typ av urval inte ger 

respondenten tillräckligt med tid att uppriktigt svara på de frågor som ställs p.g.a. att 

intervjusituationen känns jäktad och obekväm. Vår kvantitativa undersökning har därför 

utförts med hjälp av personer i vår omgivning där vi haft möjlighet att besöka olika 

företag, föreningar samt platser där för oss intressanta personer befunnit sig. 

Respondenterna har således haft gott om tid att svara på enkätfrågorna. Vi anser att detta 

höjer validiteten i vår undersökning. Vi är dock medvetna om att respondenterna till viss 

del utgörs av vår bekantskapskrets, dock i mycket liten skala. Därför menar vi att vår 

valda metod inte påverkar undersökningens trovärdighet. Dock kan vi med säkerhet inte 

garantera att vi har nått ut till alla sociala grupper i samhället. För att öka trovärdigheten 

ytterligare har vi vidare uteslutit respondenter som är bosatta på annan ort genom att som 

tidigare nämnt fråga våra respondenter om de är bosatta i Borås med omnejd. 

Anledningen var att vi ville få fram information från den avsedda kundkretsen då ett 

köpcentras utformning och butiksmix bör realteras till det handelsområde det avser att 

tjäna. Vi vill dock poängtera att det är svårt att avgöra hur sanningsenligt våra 

respondenter har svarat i enkätundersökningen. 

2.4.3 Reliabilitet 

Begreppet syftar enligt Christensen et al. (2001) på i vilken grad ett 

undersökningsresultat kan upprepas om studien läggs upp på ett likartat sätt. Om 

undersökningen då visar samma resultat innebär det att resultatet inte har påverkats av 

slumpen. I en undersökning med god reliabilitet påverkas mätningen i liten skala av 

tillfälligheter, vilket innebär att det finns få slumpmässiga fel (Lundahl & Skärvad, 

1999). Christensen m fl. (2001) menar dock att reliabilitetsbegreppet är irrelevant för att 

fastställa värdet av en kvalitativ analys eftersom verkligheten, dvs. det studerade 

sammanhanget, hela tiden förändras. Därför är det svårt att upprepa en kvalitativ studie 

och komma fram till ett identiskt resultat. Christensen m fl. (2001) menar vidare att detta 

gäller alla samhällsvetenskapliga studier, även de som baseras på kvantitativa data. Även 

om en ny enkätstudie genomförs med samma upplägg som vår är sannolikheten väldigt 

liten att resultatet blir identiskt. Reliabilitet har således inte varit något vi eftersträvat. Vår 

förhoppning är dock att vi med vårt urval ändå till stor del lyckats fånga relevanta åsikter 

vad gäller citygallerior och butiksutbud och att vårt val av metod har påverkat 

reliabiliteten i positiv riktning. 
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3  Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras de teorier som berör betydelsefulla faktorer gällande 

kundtillfredsställelse i ett köpcentrum - atmosfär, tillgänglighet och butiksmix. Vår 

teoretiska referensram avser att belysa hur dessa faktorer påverkar ett köpcentras 

framgång. 

 

 
 

3.1 Kundtillfredsställelse 

Johan Anselmsson kan betraktas som en pionjär inom området för forskning kring 

kundtillfredsställelse i detaljhandeln då han som en av de första personerna försökt att 

applicera begreppet till ett teoretiskt ramverk gällande kundens erfarenheter i ett 

köpcentrum. Anselmsson (2006) menar att kundens tillfredsställelse är av stor betydelse 

för köpcentrumledare då det är svårt att skapa kundlojalitet om kunden inte är nöjd. Han 

beskriver vidare att ett köpcentrum består av flera olika faktorer som kunden tar del av 

vid besöket, t.ex. butiker, restauranger samt aktiviteter såsom resan till och från 

köpcentrat, parkering, shopping andra erbjudanden. I sin svenska studie från 2006 

undersökte Anselmssons ett flertal faktorer gällande kundtillfredsställelse i ett 

köpcentrum där atmosfär, tillgänglighet, förfriskningar, läge, urval samt varupolicy 

visade sig vara betydande. Resultatet visade att dessa olika faktorer påverkade 

kundtillfredsställelsen på olika vis.  

3.1.1 Atmosfär 

Atmosfären i ett köpcentrum visade sig vara en betydelsefull faktor vad gäller kundens 

tillfredställelse. Begreppet atmosfär definierar Anselmsson (2006) som huruvida de 

offentliga ytorna i ett köpcentrum är moderna, rena, innehåller öppna ytor, ljus och 

dekorationer, dvs. den fysiska omgivningens kvalitet. Enligt Sit, Merrilees och Birch 

(2003) syftar atmosfären i ett köpcentrum till miljömässiga faktorer såsom färg, dekor, 

musik och disposition.  
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Sit m.fl. (2003) anser att dessa faktorer är kritiska inslag med tanke på att de tillsammans 

utgör den fysiska omgivning som kunden sedan refererar till för att utvärdera kvaliteten i 

ett köpcentrum.  

 

Den fysiska omgivningen (servicescape) 

Mossberg (2003) talar om begreppet upplevelserummet och beskriver att det avser den 

faktiska fysiska omgivning som en tjänst produceras och konsumeras inom. I 

internationella sammanhang används begreppet servicescape som först myntades av en 

amerikansk forskare vid namn Mary Jo Bitner. Bitner (1992) redovisar att det mänskliga 

beteendet i stor grad påverkas av den fysiska omgivningen och att den även påverkar 

kundens totala tillfredsställelse av en tjänst. Det är en invecklad sammansättning av 

miljömässiga egenskaper som utgör vad Bitner (1992) kallar för servicescape och 

Mossberg (2003) namnger upplevelserummet. Enligt Bitner (1992) finns det i detta 

avseende ett obegränsat antal faktorer som kan användas för att påverka kundens 

beteende och handlingar, t.ex. ljus - och färgsättning, skyltning, struktur, temperatur och 

layout. Hon refererar även till en undersökning (se Donovan & Rossiter, 1982) där 

resultatet påvisar att en god uppfattning om den fysiska omgivningen ledde till trivsel, 

ökad konsumtion, längre tid för botanisering bland butiker samt en önskan att 

återkomma, dvs. ett positivt beteende.  

 

Bitner (1992) identifierar tre dimensioner som i sammanhanget anses särskilt 

betydelsefulla; atmosfäriska förhållanden (ambient conditions), rumslayouten och dess 

funktionalitet (spatial layout and functionality) samt skyltar, symboler och föremål (signs, 

symbols and artifacts). Varje dimension kan påverka individen oberoende av de andra 

dimensionerna eller genom samspel med dessa. Bitner (1992) menar att dessa tre 

dimensioner i den fysiska omgivningen ger besökaren en visuell bild av platsens totala 

erbjudande. De atmosfäriska förhållandena beskriver författaren som den fysiska 

omgivningens grundläggande karaktärsdrag såsom temperatur, ljussättning, ljudnivå och 

dofter, dvs. faktorer som påverkar människans fem sinnen. Dessa faktorer är dock särskilt 

påtagliga om de är extrema, t.ex. om musiken eller temperaturen är för hög.  

Vad gäller rumslayouten syftar Bitner på det sätt som inredningen är arrangerad samt 

storleken och formen på valda möbler. Funktionaliteten avser hur inredning och 

möblemang underlättar för kunden att uppfylla sitt syfte med besöket. Skyltar anser 

Bitner är exempel på redskap som kan användas för tydlig och distinkt kommunikation, 

t.ex. en icke-rökningskylt eller var besökaren kan hitta toaletter. Andra föremål i 

omgivningen kan ge mer underförstådda signaler angående platsens innebörd och hur 

man där ska uppträda. Genom konstverk, fotografier, golvbeläggning och olika material i 

konstruktionen kan en plats kommunicera en slags symbolisk mening och därmed ge ett 

estetiskt intryck (Bitner, 1992). 

 

Bitner (1992) redovisar att ingående studier i ämnet psykologi avseende omgivning och 

miljö visar på att människor reagerar kognitivt, känslomässigt och psykologiskt på olika 

dimensioner i sin omgivning och att det är dessa individuella inre reaktioner som 

påverkar personens beteende. Enligt Bitner (1992) kan individens reaktion av en plats 

kan leda till två motstridiga former av beteende; att närma sig (approach) eller att undvika 

(avoidance).  
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Ett närmande beteende inkluderar alla positiva former av uppträdanden såsom en önskan 

att stanna kvar, utforska och anknyta till platsen. Det undvikande beteendet innebär 

motsatsen, dvs. en önskan att inte stanna kvar. Författaren anser då att positiva interna 

reaktioner leder till ett närmande beteende och negativa interna reaktioner till ett 

undvikande beteende. Mossberg (2003) instämmer då hon redovisar att en omgivning 

som framkallar känslor av välbehag sannolikt bidrar till att människor söker sig dit. 

 

Med hänvisning till tidigare forskning (Golledge 1987; Kaplan & Kaplan 1982; Rapoport 

1982) redovisar Bitner (1992) vidare att dessa kognitiva reaktioner, som dels påverkar 

besökarens uppfattning av platsen i fråga, även påverkar uppfattningen av de produkter 

som där påträffas. Av den anledningen kan den fysiska omgivningen betraktas som en 

form av icke-verbal kommunikation. Enligt Bitner (1992) kan en individs uppfattning av 

den fysiska omgivningen även underlätta hur kunden särskiljer ett företag från andra 

genom att påverka dennes kategoriseringsprocess. Med kategorisering avses den process 

där kunden ger ett visst objekt en egen beteckning. Den fysiska omgivningen kan således 

göra det möjligt för kunden att kategorisera ett företag mentalt och på så vis differentiera 

det från konkurrenterna. Mossberg (2003) menar att användning av upplevelserummet, 

dvs. den fysiska omgivningen, i kommunikationen till kunderna kan vara speciellt 

framgångsrikt om affärsidén bygger på att ge kunderna en positiv upplevelse. 

 

Bitner (1992) menar avslutningsvis att en av de stora utmaningarna vad gäller att utforma 

fysiska omgivningar för att förstärka ett närmande beteende hos besökaren är det faktum 

att en optimal omgivning i en persons ögon kanske inte är det för en annan då 

uppfattningen är högst individuell. Anselmsson (2006) instämmer då han anser att 

kundens tillfredställelse kan ses som en individuell känslomässig reaktion baserat på den 

totala upplevelsen av köpcentrat och med tanke på att alla kunder är olika kommer även 

deras upplevelse av vistelsen på köpcentrat att skifta. 

 

Att skapa positiva upplevelser 

Enligt Mossberg (2003) blir dagens konsumenter alltmer medvetna och vill att det  

ska vara roligt och njutbart att shoppa. De söker allt oftare efter upplevelser när de 

konsumerar, vilket ger dem en större tillfredsställelse. Mossberg (2003) beskriver  

vidare att det finns ett flertal faktorer i ett köpcentrums atmosfär som kan bidra till en 

underhållande och positiv upplevelse för kunden. Dessa atmosfärfaktorer har olika effekt 

på människors humör och därmed på själva upplevelsen. Musik kan användas för att 

skapa känslomässiga sinnesstämningar och även för att manipulera det mänskliga 

beteendet genom olika egenskaper såsom tempo, volym och rytm. Ljudnivån är vidare 

viktig att beakta då alltför hög musik kan uppfattas som störande. Ljus och färg kan 

vidare användas som stimuli där svag belysning skapar en mer avslappnande och 

behaglig miljö än vad stark belysning gör. Människor blir lugna och harmoniska i miljöer 

med kalla färger och att graden av upphetsning stiger av varma färger. Färger kan vidare 

hjälpa till att skapa uppmärksamhet, sända ut meddelanden och skapa känslor, vilka 

faktiskt kan öka eller minska vår benägenhet att köpa en vara eller tjänst. Genom att 

introducera olika dofter i ett köpcentrum är det möjligt att påverka t.ex. kundens 

tidsuppfattning gällande att stå i kö, vänta på hjälp men också vid val av produkter.  
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Lukt kan även användas för att differentiera en butik från konkurrenterna på liknande sätt 

som det går att använda färger, design osv. (Mossberg, 2003). 

 

Mossberg (2003) redovisar vidare att kundens engagemang är av stor vikt i 

sammanhanget. Om kunden inte är engagerad blir det ingen positiv upplevelse. 

Engagemang utgörs bl.a. av situationella faktorer, dvs. hur atmosfär och design uppfattas, 

liksom av vilka de andra människorna i omgivningen är då andra kunder både kan 

förstärka och minska kundens tillfredsställelse och även påverka dennes upplevelse. 

Mossberg (2003) menar dock att det inte alltid är tillräckligt med en tillfredsställd kund 

för att det ska bli en upplevelse. Hon beskriver vidare begreppet extraordinär upplevelse, 

vilket bör omfatta något nytt, spännande och annorlunda, som väcker vår nyfikenhet. 

Daum (2010) definierar den ultimata kundupplevelsen som en kombination av tre 

faktorer; behov, underhållning och oväntade inslag.  Han särskiljer vidare mellan en  

bra, en fantastisk och en extraordinär upplevelse. En bra upplevelse förutsätter att 

kundens behov tillgodoses men även om upplevelsen är positiv är det dock inte självklart 

att den är minnesvärd. En fantastisk upplevelse lägger till inslag av underhållning vilket 

leder till att kunden efter besöket reflekterar över upplevelsen, vilken kan ha förgyllt 

dagen men sedan snabbt glöms bort. Den extraordinära upplevelsen inträffar när behov 

och underhållning förstärks genom oväntade inslag vilket leder till att upplevelsen dröjer 

sig kvar i kundens medvetande långt efteråt. Daum (2010) menar dock, i likhet med 

Mossberg (2003), att uppfattningen om vad som utgör en extraordinär upplevelse är 

relativ och vad som utgör en positiv upplevelse för en kund behöver inte göra det för en 

annan. Köpcentrumsutvecklare bör således fokusera på att skapa en upplevelse som 

uppskattas av deras kärnkunder (Daum, 2010, Mossberg, 2003). 

 

Mat och dryck 

Förfriskningar var ytterligare en betydelsefull faktor vad gäller kundtillfredsställelse och 

enligt Anselmsson (2006) kan begreppet beskrivas som köpcentrats utbud av caféer och 

restauranger. Sit m.fl. (2003) anser att dessa är nödvändiga attribut för att skapa en livfull 

och spännande atmosfär i ett köpcentrum då dessa idag uppfyller en social roll genom att 

verka som en offentlig mötesplats. Kunden gärna vill umgås, bli sedd, uppleva nya möten 

samt passivt avnjuta atmosfären i ett köpcentrum och att det är anledningen till att 

matställen såsom caféer och restauranger uppförs, antingen innanför eller utanför 

köpcentrats område. Mat och underhållning är idag centralt för kunden, dels för att skapa 

en positiv shoppingupplevelse men även för att det fyller en funktion i den bemärkelsen 

att kunderna kan behöva ta en paus under shoppingturen. (Sit m.fl., 2003). 

3.1.1 Tillgänglighet 

Centralortsteorin, som först presenterades av Christaller under mitten av 1930-talet, kan 

ses som en av de grundläggande teorierna kring begreppet tillgänglighet och är enligt 

Eppli och Benjamin (1994) även den mest utvecklade teorin som behandlar lokalisering 

inom detaljhandeln. Författarna beskriver att centralortsteorin i huvudsak utgår från två 

punkter; avstånd och minsta möjliga köpkraft för att överleva. Avstånd avser den längsta 

sträckan en kund kan tänka sig att åka för att inhandla en vara, eller som Christaller 

benämner det, avstånd till det närmaste köpcentrat där varan kan inhandlas.  
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Det maximala avståndet utgörs av punkten där det totala priset för en vara är detsamma 

som kundens upplevda värde av varan. Begreppet köpkraft avser enligt Eppli och 

Benjamin (1994)  minsta möjliga förutsättning för att en butik skall vara ekonomisk 

livskraftig. Köpkraften analyserar och avgör, utifrån minsta möjliga avkastning för att 

detaljisten ska gå runt, hur många detaljister som bör finnas etablerade samt deras 

placering. Eppli & Benjamin (1994) menar att kombinationen mellan avståndet och 

minsta möjliga köpkraft för överlevnad skapar en marknadsplats. 

 

Det faktum att de flesta konsumenter shoppar med enbart ett syfte och att nästan alltid 

väljer den närmaste handelsplatsen kan enligt Eppli och Benjamin (1994) ses som de två 

mest restriktiva antagandena i Christallers centralortsteori. I dag besöker de flesta 

konsumenter mer än en plats under sin shoppingtur för att få ett mer varierat utbud 

samtidigt som vidare studier av författarna visar på en omfattande spridning vad avser 

konsumenternas transportsträckor. Det sistnämnda tyder således på att konsumentens val 

av handelsplats inte nödvändigtvis måste vara den närmast belägna (Eppli & Benjamin, 

1994). 

 

Forskning kring tidigare nämnda centralortsteori fokuserar till stor del på att hitta det 

bästa läget för ett planerat köpcentrum, både ur geografisk synpunkt och genom att 

precisera det exakta markområdet. Denna typ av forskning ger således svar på vilket 

handelsområde, dvs. geografisk sektor, kundkretsen kommer att erhållas från. Bruwer 

(1997) menar att val av plats och lokalisering är ett av de viktigaste besluten som en 

köpcentrumsutvecklare måste fatta, dock är det svårt, om inte omöjligt, att återge det 

handelsområde ur vilket 100 procent av köpcentrats försäljning kommer att härstämma 

från. Med hänvisning till tidigare forskning (se McCollum, 1988 samt Bernan & Evans, 

1995) redovisar Bruwer (1997) att ett köpcentrums handelsområde kan delas in i olika 

zoner där den primära zonen utgörs av det geografiska område som ligger närmast 

köpcentrat och därifrån sträcker sig fem till åtta kilometer. Denna zon täcker 60-80 

procent av köpcentrats kundkrets. Även den sekundära zonen, som omfattar det område 

som sträcker sig mellan åtta och tolv kilometer från köpcentrat, är av betydelse då den 

täcker 15-25 procent av kundkretsen. Den tertiära zonen täcker in resterande kunder, 

vilka ofta är kraftigt utspridda geografiskt sett. Denna yttersta zon sträcker sig 25 

kilometer eller mer från köpcentrat. 

 

Anselmsson (2006) redovisar att begreppet tillgänglighet omfattar tillgång till 

parkeringsplatser, öppettider samt hur lättnavigerat köpcentrat är. Sit m.fl. (2003) menar 

att tillgänglighet i största mån handlar om hur lätt det är för konsumenterna att ta sig till 

och från köpcentrat och författarna delar vidare in tillgängligheten in en mikro- och 

makrodel. Mikrodelen fokuserar på tillgången till parkeringsplatser samt hur 

lättnavigerad omgivningen är inne i köpcentrat medan makrodelen behandlar hur nära 

kundens hem eller arbete som handelsplatsen ligger samt hur vägmöjligheterna till och 

från handelsplatsen ser ut. Detta kan vidare relateras till en annan av Anselmssons 

tidigare nämnda faktorer, nämligen läge, vilken han definierar som hur nära köpcentrat 

ligger i förhållande till konsumentens hem, arbete eller andra shoppingstråk (Anselmsson, 

2006).  
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Sit m.fl. (2003) anser att detta är viktiga aspekter att ta hänsyn till för att bespara kunden 

både tid och fysisk ansträngning, där det sistnämnda i vissa fall kan leda till stress och 

frustration.  

 

Vad gäller öppettider redovisar Felker Kaufman och Lane (1996) att tid är en viktig 

aspekt för detaljhandeln och ett köpcentrums tillgänglighet. Shoppingtiderna har 

förändrats avsevärt under de senaste åren då både söndagsöppet och kvällsöppet mer och 

mer hör till vanligheterna. Dock är författarna av den åsikten att många detaljister inte 

inser effekten av längre öppettider samt att de brister i sin information ut till kunden. I ett 

köpcentrum kan ledningen exempelvis misslyckas med att identifiera köpbeteenden hos 

kunderna och hålla butikerna stängda vid fel tidpunkter. Detta får till följd att kunden 

måste åka en extra tur för att komplettera sitt ärende och i det långa loppet väljer att 

shoppa på annan plats. Felker Kaufman och Lane (1996) menar således att det är viktigt 

för ledningen av ett köpcentrum att förstå kundens behov och även analysera vad och när 

de shoppar, vad de efterfrågar och när de efterfrågar det samt vilka butiker som kan leva 

upp till deras behov. Ett köpcentrum utgör framtiden för en modern livsstil då det stillar 

ett behov hos kunden vad gäller tillgänglighet och bekväm shopping och menar att så 

länge ett köpcentrum kan tillgodose detta behov kommer det att vara framgångsrikt.  

Dock visar författarnas egna studier att nya moderna mönster i vårt levnadssätt samt 

förändrade behov inte är helt tillgodosedda av köpcentren idag (Felker Kaufman & Lane, 

1996). 

3.1.2 Butiksmix 

Anselmssons (2006) studie visade även att urvalet är ytterligare en betydelsefull faktor 

vad gäller kundens tillfredsställelse vid besök i olika köpcentra, dvs. hur väl varuutbudet 

är anpassat utefter de individuella kundernas krav och önskemål. Sit m.fl. (2003) menar 

att attributet varor är särskilt viktigt då det representerar kärnprodukten i ett köpcentrum. 

Dock kan faktorn gällande varupolicy, som enligt Anselmsson (2006) avser utbudets pris, 

kvalitet, modegrad och exklusivitet, även relateras till köpcentrats urval och vi har 

således valt att slå samman dessa två faktorer till ett begrepp som vi benämner butiksmix.  

 

Vikten av en bra butiksmix 

Begreppet butiksmix syftar på en kombination av företag i ett köpcentrum och en bra 

butiksmix skapas av kompletterande butiker vad gäller kvalitet och variation i 

produkterbjudande. Ur marknadsföringssynpunkt är en lämplig uppställning av 

hyresgäster avgörande vad gäller att attrahera och behålla kunder då köpcentrats image 

till stor del utgörs av butiksmixen (Bruwer, 1997). Ett varierat utbud av butiker kan 

förbättra hela köpcentrats prestation och en bra butiksmix har således större möjlighet att 

uppfylla kundens behov och önskemål och därmed skapa framgångsrika köpcentra 

(Greenspan, 1987). 

  

Bruwer (1997) anser att processen med att fastställa och implementera den rätta 

butiksmixen omfattar betydligt fler faktorer än enbart en beräkning av optimalt 

utnyttjande av tillgänglig yta. För att i förväg fastställa den rätta butiksmixen för ett 

planerat köpcentrum betonas vikten av ett noggrant och metodiskt tillvägagångssätt.  
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Detta sker normalt i form av marknadsundersökningar för att på så sätt införskaffa 

information från den avsedda kundkretsen då ett köpcentras butiksmix bör relateras till 

det handelsområde som det avser att tjäna. Denna typ av information är ovärderlig för 

köpcentrats ledning för att de på så sätt ska lyckas i sitt arbete med att hitta rätt 

hyresgäster då utförliga marknadsundersökningar ger värdefull information om de lokala 

kundernas behov och önskemål. Förhandsinformation om den rätta butiksmixen kan 

vidare vara ett starkt argument för att övertyga de i förväg identifierade och önskvärda 

hyresgästerna att etablera en butik i köpcentrat (Bruwer, 1997, Kirkup & Rafiq, 1994). 

Att bevara den rätta butiksmixen kräver vidare en förutbestämd uppfattning av vad som 

utgör en bra butiksmix och även vilken inriktning köpcentrat strävar efter. Detta 

underlättar beslutsfattandet om vilka företag som bör kontaktas när en lokal blir 

tillgänglig (Kirkup & Rafiq, 1994). 

 

Ankarbutiker 

En lämplig utgångspunkt för uthyrningsprocessen är att identifiera den avsedda 

ankarbutiken, eller i vissa fall flera ankarbutiker, vilka beskrivs som de butiker som 

upptar störst golvyta och genererar mest affärer. Typiska exempel på ankarbutiker är 

stormarknader och varuhus vilka utgör köpcentrats stomme och hyresavtal med dessa 

företag bör därför tecknas så tidigt som möjligt (Bruwer, 1997). Tidigt erhållna 

hyreskontrakt med starka kandidater är särskilt viktigt för nya köpcentra, dels för att 

locka iväg kunderna från deras etablerade shoppingstråk och dels bygga en framgångsrik 

image och på så sätt positionera sig på marknaden. Tidigt erhållna hyreskontrakt med 

starka kandidater är även viktigt för köpcentrats finansiella framgång då hyresvärden vill 

ha omedelbar avkastning på satsat kapital i form av hyror för att betala amorteringar, men 

även för att säkra framtida intäkter. Detta är en förklaring till varför riksomfattande 

detaljhandelskedjor är populära hyresgäster, vilket i sin tur leder till ett stort inslag av 

kedjebutiker i många köpcentra. Dock är förhandsuthyrningar betydligt svårare att få till 

stånd och kräver en mer aggressiv marknadsföring riktad mot de potentiella 

hyresgästerna (Kirkup & Rafiq, 1994). 

 

De valda ankarbutikerna fastställer till stor del köpcentrats karaktär och image och förser 

det även med offentlig uppmärksamhet som i sin tur attraherar kunder. Dessa butiker kan 

därför förhandla fram förmånliga hyreskontrakt, t.ex. en relativt låg hyra i förhållande till 

lokal och placering (Bean, Noon, Ryan & Salton, 1988). Antalet ankarbutiker varierar 

beroende på köpcentrats omfattning, typ av ankarbutik och dess storlek samt närheten till 

konkurrerande företag, men tumregeln är tre till fem ankarbutiker i ett medelstort 

köpcentrum (Bruwer, 1997). 

 

Genom att ha större aktörer närvarande i ett köpcentrum kan de mindre butikerna bli mer 

framgångsrika och får större efterfrågan på sina produkter. Av den anledningen är en bra 

och önskvärd mix av ankarbutiker en viktig dragningskraft och således en bidragande 

orsak till de kompletterande detaljisternas överlevnad då dessa har fördel av den extra 

tillströmning av konsumenter som genereras av de större och mer populära butikerna. I 

många fall kan en populär ankarbutik vara det enda skälet till att kunden väljer att besöka 

ett specifikt köpcentrum (Eppli & Benjamin (1994). 
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Svårigheter med att skapa den rätta butiksmixen 

Kirkup och Rafiq (1994) redogör för de svårigheter som nya köpcentra konfronteras med 

i processen att hitta och bevara den rätta butiksmixen då en köpcentrumsutvecklares 

uppgift med att bygga upp och bevara en bra butiksmix under senare år har blivit mer 

betydelsefull men även mer problematisk. En orsak anses vara den allt hårdare 

konkurrensen mellan olika köpcentra. Trots rådande trender av decentralisering av 

detaljhandeln till externa handelsområden så uppmuntras uppbyggnaden av citygallerior 

för att på så sätt behålla stadskärnans vitalitet och konkurrenskraft samtidigt som 

citygalleriorna påverkas av konkurrensen från de externa köpcentren, vilka blir allt fler. 

En annan orsak är konsumenternas förändrade behov och önskemål och därmed 

framträdandet av nya slags detaljister på marknaden. Tillväxten av lågpriskedjor, även 

utländska, skapar möjligheter att komplettera butiksmixen men kan även medföra 

problem vad gäller köpcentrats image och positionering på marknaden (Kirkup & Rafiq, 

1994). 

 

Bean m.fl. (1988) redogör för det faktum att butiker av samma slag påverkar varandra då 

varje butiks försäljning är beroende av antalet liknande butiker i köpcentrat, vilket leder 

till vad författarna kallar samspelseffekter. Kunder lockas antingen av variation eller av 

homogenitet vad gäller utbud och köpcentren måste hitta en balans däremellan. En kund 

med en lång och varierad lista av varor att köpa attraheras av ett köpcentrum med många 

olika slags butiker medan en kund som avser att köpa ett stort antal av en särskild produkt 

hellre besöker ett köpcentrum där flera butiker tillhandahåller den typen av produkter.  

En bra butiksmix kan således erbjuda ett utbud som tillgodoser båda sortens kunder.  

För att utnyttja samspelseffekterna till fullo bör varje kategori omfatta ett tillräckligt antal 

butiker, dock inte för många. Om antalet butiker i en och samma kategori, t.ex. skor, ökar 

kommer det inledningsvis att innebära positiva effekter för varje skobutik.  Med tiden 

kommer dock dessa positiva effekter att minska och snarare få negativa följder då 

butikerna börjar konkurrera med varandra (Bean m.fl., 1988).  

 

Då fastighetsägarna inte har råd att låta köpcentrat stå halvtomt kan en lösning vara att 

skriva kortsiktiga hyreskontrakt med tillfälliga hyresgäster. Dessa alternativa lösningar 

kan skapa problem i sig. Det genererar förvisso omedelbara intäkter och tillflöde av 

besökare men kräver samtidigt noggrann tillsyn då strategin leder till hög omsättning av 

butiker och stor variation i utbudet vilket kan skapa en viss förvirring hos besökare.  

Det blir vidare svårt att uppnå kundlojalitet om butiksmixen ständigt förändras.  Detta 

kan dock undvikas genom att öka graden av incitament för att locka till sig fler 

riksomfattande detaljhandelskedjor. Dessa skapar en stabil butiksmix samtidigt som de 

minskar osäkerheten med kortsiktiga intäkter då dessa företag ofta kräver långsiktiga 

hyresavtal (Kirkup & Rafiq, 1994). Det faktum att en framgångsrik detaljist oftast kräver 

ett långsiktigt hyresavtal anser Bruwer (1997) starkt argumenterar för vikten av att i 

förväg införskaffa information om den rätta butiksmixen.  Att hyra ut en ledig lokal till en 

detaljist som inte kommer att bli långvarig tjänar inget syfte. Kirkup och Rafiq (1994) 

menar emellertid att ett stort utbud av kedjebutiker leder till minskad differentiering 

gentemot konkurrerande köpcentra, vilket är en nackdel. Köpcentrumsutvecklare måste 

således väga för – och nackdelar med potentiella hyresgäster för att garantera en stabil 

och bra butiksmix.  
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En bra butiksmix leder till en win-win situation där alla inblandade parter har en ökad 

chans att bli framgångsrika då målet är att skapa en så stor tillströmning av kunder som 

möjligt. Dock får sökandet efter den rätta butiksmixen inte överskugga sunt förnuft, dvs. 

om den enligt undersökningar mest passande hyresgästen inte kan erhållas bör 

hyresvärden fylla den lediga lokalen med den näst mest lämpliga och därmed inte lämna 

lokalen tom (Bruwer, 1997). 

 

Kluster/ Jämförelseshopping 

Grupperingar i s.k. kluster är vanligt förekommande bland butiker på många 

handelsplatser och omfattar både heterogena och homogena kluster, där det sistnämnda 

berör den företeelse när två likartade och därmed konkurrerande detaljister väljer att 

etablera på samma plats. Koncentrationen kan dels bero på viljan att reducera risker men 

även att kundens sökkostnader generellt sett minskar på grund av ökad information (Eppli 

& Benjamin, 1994).   

 

Eaton och Lipsy (1979) menar att homogena kluster även tar hänsyn till kundens behov 

och önskemål av att jämföra i samband med shopping, s.k. comparison shopping. De 

konsumenter som inte är säkra på att de finner en specifik vara eller tjänst har en tendens 

att minimera sin osäkerhet genom att välja en handelsplats som tillhandahåller många 

liknande detaljister. Enligt Eppli och Benjamin (1994) bidrar detta till att kunden kan 

jämföra flera alternativ med varandra och när ett köpcentrum kan erbjuda en optimal mix 

av såväl lägre- som högre klassade detaljhandlare bidrar detta till jämförelseshopping. 

Dock menar Eaton och Lipsy (1979) att antagandet förutsätter att priserna är fasta och att 

varje konsument besöker minst två butiker innan de genomför ett köp. Eppli och 

Benjamin (1994) redovisar vidare att en alltmer utbredd centralisering av varierad 

shopping, samlad i homogena kluster, även medför en ökad dragningskraft hos köpcentra. 

Empiri visar att konsumenter kommer att söka sig förbi den närmsta handelsplatsen för 

att istället välja att shoppa i ett mer avlägset köpcentrum, i avseende att tillgodose 

behovet jämförelseshopping. 

 

Heterogena kluster, dvs. varierande detaljister, inte är vanligt förekommande men att det 

tillgodoser behov av att hålla nere kundens resekostnader om dennes shoppingtur har 

flera syften (Eaton & Lipsey, 1979). 

 

Olika shoppingbeteenden 

Enligt Sit m.fl. (2003) är konsumenter olika och av den orsaken värderar de attribut i ett 

köpcentrum olika högt. Det kan därför vara av stor vikt att identifiera de olika 

kundsegmenten, vilka har olika värderingar, för att därefter utforma sin marknadsstrategi 

på bästa sätt. På så vis kan ett köpcentrum fokusera sin marknadsstrategi kring de attribut 

som segmenten värderar högt och anser vara viktiga. Sit m.fl. (2003) lyckades, som ett 

resultat av att ha studerat olika köpcentra, att urskilja sex olika shoppingsegment, vilka 

därefter fick värdesätta olika attribut i ett köpcentrum: 
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Den seriöse shopparen - detta segment karaktäriseras av att personen uppfattar shopping 

som ett viktigt åtagande, t.ex. för att införskaffa en present. Personen oroas mer av de 

nödvändiga attributen som underlättar deras shoppingåtaganden än av själva shoppingen i 

sig. Matställen anses som viktigt för att det gör det möjlighet att ta en välbehövlig paus. 

Den seriöse shopparen är inte intresserad av underhållning i ett köpcentrum och har en 

konservativ syn på beteendet att gå runt och flanera i ett köpcentrum. Majoriteten av detta 

segment utgörs av kvinnor som är äldre än 55 år, men även av änkor med en 

genomsnittlig inkomst. 

 

Den krävande shopparen – i undersökningen av Sit m.fl. (2003) utgjorde den krävande 

shopparen det största segmentet i undersökningen, vilket motsvarade 25 procent av 

respondenterna.  I likhet med den seriösa shopparen har även detta segment höga 

förväntningar på köpcentrats image och förväntar sig en över lag hög standard. De flesta 

personer i detta segment är gifta par i medelåldern med en låg hushållsinkomst. Den 

krävande shopparen är väldigt involverad i, och har flera motiv för, shopping då de 

uppskattar underhållning, möten av människor, strosa omkring eller att äta ute. 

 

Underhållningsshopparen - detta segment utgjorde det näst största segmentet i 

författarnas undesökning och motsvarade 22 procent av respondenterna. Som kontrast till 

den seriöse shopparen anser underhållningsshopparen att atmosfären och 

underhållningsattributen är av stor vikt och all form av underhållning, såsom olika event, 

mat och atmosfär, värderades högt. Dessa personer anser att shopping är en 

fritidsaktivitet som ger dem möjlighet att träffa nytt folk. Vidare ser detta segment 

köpcentrat som en spännande mötesplats samtidigt som matställena utgör en social 

funktion. Undersökningen visade att segmentet utgjordes av framförallt ensamstående 

unga män i tonåren med en låg årsinkomst.  

 

Den bekväme shopparen - dessa personer uppskattar både en hög mikro- och 

makrotillgänglighet och anser att olika underhållningsattribut är mindre betydelsefullt. De 

lägger stor vikt vid närheten till köpcentrat samt hur lättnavigerad omgivningen är 

därinne. De vill även att det ska vara enkelt att ta sig till och från köpcentrat. Likt den 

seriösa shopparen anser den bekväme shopparen att shopping till stor del handlar om att 

fullfölja åtaganden i form av till exempel presentköp eller hushållsinköp. De vill vara så 

tidssparande som möjligt då de ofta har olika familjeåtaganden samt ett tidskrävande 

jobb. Segmentet utgjordes mestadels av kvinnor i medelåldern med en inkomst över 

genomsnittet. Många uppgav att även de var separerade från sin partner.  

 

Serviceshopparen - serviceshopparen rankade personlig service samt övrig service, såsom 

rulltrappor och hissar, relativt högt. I motsats till underhållningsshopparen anser 

serviceshopparen att särskilda events ska vara en del i köpcentrats service snarare än att 

betraktas som ett underhållningsattribut. Personerna anser att underhållning i köpcentra är 

en form av social interaktion mellan de som shoppar och/eller anställda. 

Serviceshopparen tycker om att botanisera bland butiker, träffa människor, handla mat 

samt njuta av den underhållning som erbjuds. Majoriteten av detta segment bestod av 

både män och kvinnor i åldern runt 20-35 år, ofta gifta och med en genomsnittlig 

årsinkomst. 
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Den apatiske shopparen - den apatiske shopparen var den minst representerade gruppen i 

undersökningen. Detta segment besöker endast köpcentra om det är absolut nödvändigt.  

De har inget intresse av olika shoppingaktiviteter och inte heller av att äta ute, träffa nya 

människor, strosa runt eller bli underhållna i ett köpcentrum. Detta segment utgjordes 

främst av gifta män som är 45 år eller äldre och med en hög årsinkomst (Sit m.fl., 2003). 

 

Kön och ålder  

Enligt Anselmsson (2006) har det utförts relativt lite studier om hur skillnaden ser ut vad 

gäller kvinnligt och manligt shoppingbeteende i ett köpcentrum.  Dock anses kvinnor 

generellt sett vara mer involverade i shopping och uppskattar aktiviteten mer än det 

manliga könet. Den typiska fönstershopparen är ofta en kvinna då de finner shopping som 

något njutningsfullt medan män i många avseenden ogillar att shoppa. Anselmsson 

(2006) refererar till förhållandet i USA där två tredjedelar av besökarna i de flesta 

köpcentra utgörs av kvinnor. Män tenderar att shoppa av en speciell anledning, ofta när 

det har uppstått ett visst behov. Varumärken är även viktigare för män än för kvinnor då 

män betraktar dessa som ett mått på kvalitet och status, vilket förstärker den manliga 

identiteten. Användandet av särskilda varumärken gör därutöver shoppingen mindre 

komplicerad samt spar tid då de vet vart de ska gå och inte ser något nöje i att bara strosa 

omkring och leta. Dock kan männens värdering av varumärken tyckas lite motsägelsefullt 

då män samtidigt ofta associeras med lågpriserbjudanden och sambandet mellan pris och 

värde (Anselmsson, 2006) 

 

I tidigare studier har det enligt Anselmsson (2006) även framkommit att kvinnor i högre 

grad påverkas av shopping och den upplevelse som aktiviteten innebär än män. Han 

menar att en förklaring kan vara att män ofta följer med sin partner som shoppingsällskap 

och således inte således inte uppskattar aktiviteten i lika stor omfattning. Vidare upplever 

människor shopping och atmosfär i ett köpcentrum olika beroende på ålder. Den typiska 

fönstershopparen tillhör den yngre generationen som uppskattar att strosa omkring inne i 

köpcentrat och träffa kompisar eller skapa nya bekantskaper. Äldre människor anser 

däremot att bekvämlighet, såsom tillgång till parkeringsplatser, öppettider etc., är av stor 

vikt och ett lågt pris anses viktigare för den äldre generationen än den för den yngre. Att 

erbjuda alltför många valmöjligheter i shoppingmiljön kan vidare vara förvirrande för 

äldre människor samtidigt som den äldre generationen gärna tar hjälp av säljpersonalen i 

större mån än vad den yngre generationen gör (Anselmsson, 2006).   
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4 Empiri  

I följande kapitel presenteras det empiriska material som har erhållits genom en 

personlig intervju samt en enkätundersökning. 

4.1 Personlig intervju 

För att skapa oss en bild av vilka faktorer som genererar framgångsrika köpcentra 

skickade vi en förfrågan om möjligheten för en personlig intervju till företaget Steen & 

Ström som är Skandinaviens främsta köpcentrumutvecklare. De har på kort tid tagit en 

stark position på den svenska marknaden och har som mål att vara ledande inom 

köpcentrumsutveckling. Företaget har således mycket relevant information för vår 

undersökning. Vidare är företaget ägare till Wäfveribolagets lokaler i Borås där de som 

tidigare nämnt planerar att bygga en citygalleria. Detta gav oss en möjlighet att erhålla 

mer bakgrundsinformation om projektet.  

 

Intervjun med Anna Christenson ägde rum på Steen & Ströms huvudkontor i Stockholm 

den 22 april 2010. Anna jobbar som marketing manager på Steen & Ström Sverige och 

hennes arbetsuppgifter är indelat i två områden. Dels är hon varumärkesansvarig för 

befintliga köpcentra där hennes ansvarsområden utgörs av Kupolen i Borlänge, 

Marieberg i Örebro samt Mitt i city i Karlstad. Hon hanterar således all kommunikation 

och varumärkeshantering kring dessa köpcentra. Vidare är hon ansvarig för 

kommunikationen kring företagets nybyggnadsprojekt, vilka utgörs av Borås Wäfveri, 

Mölndal Nära samt Kristianstad.  

Vi har valt att strukturera upp intervjun utefter de övergripande ämnen som behandlas i 

vår teoretiska referensram. Svaren är således uppdelade efter respektive rubrik. 

4.1.1 Atmosfär 

Christenson instämmer med Anselmsson (2006) då hon säger att atmosfären är viktig att 

ta hänsyn till eftersom ju längre tid kunden vill spendera i ett köpcentrum desto mer 

pengar kommer att spenderas. Hon menar att materialval, ljussättning, gångstråk och 

butiksfronter är viktiga faktorer för den fysiska omgivningen och Steen & Ström anpassar 

således dessa efter varje nytt projekt. Med detta försöker man anpassa sig efter 

marknadsplatsen där etableringen sker genom att ta hänsyn till demografiska faktorer och 

även utbudet runt omkring. Steen & Ström har enligt Christenson vidare en stark tro på 

att den fysiska omgivningen kan påverka kundbeteendet på flera sätt. Man kan skapa 

olika stämningar såsom en lugn och harmonisk stämning eller lite ”buzz”, vilket kan 

tillämpas på olika delar av köpcentrat. 

 

Christenson berättar vidare att företaget med hjälp av den fysiska omgivningen försöker 

bygga ett löfte till kunderna om vad köpcentrat avser att erbjuda och därmed positionera 

sig på marknaden. Detta styr sedan utformningen av den fysiska omgivningen, 

butiksmixen, kommunikationen samt servicenivån. Christenson tydliggör detta med ett 

exempel, Sollentuna Centrum, där Steen & Ström med hjälp av palmer, mörka trämaterial 

och vatten för försökt skapa en oas inne i köpcentrat som kan fungera som en social 

mötesplats.  
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Kundlöftet är en oas att längta tillbaka till där man kan göra annat än bara shoppa. 

Enligt Christenson ser Steen & Ström köpcentra som ett medel för shopping men främst 

som en social mötesplats vilket är vad de har för avsikt att skapa. Detta skapas dels med 

hjälp av caféer och restauranger men även genom ytor där kunder kan samlas även efter 

butikernas öppettider. Hon menar att detta även kan bidra till att differentiera sig från sina 

konkurrenter.  

 

Christenson anser att ljussättningen är en av de mest betydelsefulla faktorerna vad gäller 

att skapa en livfull och spännande atmosfär i ett köpcentrum då tekniken bidrar till att 

man snabbt kan skapa olika variationer och därmed förändra stämningen. Även om 

materialvalet är förhållandevis enkelt kan man förändra hela atmosfären med hjälp av 

olika ljussättningar. Hon menar vidare att materialvalet ofta är en kostnadsfråga och 

färgvalet i mångt och mycket styrs av butikernas koncept samt rådande trender.  

 

Vad gäller upplevelser berättar Christenson att Steen & Ström länge har arbetat med 

begreppet upplevelseshopping och avsikten är att upplevelserna ska stämma överens med 

köpcentrumets övriga koncept och kundlöften. Modevisningar är ett tydligt exempel på 

en upplevelse som är starkt förankrat till själva shoppingen i köpcentrat. Hon berättar 

vidare att Steen & Ström försöker vara en aktiv medspelare i den kommun som 

köpcentrat är etablerat i, t.ex. genom samarbete med lokala sportklubbar och 

kulturföreningar. Dock kan faktorer som ligger utanför Steen & Ströms kontroll påverka 

kundens upplevelse i ett köpcentrum, såsom servicebemötandet i butikerna. Christenson 

berättar att detta bl.a. hanteras genom serviceutbildningar för all personal i köpcentrat. 

Målet är att skapa en gemenskap och få butikspersonalen att känna sig som en del av 

köpcentrats övergripande koncept. Då ett köpcentrum har en väldigt bred målgrupp, 

vilket gör att flera olika kategorier av människor besöker dessa, kan det uppstå problem 

med oönskade kunder, t.ex. bråkiga ungdomsgäng. Detta kan i sin tur påverka kundens 

upplevelse. Hon menar att man med hjälp av kommunikation riktad till rätt målgrupp är 

ett effektivt verktyg för att locka de kunder man önskar. 

4.1.2 Tillgänglighet  

Begreppet tillgänglighet omfattar som tidigare nämnt tillgång till parkeringsplatser, 

öppettider samt hur lättnavigerat köpcentrat är. Det handlar även om hur lätt det är för 

konsumenterna att ta sig till och från köpcentrat. Läget avser hur nära köpcentrat ligger i 

förhållande till konsumentens hem, arbete eller andra shoppingstråk, vilket kan relateras 

till tillgängligheten. Christenson menar att läget är oerhört viktigt, vare sig det gäller en 

citygalleria eller ett externt köpcentrum, då den främsta orsaken till att man shoppar i ett 

specifikt köpcentrum eller på en specifik handelsplats är att det ligger nära. Hon menar 

att det är svårt att skapa ett så pass unikt köpcentrum att kunderna är villiga att färdas 

kors och tvärs över landet, då får vara något som verkligen drar och som gör det värt den 

längre resan. Läget är A och O! Hon berättar vidare att om kunden ska förbigå det 

köpcentra som ligger närmast måste det vara så pass otillfredsställande att man är villig 

att färdas längre.  
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Enligt Christenson arbetar Steen & Ström med tillgängligheten på flera sätt där särskild 

stor vikt fästs vid hur lätt det är att ta sig till köpcentrat, vare sig de åker bil, 

kollektivtrafik eller färdas till fots. Vad gäller tillgängligheten inne i köpcentrat anser hon 

att det är viktigt att studera rörelsemönstret för att skapa så bra affärsytor som möjligt. 

Alla butiker vill ha A- lägen och därför är viktigt att skapa så många A-lägen som möjligt 

med hänsyn till rörelsemönstret. Huruvida läget ligger nära en knutpunkt för pendeltrafik 

samt hur rörelsemönstret ser ut i stadskärnan är särskilt viktiga faktorer att beakta vad 

gäller citygallerior och Christenson menar att det därför är viktigt att samarbeta med 

stadens centrumföreningar för att på så sätt skapa en naturlig kundrörelse i stadskärnan.  

 

Christenson anser vidare att parkeringssituationen är mycket viktig då det ofta är ett krav 

från kommunen att ett nytt köpcentrum ska tillhandahålla egna parkeringsplatser för att 

inte belasta de övriga parkeringarna. Dock tillför det ofta parkeringsplatser i stället för 

det motsatta. Hon berättar även att uppbyggnaden av ett nytt parkeringsgarage är en stor 

kostnadsfråga där man, för att finansiera nybyggnaden, helst skulle vilja ta ut 

parkeringsavgift från timme ett. Men för att locka kunder erbjuder man vanligtvis gratis 

parkering med någon form av tidsbegränsning. Hon betonar vidare att man gärna vill 

bygga ett garage i anslutning till köpcentrat då det ofta utgör själva entrén och således ger 

kunden ett första intryck.  En positiv känsla och ett bra första intryck skapar man t.ex. 

med hjälp av olika ljussättningar i garaget.   

 

Öppettider anser Christenson utgör köpcentrats styrka, dvs. att kunna ha gemensamma 

öppettider där alla butiker öppnar och stänger vid samma tidpunkt till skillnad från 

stadskärnan. Öppettiderna är till för att tjäna kunden på bästa sätt. Vad gäller 

citygallerior berättar hon att man strävar efter att öppettiderna mellan gallerian och övriga 

butiker i stadskärnan ska samverka för att på så sätt stärka stadskärnans totala erbjudande. 

Ett vanligt motargument till längre öppettider är den ofta låga försäljningen under den 

sista timmen men enligt Christenson visar studier på att en svag försäljning sista timmen 

gäller vilken timme som helst. Den näst sista timmen bli på så vis bra medan den sista 

timmen blir samma som innan.  Sluteffekten blir dock en timmes mer effektiv försäljning. 

Avslutningsvis berättar hon att de flesta kunder efterfrågar längre öppettider, dvs. butiker 

som har öppet senare på kvällen och längre på helgerna. Konsumenterna är idag vana vid 

att kunna handla när som helst på dygnet.  

4.1.3 Butiksmix 

Hur väl varuutbudet är anpassat utefter de individuella kundernas krav och önskemål är 

som tidigare nämnt viktigt att beakta, särskilt då attributet varor representerar 

kärnprodukten i ett köpcentrum. För att välja en bra butiksmix berättar Christenson att 

Steen & Ström tar hänsyn till marknadsområdet och vad dess invånare konsumerar, 

målgruppen samt hur utbudet ser ut runt omkring. Finns Ikea i närheten kommer inte 

butiksmixen bestå av ett stort antal inredningsbutiker. Hon betonar dock vikten av att 

basutbudet erbjuder något för alla där basen oftast består av kedjebutiker. Men enligt 

Christenson arbetar Steen & Ström aktivt för att skapa ett mer nischat utbud i form av 

lokalt anknutna detaljister samt inslag av internationella aktörer. Hon berättar vidare att 

det finns vissa typer av butiker som fungerar bättre i ett köpcentrum och nämner 

modebutiker som ett tydligt exempel.  
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De är överrepresenterade av den anledningen att det är främst dessa butiker man 

besöker när man vill shoppa och de fungerar även som en inspiration. Christenson 

berättar vidare att olika former av kluster ofta tillämpas i dagens köpcentra. Kluster kan 

t.ex. bestå av butiker med ungt mode, moget mode, sport eller heminredning. Dock är 

kluster inte alltid tillämpbart då alla butiker har olika krav på kvadratmeter. Hon anser 

vidare att det inte finns något högsta antal butiker inom varje klusterkategori utan att 

fördelarna med att ingå i ett kluster överväger den ökade konkurrensen. 

 

Vad gäller ankarbutiker anser Christenson att besluten angående dessa är av särskilt stor 

vikt i uthyrningsarbetet då kontrakt med dessa underlättar den fortsatta processen med 

resterande butiker. Hon menar att H&M, Kapp Ahl och övriga stora detaljhandelskedjor 

samt dagligvarubutiker såsom ICA är bra exempel på ankarbutiker. De är ankare av en 

anledning, nämligen att de är otroligt viktiga för kunden. De stora detaljhandelskedjorna 

har enligt Christenson även större erfarenhet av nyetableringar vilket underlättar arbetet 

till skillnad från de mindre och mer oerfarna detaljisterna. För dessa mindre detaljister 

kan hyran även bli förhållandevis dyr då det förekommer ett påslag utöver hyran i form 

av ett marknadsbidrag, dvs. en avgift för att vara etablerad i ett köpcentrum. Hon menar 

att detta även är en av anledningarna till att utbudet i dagens köpcentra är relativt 

likformigt, dvs. att utbudet till stor del består av stora detaljhandelskedjor. 

 

Det finns som bekant olika kundsegment dvs. olika typer av shoppare, där vissa segment 

kan vara mera intressanta än andra. Christenson nämner 50+ gruppen som särskilt 

intressant då detta segment shoppar både till sig själv och till nästa generation, men hon 

anser även att invandrargrupper och/eller barnfamiljer är viktiga kundsegment. Hon 

poängterar dock att det är marknaden som styr vilket segment man riktar sitt utbud mot.  

Christenson berättar att Steen & Ström tar del av flera typer av marknadsundersökningar 

för att skapa sig en bild av marknaden och därmed ha en stabil grund att stå på innan de 

väljer vilket eller vilka segment att rikta sig mot. Syftet är att dels få information om hur 

många som bor i området utifrån den primära, sekundära och tertiära zonen och dels få 

information om områdets handelsindex, invånarnas shoppingvanor samt deras 

inkomstnivåer. Dock menar Christenson att dessa undersökningar bör uppdateras 

kontinuerligt för att på så vis generera en så aktuell information som möjligt. Hon nämner 

vidare att i företaget vissa fall även genomför egna marknadsundersökningar för att 

specifikt ta reda på om det finns vissa segment som är överrepresenterade i ett område.   

 

Vad gäller män och kvinnors olika syn på shopping som aktivitet berättar Christenson att 

detta är en viktig faktor att ta hänsyn till vid utformandet av ett nytt köpcentrum. Vi är 

medvetna om att kvinnor gärna shoppar mycket medan män shoppar mindre.  

Hon menar att man kan arbeta med olika faktorer för att få männen att trivas bättre i ett 

köpcentrum, t.ex. genom att erbjuda populära butiker såsom Clas Ohlsson och Kjell & Co 

eller ha en storbildsskärm som visar sport. Christenson berättar att denna typ av 

shoppingmiljö ofta uppskattas av män. Hon betonar dock att männens intresse vad gäller 

shopping ökar och att shopping idag är mer än bara kläder och smink. Att erbjuda ett 

utbud av tatueringar och piercing kan vara ett sätt att locka männen till köpcentrat.   
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Vad gäller den nya citygallerian i Borås Wäfveri berättar Christenson att stadens 

lågprismentalitet gör att det inte finns någon efterfrågan på de mer exklusiva butikerna 

samtidigt som Knalleland har fyllt kvoten för lågprisbutiker. Därför anser hon att det 

finns ett utrymme för butiker i mellanprissegmentet. Hon menar vidare att Borås i 

dagsläget har dåligt med lediga butikslokaler vilket dock kommer att skapas i och med 

den nya citygallerian. Dock har finanskrisen medfört vissa konsekvenser för etableringen 

där bl.a. uthyrningsprocessen har förskjutits då ingen detaljist har varit villig att skriva på 

något kontrakt. Enligt Christenson är det vidare, med tanke på den nya citygallerians 

unika läge mitt i centrala Borås, viktigt att beakta parkeringssituationen samt lösningar 

för inkommande varuleveranser så att dessa inte påverkar den kringliggande miljön 

negativt. Enligt Christenson brukar en etablering av en ny citygalleria generellt sett ha 

positiva effekter på den övriga stadskärnan då det totala erbjudandet ökar och därmed 

även tillströmningen av kunder. Men framförallt är det utflödet som minskar, dvs. kunder 

som åker till andra handelsplatser. För att det övergripande erbjudandet ska bli så bra 

som möjligt betonar hon vikten av ett bra samarbete mellan city - och köpcentrumledare 

och även ett samspel mellan alla butiker, både mellan de som ligger i citygallerian och 

mellan citygallerian och övriga butiker, dvs. de som ligger i stadskärnan. 

 

I takt med att samhället förändras kommer även konsumenters behov och önskemål att bli 

annorlunda i framtiden. Detta faktum är Steen & Ström väl införstådda med och 

Christenson berättar att tid är, och i framtiden även fortsättningsvis kommer att vara, den 

viktigaste faktorn vad gäller ett köpcentrum. Hon menar att på vissa håll kommer 

öppettiderna i köpcentren att öka då konsumenterna efterfrågar generösare öppettider då 

de vill ha möjligheten att shoppa efter jobb och träning. Dock menar Christenson att detta 

beteende i dagsläget är ett storstadsfenomen men att det även sprids till de mindre 

städerna.  Konsumenterna i de större städerna har vant sig vid längre öppettider och vill 

även fortsätta med sina införskaffade vanor även efter att de flyttat hem till en mindre 

stad igen. Hon nämner vidare att allt fler aktiviteter kommer att ske med hjälp av 

mobiltelefonen då antalet iphones i Sverige ständigt ökar, vilket även innebär att de flesta 

konsumenter redan har koll på vilka produkter som finns tillgängliga i köpcentrat.  

 

Christenson avslutar intervjun med att betona vikten av att hålla sig uppdaterad av vad 

som sägs ”på stan” då peer-to-peer-marknadsföring, dvs. när konsumenter pratar med 

varandra är den mest värdefulla marknadsföringen för ett varumärke och således även för 

att köpcentra. 

4.2 Enkätundersökning 

Den kvantitativa undersökningen genomfördes under vecka 17 på utvalda platser i Borås 

stad där 13 frågor ställdes till sammanlagt 140 respondenter . Nedan återges resultatet av 

insamlad primärdata. Enkäten i sin helhet återfinns i bilaga 2.  

 

Enkäten utformades så att fråga 1 och 2 kunde användas för att ta fram övergripande 

information om respondenterna såsom kön och ålder. Vad gäller atmosfär ämnade fråga 5 

att ta reda på vilka faktorer som respondenten anser viktiga i ett köpcentrums fysiska 

omgivning.  
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För att få information avseende tillgängligheten syftade fråga 3 att ta reda på hur långt 

respondenten brukar färdas för en shoppingtur och fråga 11 och 12 att ta reda på i vilken 

omfattning respondenten shoppar efter kl 18.00 samt om de shoppar på söndagar, dvs. 

hur de resonerar kring öppettider.  Fråga 4 gav oss information om respondenternas 

genomsnittlig månatliga shoppingkonsumtion och fråga 7 syftade till att få fram 

information om vilka butikskategorier som respondenten önskar ska finnas 

representerade i den nya citygallerian. Dessa båda frågor behandlar således butiksmixen. 

Fråga 8 och 9 ämnade undersöka påståenden avseende respondenternas uppfattning om 

butiksutbud samt deras syn på shopping som aktivitet och behandlar både tillgänglighet 

och butiksmix. Dessa frågor utgjorde enkätens slutna frågor, dvs. de frågor med 

förutbestämda svarsalternativ. 

 

Enkäten bestod vidare av två öppna frågor (fråga 6 och 10) där respondenten erbjöds 

möjlighet att dels utveckla sina svar kring viktiga faktorer som skulle få dem att tillbringa 

mer tid i en citygalleria och dels ge förslag på specifika butiker som de efterfrågar. Denna 

typ av frågor ansågs lämpliga att använda när slutna frågor inte kunde tillföra relevant 

information till våra valda problemformuleringar. Vi ville inte heller styra respondenten 

med givna svarsalternativ i dessa frågor. Dessa båda frågor behandlar alla tre 

problemformuleringar. 

 

Enkätens avslutande fråga (fråga 13) syftade enbart till att få fram specifik information 

för Steen & Ström vidare planeringsarbete och kommer av den anledningen inte att 

behandlas vidare i vår uppsats. 

4.2.1 Respondenternas könsfördelning 

 
Figur 1. Kön 

 

Enkätundersökningen resulterade i sammanlagt 140 ifyllda enkäter varav 80 kvinnor och 

60 män. Vår målsättning var att få en så jämn fördelning som möjligt men vi märkte en 

tydlig skillnad i villigheten att svara mellan de två könen, vilket är anledningen till att 

kvinnor är något överrepresenterade i vår studie. Dock utgör detta ingen nackdel då 

kvinnor överlag shoppar mer än män och av den anledningen är deras åsikter värdefulla 

för vår undersökning. 
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4.2.2 Respondenternas åldersfördelning 

 
Figur 2. Ålder 

 

Vårt kvoturval gav oss möjlighet att styra vårt urval för att få en så jämn åldersfördelning 

som möjligt, vilket åskådliggörs i ovanstående diagram. Dock märkte vi en viss skillnad 

vad gäller intresset att delta i undersökningen även i de olika ålderskategorierna och av 

den anledningen är kvinnor i åldern 18 till 30 år något överrepresenterade. 

4.2.3 Hur långt respondenterna brukar färdas för en shoppingtur  
 

 
Figur 3.  Hur långt brukar du färdas för en shoppingtur?  

 



 

- 30 - 

 
Figur 4. Hur långt brukar du färdas för en shoppingtur? 

 

 

 
Figur 5. Hur långt brukar du färdas för en shoppingtur? 

 

Resultatet visar på att en majoritet av våra 140 respondenter färdas mellan 0 och 5 km för 

en shoppingtur. Ingen markant skillnad identifierades mellan de båda könen vad gäller 

hur långt de brukar färdas för en shoppingtur och har av den anledningen inte analyserat 

varje enskilt diagram. En möjlig orsak till att ingen av de manliga respondenterna färdas 

mellan 16 och 20 kilometer kan vara att ingen av dessa är bosatta i ett område som 

matchar avståndet, vare sig de väljer Borås som handelsplats eller någon annan 

handelsplats. 
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4.2.4 Respondenternas genomsnittliga shoppingkonsumtion per månad 

 
Figur 6. Uppskatta hur mycket pengar du i genomsnitt spenderar på shopping varje månad 

 

Diagrammet indikerar att av 80 kvinnliga respondenter är de mellan 40 och 50 år den 

mest köpstarka ålderskategorin då de utmärker sig genom att spendera upp till 5000 kr 

eller mer i månaden. Denna köpstarka grupp följs av ålderskategorierna 18 till 30 år och 

30 till 40 år vilka är likstämmiga i sitt konsumtionsmönster där de flesta kvinnor 

spenderar mellan 1000 och 1999 kr i månaden på shopping. Ett mindre antal av dessa 

kvinnliga respondenter är även benägna att spendera en större summa, mellan 2000 och 

3999 kr, varje månad. De kvinnliga respondenterna över 60 år kan betraktas som den 

minst köpstarka då majoriteten av dessa shoppar för mellan 0 och 999 kr i månaden och 

ingen av dessa respondenter har angett att de spenderar över 1999 kr. 

 

 
Figur 7. Uppskatta hur mycket pengar du i genomsnitt spenderar på shopping varje månad 
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Vad gäller de 60 manliga respondenterna är det svårare att fastställa den mest köpstarka 

ålderskategorin, men till skillnad från kvinnor i samma ålderskategori visar män över 60 

år på en stark köpkraft då en tredjedel angett att de spenderar över 2000 kr i månaden på 

shopping. Även män i åldern 30 till 40 år samt 40 till 50 år visar på en stark köpkraft då 

de har en mer jämn fördelning över de olika summorna och fem respektive tre stycken 

angett att de shoppar för över 2000 kr i månaden. Den minst köpstarka gruppen utgörs av 

män mellan 18-30 år då majoriteten av dessa spenderar mellan 0 och 999 kr i månaden 

ingen av dessa respondenter har angett att de spenderar över 1999 kr. 

 

 

 
Figur 8. Uppskatta hur mycket pengar du i genomsnitt spenderar på shopping varje månad 

 

Det gemensamma resultatet av samtliga 140 respondenter visar på att de mest köpstarka 

respondenterna utgörs av ålderskategorin 40 till 50 år vilket överensstämmer med de båda 

individuella diagrammen över männens respektive kvinnornas månatliga konsumtion. 

Respondenterna i åldern 18 till 30 år samt de mellan 50 och 60 år representerar de minst 

köpstarka grupperna då en klar majoritet av dessa ålderkategorier angett att de shoppar 

för 0 till 999 kr i månaden.  
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4.2.5 Viktiga faktorer angående den fysiska omgivningen i en 
citygalleria 

 
Figur 9. Vilka faktorer angående den fysiska omgivningen anser du är viktiga i en citygalleria? 

 

Diagrammet indikerar vidare att de kvinnliga respondenterna mellan 18 och 30 år 

värderar restauranger och caféer högst vilket hör samman med att de vill ha möjlighet att 

träffas och umgås som rankas tredje högst. Resterande ålderskategorier uppskattar en god 

tillgänglighet, dvs. att det är lätt att ta sig till citygallerian, samt en god tillgång till 

parkeringsplatser. Kvinnor över 60 år utmärker sig dock genom att, utöver 

tillgängligheten, även uppskatta tillgång till toalett samt tydlig skyltning. Överlag 

värdesätter kvinnorna, oavsett ålderkategori, en ren och fräsch omgivning. 

 

Gemensamt för de 80 kvinnliga respondenterna, med undantag för de mellan 18 och 30 

år, är att de inte värderar tillgång till informationsdisk, bakgrundsmusik samt inslag av 

underhållning som viktiga faktorer. 
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Figur 10. Vilka faktorer angående den fysiska omgivningen anser du är viktiga i en citygalleria? 

 

Resultatet bland de 60 manliga respondenterna visar att de värdesätter en ren och fräsch 

omgivning, särskilt de respondenterna mellan 18 och 30 år samt de mellan 30 och 40 år. 

Dessa respondenter anser vidare att restauranger och caféer är en viktig faktor i den 

fysiska omgivningen. Tillgängligheten, dvs. att det är lätt att ta sig till citygallerian, samt 

en god tillgång till parkeringsplatser, rankas högt av samtliga ålderskategorier. I likhet 

med de kvinnorna värdesätter inte de manliga respondenterna inslag av underhållning.  

Få respondenter har vidare angett att de värdesätter tillgång till informationsdisk samt 

bakgrundsmusik, med undantag för respondenter mellan 18 och 30 år där sex stycken 

angett att de uppskattar bakgrundsmusik. 
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Figur 11. Vilka faktorer angående den fysiska omgivningen anser du är viktiga i en citygalleria? 

 

Resultatet av samtliga 140 respondenter visar på att en ren och fräsch omgivning, tätt 

följt av en god tillgång till parkeringsplatser samt tillgängligheten, är viktiga faktorer. 

Restauranger och caféer är särskilt viktigt för respondenter mellan 18 och 30 år, dock 

indikerar diagrammet att betydelsen av restauranger och caféer minskar med åldern. De 

faktorer som enligt respondenterna är av minst betydelse är underhållning, 

bakgrundsmusik samt tillgång till kund - och informationsdisk. 
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4.2.6 Respondenternas önskemål om butikskategorier 

 
Figur 12. Vilka kategorier av butiker önskar du ska finnas representerade i den nya citygallerian? 

 

Av diagrammet kan vi identifiera att kvinnor efterfrågar klädbutiker, inredningsbutiker 

skobutiker samt en saluhall/delikatessavdelning. De butikskategorier som minst 

efterfrågas är elektronikaffär och systembolag. Kvinnor i ålderkategorin 18 till 30 år 

utmärker genom att en klar majoritet efterfrågar skobutiker och sportaffärer medan 

kvinnor mellan 30 och 40 år vill ha fler barnklädesbutiker samt leksaksaffär. Av de 

sistnämnda respondenterna har ingen kvinna angett att de efterfrågar vare sig en 

teknik/hobbyaffär eller elektronikaffär.  

 

Kvinnor mellan 40 och 50 år samt 50 och 60 år är samstämmiga i sin uppfattning om de 

butiker som främst efterfrågas, dvs. inredningsbutik, saluhall och skobutik, medan 

åsikterna går isär något vad gäller de mindre efterfrågade butikskategorierna.  
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Figur 13. Vilka kategorier av butiker önskar du ska finnas representerade i den nya citygallerian? 

 

Resultatet visar på att män efterfrågar klädbutiker och sportaffärer medan intresset för 

leksaksaffär, juvelerare/urmakare eller barnklädesbutik är litet. I ålderskategorin 18 till 30 

år är elektronikaffär och klädbutik av särskilt stor vikt medan män mellan 30 och 40 år 

samt de mellan 50 och 60 år efterfrågar en saluhall/delikatessavdelning. Män över 60 år 

har inget intresse av juvelerare/urmakare eller barnklädesbutiker då ingen respondent har 

angett dessa butikskategorier. Av diagrammet kan vi vidare utläsa att intresset för ett 

parfymeri/kosmetikaffär sjunker med åldern och vad gäller systembolaget och 

teknik/hobbyaffär är intresset som störst i åldern 18 till 30 år samt 30 till 40 år. 
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Figur 14. Vilka kategorier av butiker önskar du ska finnas representerade i den nya citygallerian? 

 

Diagrammet indikerar att de fem mest efterfrågade butikskategorierna, oavsett ålder, är 

klädbutik, skobutik, inredningsbutik, sportaffär samt saluhall/delikatessavdelning. Dock 

med undantag för respondeneter mellan 18 och 30 år som istället för en saluhall föredrar 

kosmetik/parfymeri. Respondenterna visar minst intresse för juvelerare/urmakare. 

4.2.7 Respondenternas uppfattning om butiksutbud 

 
Figur 15. Hur väl stämmer dessa påståenden vad gäller butiksutbudet in på dig utifrån en femgradig skala?  

1 = stämmer ej, 5 = stämmer helt 
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Kvinnor vill gärna shoppa i mindre, fristående butiker och de tycker att kvalitet är viktigt 

vad gäller produktutbudet. De drar sig inte heller för att åka längre sträckor för att få tag 

på en specifik produkt. Kvinnor föredrar inte att shoppa exklusiva varumärken och de har 

inte heller ett stort behov av att jämföra liknande produkter i samband med sin shopping. 

 

 
Figur 16.  Hur väl stämmer dessa påståenden vad gäller butiksutbudet in på dig utifrån en femgradig skala?  

1 = stämmer ej, 5 = stämmer helt 

 

I likhet med kvinnorna värdesätter männen produkter av hög kvalitet och drar sig inte för 

att åka längre sträckor för att få tag på en speciell produkt. Männen åker i större 

utsträckning ofta till en handelsplats särskilt för att shoppa i en viss butik. De påstående 

som stämmer minst in på männen är att de föredrar att shoppa exklusiva varumärken. 

Männen har inte heller ett behov av att shoppa i butiker med de senaste trenderna. 
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4.2.8 Respondenternas uppfattning av shopping som aktivitet 

 
Figur 17. Hur väl stämmer dessa påståenden vad gäller shopping in på dig utifrån en femgradig skala?  

1 = stämmer ej, 5 = stämmer helt 

 

Resultatet visar på att kvinnor tycker om att shoppa stämmer och de ser inte heller på 

shopping som ett nödvändigt ont. Dock vill kvinnor att shoppingen ska gå snabbt och de 

fäster stor vikt vid tillgängligheten. De har även höga krav på personlig service. Även om 

kvinnor tycker om att shoppa betraktar de inte shopping som en livsstil. 

 

 

 
Figur 18. Hur väl stämmer dessa påståenden vad gäller shopping in på dig utifrån en femgradig skala? 

1= stämmer ej, 5 = stämmer helt 
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Resultatet visar på att män, i likhet med kvinnor, vill att shoppingen ska gå snabbt. Män 

fäster vidare stor vikt vid tillgängligheten och de vill att shoppingen ska gå snabbt 

samtidigt som de har höga krav på personlig service. Dock stämmer påståendet om att 

männen enbart shoppar när ett specifikt behov uppstår. Män betraktar vidare inte 

shopping som en livsstil. 

4.2.9 Respondentens benägenhet att shoppa efter kl. 18.0 

 
Figur 19. Brukar du shoppa efter kl.18.00? 

 

Majoriteten av de 80 kvinnliga respondenterna har inte för vana att shoppa efter kl 18.00, 

med undantag för kvinnor i åldern 18 till 30 år där lika många svarat ja som nej. Lägst 

benägenhet att shoppa efter kl 18.00 visar kvinnor mellan 50 och 60 år samt de över 60 

år.  

 

 
Figur 20. Brukar du shoppa efter kl.18.00? 
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Majoriteten av de 60 manliga respondenterna brukar inte shoppa efter kl 18.00 med 

undantag för ålderkategorin 40 till 50 år där lika många svarat ja som nej.  

 

 
Figur 21. Brukar du shoppa efter kl.18.00? 

 

Diagrammet indikerar att de 140 respondenterna, oavsett ålderskategori, inte har för vana 

att shoppa efter kl 18.00. Beteendet är särskilt tydligt hos respondenter över 50 år där en 

klar majoritet svarat nej.  I ålderskategorin 30 till 40 år är resultatet lika fördelat, vilket 

innebär att lika många respondeneter brukar shoppa efter kl 18.00 som de som inte har 

för vana att göra det. 

4.2.10 Respondenten benägenhet att shoppa på söndagar 

  
Figur 22. Brukar du shoppa på söndagar? 
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Av diagrammet kan vi utläsa att majoriteten av de kvinnliga respondenterna över 40 år 

anger att de inte brukar shoppa på söndagar medan en klar majoritet av respondenterna 

mellan 30 och 40 år anger motsatsen. I ålderskategorin 18 till 30 år är resultatet lika 

fördelat, vilket innebär att lika många kvinnor shoppar på söndagar som de som inte har 

för vana att göra det. 

 

 
Figur 23. Brukar du shoppa på söndagar? 

 

Resultatet visar på att de manliga respondenterna mellan 18 och 50 år brukar shoppa på 

söndagar, där en klar majoritet av män mellan 30 och 40 år svarat ja. De manliga 

respondenterna över 50 år anger dock motsatsen där en klar majoritet av ålderkategorin 

60 år och äldre har svarat nej. 

 

 
Figur 24. Brukar du shoppa på söndagar? 
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I likhet med de individuella diagrammen kan vi utläsa att ålderskategorin 30 till 40 år 

utmärker sig genom en klar majoritet av respondenter som brukar shoppa på söndagar.  

Majoriteten av respondenter mellan 50 och 60 år samt 60 år och äldre anger att de inte 

brukar shoppa på söndagar. I de övriga två ålderskategorierna är resultatet relativt jämnt 

fördelat. 

4.2.11 Faktorer som skulle få respondenten att spendera mer tid i en 
citygalleria 

Av sammanlagt 80 kvinnliga respondenter anger elva respektive tio stycken att ett bra 

utbud samt fler fristående butiker är faktorer som skulle få den att spendera mer tid i en 

citygalleria. Tio stycken nämner även mysiga caféer som en avgörande faktor. Ytterligare 

faktorer, vilka fler än en kvinnlig respondent har angett, är inredningsbutiker (6 st.), bra 

matställen (5 st.) samt bra priser (3 st.). Två till antalet har angett trevlig miljö, rea, 

barnvänligt samt barnbutiker. Övriga faktorer som endast en kvinnlig respondent till 

antalet nämnde var: märkesbutiker, tyst miljö, billiga butiker där man kan göra fynd, ljust 

och fräscht, fin inredning, bra atmosfär där det inte får vara rörigt, bra luft och inte för 

varmt, butiker med trendiga varor (inredning och kläder), mer ungdomsbutiker, ställen att 

umgås på, barer, barnaktiviteter (lekplats), mycket gröna växter, events samt rena och 

fräscha toaletter (gärna gratis).  

 

De 60 manliga respondenterna har varit mer sparsamma i sina kommentarer men fyra till 

antalet angav att bra utbud respektive trevliga caféer är viktiga faktorer. Tre stycken män 

angav att fler fristående butiker skulle få dem att spendera mer tid i en citygalleria. Även 

trevlig inredning samt en bättre ekonomi var faktorer som fler än en manlig respondent 

angav som avgörande faktorer. Övriga faktorer som endast en manlig respondent till 

antalet nämnde var: konserter, ljust och öppet, fler herrbutiker, möjlighet att uträtta 

ärenden effektivt, barnvänligt, saluhall med närproducerad mat, möjlighet att träffas och 

umgås, bra bakgrundmusik samt trevlig och kunnig personal. 

4.2.12 Butiker som respondenten önskar ska etablera sig i den nya 
citygallerian 

Här har vi valt att sammanställa resultatet av samtliga 140 respondenter och har således 

inte delat in svaren i kvinnors respektive mäns önskemål. 

 

Zara representerar den butik som flest respondenter, 16 stycken, önskar etablera sig i den 

nya citygallerian. Tätt därefter följer en saluhall, vilket 14 respondenter har angett. 

Vidare har sex stycken angett Polarn o Pyret, fem stycken Nilson och Biltema, fyra 

stycken Granit och Topshop samt tre stycken Weekday, Monki, NK, Carlings samt Svea. 

Två till antalet har angett hobbyaffär, MediaMarkt, Esprit Man, Jula, Sisters, Johanssons 

skor, friluftsbutik, Twilfit samt Modecentrum. 

 

Övriga butiker som endast en respondent till antalen nämnde var: Dressman, Jack & 

Jones, MQ, JC, Bokia, inredningsbutik, kött/chark, delikatessbutik, elektronikaffär, 

Urban Outfitters, COS, Naturkompaniet, Musikbörsen, skateaffär, Stadium, Siba, 

Brothers, matbutik, Hugo Boss, sportaffär, Starbucks, sci-fi bokhandel, Boomerang, 
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Gant, Peak Performance, Bik Bok, Bianco, Sold, Odd Molly, Spira, Twist & Tango, 

Filippa K, Noa Noa, Flash, Accessorize, Desigual, Mango, Gina Tricot, Lagerhaus, 

Ordning & Reda, Pepe Jeans, Flowers samt Ikea. 
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5 Analys  

Kapitlet syftar till att återkoppla och belysa de empiriska resultaten i ljuset av vår 

insamlade teori.  Analysen följer samma upplägg som den teoretiska referensramen för 

att på så sätt skapa en tydlig struktur i uppsatsen. Kapitlet inleds således med en analys 

kring atmosfär för att sedan behandla tillgänglighet samt avslutningsvis butiksmix. 

5.1 Atmosfär  

I likhet med vad som beskrevs i vår problemdiskussion är det viktigt för 

köpcentrumsutvecklare att studera vilka faktorer som är avgörande för kundens 

tillfredsställelse för att på så sätt locka till sig fler besökare. Atmosfär är enligt 

Anselmsson (2006) en betydelsefull faktor, vilken författaren definierar som den fysiska 

omgivningens kvalitet. Christenson betonar särskilt vikten av ljussättning vilket får stöd 

av Anselmsson (2006) som även nämner att den fysiska omgivningens kvalitet utgörs av 

faktorer såsom renlighet samt öppna och ljusa ytor. Sit m.fl. (2003) menar att atmosfären 

består av ett antal miljömässiga faktorer och författarna nämner musik som ett av flera 

kritiska inslag. Genom vår empiriska enkätundersökning har vi erhållit ett resultat som 

tydligt pekar på både de kvinnliga och manliga respondenterna, oavsett ålderskategori, 

värdesätter en ren och fräsch omgivning.  Även en trevlig inredning samt en öppen och 

ljus omgivning betraktas som relativt viktigt. Dock påvisar resultatet vidare att 

bakgrundsmusik är en av de faktorer som respondenterna inte fäster stor vikt vid. Bitner 

(1992) menar dock att bakgrundsmusiken kan bli särskilt påtaglig i extrema förhållanden, 

dvs. om den var alldeles för hög. Detta kan uppfattas som störande och påverka kunderna 

negativt.  

 

Att fastställa vilka faktorer i den fysiska omgivningen som kunden värdesätter och 

därmed skapa en trivsam atmosfär kan betraktas som det inledande steget i att utforma ett 

attraktivt köpcentrum. Christenson berättar att Steen & Ström har en stark tro på att det 

finns en viktig koppling mellan den fysiska omgivningen, och de olika stämningar som 

där kan skaps, och kundens beteende. Hennes åsikt får stöd av Bitner (1992) som 

redovisar att individens reaktion av den fysiska omgivningen kan leda till ett närmande 

eller ett undvikande beteende där positiva interna reaktioner leder till positiva former av 

uppträdanden såsom en önskan att stanna kvar, utforska och anknyta till platsen, dvs. ett 

närmande beteende. Mossberg (2003) instämmer då hon redovisar att en omgivning som 

framkallar känslor av välbehag sannolikt bidrar till att människor söker sig dit. 

Christenson menar att atmosfären är avgörande i sammanhanget eftersom ju längre tid 

kunden vill tillbringa i ett köpcentrum desto mer pengar kommer att spenderas. Vår 

kvantitativa enkätundersökning påvisade dock att de faktorer som var avgörande för att 

respondenterna skulle tillbringa mer tid i ett köpcentrum inte var av atmosfärisk karaktär 

utan snarare handlade det om faktorer såsom ett bra utbud med fler fristående butiker. 

Mysiga caféer var ytterligare en väsentlig faktor för att vilja tillbringa mer tid i ett 

köpcentrum, vilket även överensstämmer med vad respondenterna anser vara viktiga 

faktorer angående den fysiska omgivningen.  
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 Sit m.fl. (2003) menar att köpcentrats utbud av caféer och restauranger är nödvändiga 

attribut för att skapa en spännande och livfull atmosfär i köpcentra då dessa uppfyller en 

social roll genom att verka som en offentlig mötesplats. Likt Sit m.fl. (2003) anser 

Christenson att köpcentra kan ses som dels ett medel för shopping men främst som en 

social mötesplats, vilket Steen & Ström även har för avsikt att skapa. För att ytterligare 

betona vikten av en god atmosfär beskriver Christenson att den fysiska omgivningen 

utgör ett hjälpmedel i arbetet med att bygga ett löfte till kunderna om vad köpcentrat 

avser att erbjuda och därmed positionera sig på marknaden. Bitner (1992) redovisar att en 

individs uppfattning av den fysiska omgivningen kan underlätta hur kunden särskiljer ett 

företag från andra.  

 

Christenson berättar vidare att Steen & Ström sedan länge har arbetat med begreppet 

upplevelseshopping, vilket i ljuset av Mossbergs (2003) åsikter om att dagens 

konsumenter vill att det ska vara roligt och njutbart att shoppa och allt oftare söker efter 

upplevelser när de konsumerar, kan betraktas som en relevant strategi. Mossberg (2003) 

beskriver att det finns ett flertal faktorer i ett köpcentrums atmosfär som kan bidra till en 

underhållande och positiv upplevelse för kunden. Daum (2010) menar att den ultimata 

kundupplevelsen är en kombination av behov, underhållning och oväntade inslag där just 

underhållning utgör vad författaren vidare benämner en fantastisk upplevelse. Vår 

kvantitativa studie visar dock att inslag av underhållning är en av de faktorer gällande den 

fysiska omgivningen i ett köpcentrum som betraktades som minst betydelsefull. 

Christenson betonar dock vikten av att upplevelserna ska stämma överrens med 

köpcentrats övriga koncept och nämner modevisningar som ett tydligt exempel på en 

upplevelse som är starkt förankrat till själva shoppingen. Mossberg (2003) och Daum 

(2010) menar att köpcentrumutvecklare måste fokusera på att skapa en upplevelse som 

uppskattas av deras kärnkunder. Med bakgrund i vår kvantitativa enkätundersökning kan 

vi konstatera att ett bra utbud med fler fristående butiker är avgörande faktorer för att 

respondenterna skulle tillbringa mer tid i ett köpcentrum. Enligt respondenterna är detta 

således av stort värde. 

5.2 Tillgänglighet  

Tillgängligheten kan enligt Sit m.fl. (2003) delas in i en mikro – och en makrodel där 

mikrodelen fokuserar på tillgången till parkeringsplatser samt hur lättnavigerad 

omgivningen är inne i köpcentrat. Christenson menar att kundens rörelsemönster är 

viktigt att studera för att skapa så bra affärsytor som möjligt. Då Borås Wäfveri är 

planerad som en citygalleria menar Christenson vidare att rörelsemönstret i stadskärnan 

är av särskilt stor betydelse. Steen & Ström strävar således efter ett samarbete med 

stadens centrumföreningar för att skapa en naturlig kundrörelse i hela stadskärnan. Vad 

gäller tillgången av parkeringsplatser kan detta i ljuset av teorin betraktas som en viktig 

del av tillgängligheten, vilket även bekräftas i resultatet av vår kvantitativa undersökning 

där respondenterna värderar tillgång till parkeringsplatser högt. Christenson berättar att 

det ofta är ett krav från kommunen att ett köpcentrum tillhandahåller egna 

parkeringsplatser för att på så sätt inte belasta de övriga parkeringsområdena, vilket 

ytterligare ger uttryck för vikten av ett bra parkeringsutbud. För Borås nya citygalleria är 

parkeringssituationen särskilt betydelsefull med tanke på dess unika läge mitt i centrala 

Borås. 
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Sit m.fl. (2003) redovisar att makrodelen behandlar hur nära kundens hem, arbete eller 

andra shoppingstråk som handelsplatsen ligger, vilka är förhållanden som Anselmsson 

(2006) benämner läge. Christenson menar att läget är A och O då den främsta orsaken till 

att man shoppar i ett specifikt köpcentrum eller på en specifik handelsplats är att det 

ligger nära. Bruwers (1997) redovisar att den primära zonen, vilken ligger närmast 

köpcentrat, täcker in den största delen av dess kundkrets då kunderna vanligtvis väljer 

den närmast belägna handelsplatsen. Genom vår kvantitativa undersökning har vi erhållit 

ett resultat som tydligt pekar på att majoriteten av respondenterna färdas upp till fem 

kilometer för en shoppingtur. Med tanke på att våra respondenter omfattas av personer 

som är bosatta i Borås med omnejd tyder resultatet således på att respondenterna väljer 

den närmaste handelsplatsen, i detta fall Borås, då inget annat större handelsområde finns 

tillgängligt inom det angivna avståndet. Av de respondenter som färdas mer än fem 

kilometer för en shoppingtur kan en del förklaras av att de väljer ett annat 

shoppingområde än det närmast belägna, dvs. Borås, men även av att Borås med omnejd 

består av flera orter som ligger mer än fem kilometer från stadsgränsen. Det avstånd som 

respondenten färdas beror således till stor del på var han eller hon är bosatt.  

 

Sit m.fl. (2003) menar att vägmöjligheterna till och från handelsplatsen vidare är viktigt 

att beakta, dvs. det hur lätt det är att ta sig till och från köpcentrat. Christenson redovisar 

att Steen & Ström arbetar med tillgängligheten på flera olika sätt men att särskilt stor vikt 

fästs vid hur kunden kan ta sig till köpcentrat, vare sig de åker bil, kollektivtrafik eller 

färdas till fots. Christensons åsikt stärks av det faktum att vårt resultat från den 

kvantitativa studien påvisar att respondenterna värderar tillängligheten, dvs. att det är lätt 

att ta sig till köpcentrat, högt vid tillfrågandet om vilka faktorer angående den fysiska 

omgivningen som var viktiga. Vidare stämmer påståendet, om än i högre utsträckning hos 

männen, att respondenterna vill att shoppingen ska gå snabbt och att de fäster stor vikt 

vid tillgängligheten. Studien uttrycker dock att det finns en villighet att resa till 

handelsplatser på längre avstånd för att få tillgång till fler alternativ då påståendet om att 

respondenten inte drar sig för att åka längre sträckor för att få tag på en specifik produkt 

får medhåll av både män och kvinnor. 

 

Anselmsson (2006) redovisar att tillgängligheten även omfattar öppettider och i likhet 

 med Felker Kaufman och Lane (1996) anser Christenson att tid är, och i framtiden även 

fortsättningsvis kommer att vara, den viktigaste faktorn vad gäller ett köpcentrum. 

Shoppingtiderna har vidare utökats under de senaste åren då både söndagsöppet och 

kvällsöppet mer och mer hör till vanligheterna. I sammanhanget är det dock viktigt att 

identifiera kundernas köpbeteenden för att på så sätt ta reda på vad och när de shoppar, 

vad de efterfrågar och när de efterfrågar det samt vilka butiker som kan leva upp till deras 

behov (Felker Kaufman & Lane, 1996). Resultatet av vår kvantitativa studie tydliggör det 

faktum att majoriteten av respondenterna, oavsett kön, inte har för vana att shoppa efter 

kl. 18.00 på kvällen, ett beteende som är särkilt tydligt bland respondenter över 50 år.  

Resultatet visar vidare att majoriteten av de äldre respondenterna, dvs. de över 50 år, inte 

heller brukar shoppa på söndagar medan en klar majoritet i åldern 30 till 40 år anger 

motsatsen. Christenson anser att öppettiderna är till för tjäna kunderna på bästa sätt och 

med detta i åtanke bör ett köpcentra således anpassa öppettiderna efter deras behov och 

önskemål.  
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Respondenterna i den kvantitativa studien efterfrågar inte vare sig längre öppettider eller 

söndagsöppet. Christenson menar dock att behovet av generösare öppettider i dagsläget 

kan betraktas som ett storstadsfenomen men att i takt med att samhället förändras 

kommer även konsumenternas behov och önskemål att bli annorlunda.  

5.3 Butiksmix 

Vår teoretiska referensram tydliggör vikten av en bra butiksmix då detta kan vara 

avgörande för att attrahera och behålla kunder. En bra butiksmix har större möjlighet att 

uppfylla kundens behov och önskemål och därmed skapa framgångsrika köpcentra 

(Kirkup & Rafiq, 1994, Greenspan, 1987). Dock har själva processen med att bygga upp 

och bevara den rätta butiksmixen under senare år blivit mer problematisk som en följd av 

den allt hårdare konkurrensen mellan olika köpcentra. Trots rådande trender av 

decentralisering av detaljhandeln till externa handelsområden så uppmuntras 

uppbyggnaden av citygallerior för att på så sätt behålla stadskärnans vitalitet och 

konkurrenskraft (Kirkup & Rafiq, 1994). Etableringen av en ny citygalleria ökar enligt 

Christenson stadskärnans totala erbjudande och därmed även tillströmningen av kunder, 

vilket kan betraktas som positiva effekter. Framförallt är det dock utflödet som minskar, 

dvs. kunder som åker till andra handelsplatser. Enligt Christenson råder det idag 

dessutom en stor brist på lediga butikslokaler i Borås stadskärna, vilket den nya 

citygallerian kan bidra med att skapa.   

 

Dagens köpcentra har utvecklats till att vara platser som kan erbjuda kunderna i princip 

allt de önskar sig men precis som diskuterades i vår problemdiskussion är två företeelser 

mycket tydliga när man som kund besöker köpcentra idag; dels det stora inslaget av 

kedjebutiker och dels det många gånger likartade utbudet. Christenson menar att en av 

anledningarna till det stora inslaget av kedjebutiker är att hyran för mindre detaljister kan 

bli förhållandevis dyr då det ofta förkommer ett påslag i form ett marknadsbidrag, dvs. en 

avgift för att vara etablerad i ett köpcentrum. De större detaljhandelskedjorna har vidare 

mer erfarenhet av nyetableringar vilket underlättar hela processen. Kirkup och Rafiq 

(1994) redovisar i sin tur att riksomfattande detaljhandelskedjor är populära hyresgäster 

då de är viktiga för köpcentrats finansiella framgång. Vad gäller det likartade utbudet 

berättar Christenson att då basutbudet oftast består av de stora detaljhandelskedjorna 

arbetar Steen & Ström aktivt med att skapa ett mer nischat utbud i form av lokalt 

anknutna detaljister samt inslag av internationella aktörer. I ljuset av vår kvantitativa 

studie kan detta betraktas som en lämplig strategi då fler fristående butiker visade sig 

vara en avgörande faktor för att respondenterna ska tillbringa mer tid i ett köpcentrum. 

Samtidigt får påståendet om att respondenterna gärna shoppar i mindre fristående butiker 

relativt stort medhåll, särskilt hos kvinnorna.  

 

Anselmssons studie från 2006 påvisade att hur väl varuutbudet är anpassat utefter 

kundens krav och önskemål var en betydelsefull faktor vad gäller kundtillfredsställelse 

och Bruwer (1997) menar att köpcentrats butiksmix bör relateras till det handelsområde 

det avser att tjäna. Då kvinnor mellan 40 och 50 år samt män över 60 år och män mellan 

30 och 50 år utmärker sig som de mest köpstarka respondenterna enligt de individuella 

diagrammen över respektive kön kan det således vara intressant att belysa deras önskemål 

i första hand.  



 

- 50 - 

Christenson nämner dessutom att kunder över 50 år anses som särskilt intressanta då de 

ofta shoppar både till sig själv och till nästa generation. De köpstarka kvinnorna 

efterfrågar främst inredningsbutiker och klädbutiker medan de köpstarka männen 

efterfrågar en saluhall, sportaffärer samt, i likhet med kvinnorna, klädbutiker. Det 

gemensamma resultatet följer ett liknade mönster där resultatet påvisar att de mest 

köpstarka respondenterna, oavsett kön, är mellan 40 och 50 år. Vad gäller deras önskemål 

om vilka butikskategorier som ska finnas representerade i den nya citygallerian påvisar 

resultatet att klädbutiker, inredningsbutiker, skobutiker samt en saluhall är välkomna 

inslag. I Borås råder enligt Christenson en lågprismentalitet vilken gör att det inte finns 

någon stor efterfrågan på de mer exklusiva butikerna. Hennes uppfattning får stöd av 

resultatet av vår kvantitativa undersökning där påståendet om att respondenterna föredrar 

att shoppa exklusiva varumärken varken får medhåll hos män eller kvinnor. Då 

Knalleland vidare har fyllt lågpriskvoten menar Christenson att det finns ett utrymme för 

butiker i mellanprissegmentet.  

 

Det inledande steget i uthyrningsprocessen är att identifiera den avsedda ankarbutiken  

då dessa är viktiga för att dels fastställa köpcentrats karaktär och image men även för att 

locka iväg kunderna från deras etablerade shoppingstråk. Kontrakt med dessa bör därför 

tecknas så tidigt som möjligt. Ankarbutiker definieras som de butiker som lockar kunder 

och därmed utgör de en viktig dragningskraft som gynnar hela handelsplatsen. De är 

således en betydande beståndsdel i vad som utgör den rätta butiksmixen (Bruwer, 1997, 

Kirkup & Rafiq, 1994). Christenson anser att besluten angående ankarbutiker är av 

särskilt stor vikt i uthyrningsarbetet då kontrakt med dessa underlättar den fortsatta 

processen med resterande butiker. Christenson berättar dock att finanskrisen har medfört 

vissa konsekvenser för etableringen av Borås nya citygalleria där bl.a. 

uthyrningsprocessen har förskjutits då ingen detaljist hittills har varit villig att skriva på 

något kontrakt. Då fastighetsägarna inte har råd att låta köpcentrat stå tomt kan en lösning 

vara att skriva kortsiktiga hyreskontrakt med tillfälliga hyresgäster, vilket dock medför 

vissa problem. Denna typ av hyreskontrakt generar förvisso intäkter med leder samtidigt 

till en hög omsättning av butiker, vilket kan skapa en förvirring hos besökare. Det blir 

även svårt att uppnå kundlojalitet om butiksmixen ständigt förändras (Kirkup & Rafiq, 

1994). Christenson anser att stora detaljhandelskedjor såsom H&M, Kapp Ahl och 

Lindex är bra exempel på ankarbutiker av den anledningen att de är oerhört viktiga för 

kunden. Dock har ingen av våra respondenter angett någon av Christensons nämnda 

ankare på frågan om vilka butiker som respondenten önskar ska etablera sig i den nya 

citygallerian. Vidare får påståendet om att respondenterna oftast shoppar i de stora 

detaljhandelskedjorna nätt och jämnt medhåll hos både kvinnor och män. Vår kvantitativa 

undersökning visar emellertid att respondenterna efterfrågar Zara samt en saluhall vad 

gäller den nya citygallerian. Även barnbutiken Polarn o Pyret nämns ett flertal gånger, 

dock enbart av kvinnor. Dessa utgör således en önskvärd mix av ankarbutiker och kan 

verka som viktiga dragare, vilka bidrar till de kompletterande detaljisternas överlevnad då 

dessa har fördel av den extra tillströmning av konsumenter som genereras av de större 

och/eller mer populära butikerna. En viktig dragningskraft kan vidare vara det enda skälet 

till att kunden väljer att besöka ett specifikt köpcentrum (Eppli och Benjamin, 1994).  
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Begreppet butiksmix omfattar även hur de avsedda butikerna ska placeras för att skapa så 

bra affärsytor som möjligt. Grupperingar i s.k. kluster är vanligt förekommande bland 

butiker på många handelsplatser och omfattar både heterogena samt homogena kluster, 

där de sistnämnda berör den företeelse när två likartade och därmed konkurrerande 

detaljister väljer att etablera på samma plats.  Homogena kluster tillämpas då de dels 

generellt sett minskar kundens sökkostnader men även tar hänsyn till kundens behov och 

önskemål av att jämföra i samband med shopping, s.k. comparison shopping. De 

konsumenter som inte är säkra på att de finner en specifik vara eller tjänst har en tendens 

att minimera sin osäkerhet genom att välja en handelsplats som tillhandahåller många 

liknande detaljister (Eaton & Lipsy, 1979, Eppli & Benjamin, 1994). Teorin får stöd av 

Christenson då hon berättar att olika former av kluster ofta tillämpas i dagens köpcentra 

genom att t.ex. gruppera sportbutiker, heminredningsbutiker eller butiker som säljer 

ungdomsmode. Christenson är av den uppfattningen att det inte finns något högsta antal 

butiker inom varje klusterkategori utan att fördelarna med att ingå i ett kluster överväger 

den ökade konkurrensen. Eppli och Benjamin (1994) redovisar vidare att en alltmer 

utbredd centralisering av varierad shopping, samlad i homogena kluster, även medför en 

ökad dragningskraft hos köpcentra. Empiri visar att konsumenter kommer att söka sig 

förbi den närmsta handelsplatsen för att istället välja att shoppa i ett mer avlägset 

köpcentrum, i avseende att tillgodose behovet jämförelseshopping. Dock påvisar 

resultatet av vår kvantitativa undersökning att respondenterna inte har något större behov 

av att jämföra liknade varor/produkter i samband med shopping. 

 

I processen med att skapa den rätta butiksmixen är det faktum att det finns olika  

kundsegment ytterligare en viktig faktor att beakta då deras åsikter vad gäller vilka 

attribut de värderar i ett köpcentrum går isär (Sit m.fl., 2003). För att i Borås skapa en  

så framgångsrik citygalleria som möjligt är det således viktigt att först identifiera 

kundsegmenten för att på så vis ha möjlighet att anpassa sin butiksmix till rätt målgrupp. 

Christenson berättar att det är marknaden som styr vilket kundsegment man riktar sitt 

utbud mot och marknadsundersökningar kan följaktligen vara till stor hjälp. De används 

av Steen & Ström med avsikten att skapa sig en bild av marknaden och därmed ha en 

stabil grund att stå på innan besluten avseende butiksmixen fattas. Enligt empiriska 

studier kan sex olika shoppingsegment urskiljas; den seriöse shopparen, den krävande 

shopparen, underhållningsshopparen, den bekväme shopparen, serviceshopparen samt 

den apatiske shopparen. Alla värdesätter olika attribut i ett köpcentrum (Sit m.fl., 2003). 

Genom vår kvantitativa undersökning har vi erhållit ett resultat som tyder på att 

majoriteten av respondenterna utgörs av att vara bekväma shoppare då fokus ligger på att 

shoppingen ska gå snabbt samt en god tillgänglighet. Respondenterna anser även att hög 

personlig service är ett viktigt attribut vilket stämmer väl in på segmentet avseende 

serviceshopparen.  

 

Män och kvinnornas uppvisar vidare olika shoppingbeteenden vilket 

köpcentrumutvecklare bör ta hänsyn till vid utformning och val av butiksmix. Kvinnor är 

generellt sett mer involverade i shopping och uppskattar aktiviteten mer än vad det 

männen gör. Vidare är den typiska fönstershopparen vanligtvis en kvinna då de upplever 

shopping som något njutningsfullt (Anselmsson, 2006).  
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Författarens åsikter är i enlighet med resultatet av vår kvantitativa undersökning där 

påståendet om att respondenten tycker om att shoppa fick större medhåll från kvinnorna. 

Kvinnorna betraktar dock inte shopping som en livsstil, i likhet med de manliga 

respondenterna. Anselmssons (2006) redovisar att män tenderar att shoppa av en speciell 

anledning och genom vår kvantitativa undersökning har vi erhållit ett resultat där 

påståendet om att respondenten enbart shoppar när ett specifikt behov uppstår får 

betydligt större medhåll från männen än hos kvinnorna. Christenson är väl medveten om 

att kvinnor shoppar i större utsträckning än vad männen gör och anser därför att de är en 

viktig faktor att ta hänsyn till vid val av butiksmix. Likt Anselmsson (2006) har 

Christenson förståelse för att männen i många fall följer med kvinnorna enbart som 

shoppingsällskap och således inte uppskattar aktiviteten i lika stor omfattning. Av den 

anledningen menar Christenson att det viktigt att jobba med faktorer som får även 

männen att trivas i ett köpcentrum. Christenson betonar dock att männens intresse vad 

gäller shopping ökar vilket även åskådliggörs i vårt resultat från den kvantitativa 

undersökningen då män överlag inte har så negativ inställning till shopping som 

Anselmsson påvisar i sin studie från 2006. 
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6 Avslutande del 

I detta kapitel presenterar vi en sammanfattande slutdiskussion och tolkning av 

resultaten, vilket har för avsikt att besvara våra problemformuleringar. Vi ger även 

förslag till vidare forskning inom ämnet. 

6.1 Slutdiskussion 

6.1.1 Vilka är de bidragande faktorerna till att i ett köpcentrum skapa en 
god atmosfär? 

Med bakgrund i undersökningens resultat visar det sig att ett bra utbud av restauranger 

och caféer samt en ren och fräsch omgivning är väsentliga faktorer för att skapa en god 

atmosfär. Restauranger och caféer är dessutom ett utmärkt hjälpmedel för att förlänga 

kundernas besök i köpcentrat då de orkar shoppa mer och längre om de har fått möjlighet 

att ta en paus och äta en bit mat. Vidare tillhandahåller dessa naturliga mötesplatser för 

kunderna och är därför ett oerhört viktigt inslag i den fysiska omgivningen. Om den 

fysiska omgivningen utformas på rätt sätt och därmed skapar en god atmosfär kan detta 

således göra det möjligt för kunden att kategorisera köpcentrat mentalt och på så sätt 

differentiera det från konkurrenterna. Att skapa en god atmosfär är därför ett 

betydelsefullt hjälpmedel vad gäller kommunikationen kring köpcentrats totala 

erbjudande. Bakgrundsmusik visade sig vara en mindre betydelsefullt vad gäller viktiga 

faktorer i den fysiska omgivningen. Vi menar dock att man för den sakens skull inte bör 

ignorera dess betydelse. Har man för avsikt att använda sig av bakgrundsmusik bör man 

vara uppmärksam i valet av volym och tempo då ett dåligt val kan leda till en minskad 

tillfredsställelse hos kunden.   

 

Respondenterna i den kvantitativa undersökningen anser att inslag av underhållning är 

mindre betydelsefullt och av den anledningen förmodas underhållning vara tämligen 

oviktigt vad gäller att skapa en god atmosfär. Inom handeln förekommer upplevelser som 

begrepp i sammanhang som främst har med nöjen, underhållning och spänning att göra 

men enligt respondenterna är ett bra utbud och fler fristående butiker av stort värde. 

Köpcentra kan följaktligen skapa en positiv upplevelse genom att erbjuda ett utbud som 

är starkt förankrat i kundens behov och önskemål. Detta åskådliggör det faktum att ett 

framgångsrikt köpcentrum kan göra shoppingturen trivsammare eller innebära ett 

välkomnande avbrott från vardagen, utan att för den sakens skull leda till någon hög grad 

av underhållning. 

6.1.2 Hur påverkar en god tillgänglighet framgången för Borås nya 
citygalleria? 

Tillgänglighet anser respondenterna är en väsentlig faktor och majoriteten av dem väljer 

den handelsplats som ligger närmast bostaden. Dock ger vår kvantitativa studie 

indikationer på en spridning vad avser respondenternas transportsträckor samt 

åskådliggör deras villighet att åka längre sträckor för att få tag på en specifik produkt.  

Det tyder på att den valda handelsplatsen inte nödvändigtvis måste vara den närmast 

belägna om utbudet där är otillfredsställande. Om utbudet upplevs som tillfredsställande 

finns det inget skäl för kunden att resa till en mer avlägsen handelplats.  
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En annan viktig del av tillgängligheten behandlar tillgången till parkeringsplatser, vilket 

respondenterna i vår kvantitativa undersökning värderar högt. Parkeringssituationen är, 

och kommer alltid att vara, en väsentlig faktor vad gäller köpcentra. Vad gäller 

citygallerior blir parkeringssituationen dock mer problematisk med tanke på deras unika 

läge i de centrala delarna av en stadskärna där ytorna är begränsade, vilket leder till 

kostnadskrävande lösningar i form av t.ex. ett nytt parkeringshus. Parkeringssituationen 

blir således en av de avgörande faktorerna huruvida Borås nya citygalleria kommer att bli 

framgångsrik eller ej.  

 

Begreppet tillgänglighet omfattar även öppettider, vilka syftar till att tjäna kunden på 

bästa sätt. Öppettiderna bör således anpassas efter deras behov och önskemål. Resultatet 

av vår kvantitativa studie påvisar att majoriteten av respondenterna, oavsett kön, inte har 

för vana att shoppa efter kl. 18.00 på kvällen, vilket tyder på att kvällsöppet i dagsläget 

inte är avgörande för att tillgängligheten avseende den nya citygallerian ska uppfattas 

som god. Det faktum att Internet idag erbjuder möjligheten att shoppa närsomhelst på 

dygnet innebär att kunderna inte behöver förlita sig på butikernas öppettider, vilket är ett 

fenomen som kommer att förstärkas i framtiden snarare än tvärtom. Dock är det i 

synnerhet den äldre generationen, i detta fall personer över 50 år, som inte har ett behov 

av att shoppa vare sig på kvällstid eller på söndagar vilket antas har sin grund i att de inte 

är uppväxta i ett samhälle med samma utvecklade konsumtion som råder idag. I takt med 

att nya köpstarka generationer framträder kommer detta beteende med stor sannolikhet att 

förändras, vilket kan konstateras av resultatet då den yngre generationen, dvs. de under 

50 år, visar sig mer positiva till söndagsöppet och i viss mån även till kvällsöppet. Det är 

således inget krav på att den nya citygallerian i dagsläget är tvungen att erbjuda utökade 

öppettider i form av kvällsöppet eller söndagsöppet för att bli framgångsrik. I takt med att 

samhället förändras, och därmed kundernas behov och önskemål, är det dock av stor vikt 

att genomföra kontinuerliga marknadsundersökningar för att på så vis anpassa 

citygallerians öppettider efter den utvecklingen som sker i branschen.  

 

6.1.3 Vilken är det bästa butiksmixen avseende den nya citygallerian i 
Borås och hur kan den skapas? 

Innan man planerar utformning och val av butiksmix är det av stor vikt att införskaffa 

information om de lokala kundernas behov och önskemål. Detta gynnar möjligheten att 

skapa en butiksmix som är förankrad i efterfrågan hos Borås invånare vilket ökar 

citygallerians utsikt att bli framgångsrik. Det inledande steget i att skapa en bra butiksmix 

är att identifiera avsedda ankare och H&M, Lindex och Kapp Ahl är goda exempel på 

denna typ av butiker. Dock nämner ingen av våra respondenter någon av de stora 

detaljhandelskedjorna på frågan om vilka butiker de önskar ska etablera sig i Borås nya 

citygalleria, vilket kan förklaras av att det faktum att de redan finns etablerade i 

stadskärnan. Resultatet ger en indikation på att en dubbeletablering inte är att föredra och 

den nya citygallerian kommer således inte att bli framgångsrik genom att enbart tillämpa 

dessa butiker som viktig dragningskraft. Respondenterna i vår enkätundersökning anser 

dock att fler fristående butiker är en avgörande faktor för att vilja spendera mer tid i ett 

köpcentrum och att introducera fler inslag av dessa är av stor vikt.  
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Samtidigt är det dock angeläget att beakta det faktum att de stora detaljhandelskedjorna 

är nödvändiga inslag då de är viktiga för köpcentrats finansiella framgång. För att skapa 

en framgångsrik citygalleria krävs det således att utbudet består av en blandning av större 

detaljhandelskedjor och mindre fristående butiker. Detta kan komma att kräva vissa 

omstruktureringar vad gäller stadskärnans befintliga butiker för att på så sätt undvika 

eventuella dubbeletableringar. Det huvudsakliga syftet är att skapa ett samspel mellan 

citygallerian och stadskärnans övriga butiker för att på så vis öka det totala erbjudandet 

och därmed attraktionskraften.  
 

Vidare kan det konstateras att Christenson uttalande om att Borås präglas av en 

lågprismentalitet stämmer då påståendet om att respondenterna föredrar att shoppa 

exklusiva varumärken varken får medhåll hos män eller kvinnor. Med tanke på att 

Knalleland redan har fyllt lågpriskvoten kan etablering av butiker i mellanprissegmentet 

betraktas som en lämplig strategi. Det får vidare stöd i resultatet av vår kvantitativa studie 

som påvisar att Zara, Polarn o Pyret samt en saluhall är önskvärda inslag, vilka samtliga 

utgörs av etableringar i mellanprissegmentet. Vidare kan en fokusering på butiker i 

mellanprissegmentet betraktas som ett kluster, vilket kan ge kunden möjlighet att jämföra 

varor i samma priskategori. En gruppering av butiker i mellanprissegmentet kan vidare 

öka attraktiviteten för hela citygallerian genom att erbjuda ett utbud som i dagsläget är 

underrepresenterat i Borås stadskärna och på så sätt utmärka sig.  

 

Bland respondenterna i vår kvantitativa undersökning kan vi urskilja två framträdande 

kundsegment; den bekväme shopparen samt serviceshopparen. Dessa två kundsegment 

värderar tillgängligheten, då de vill att shoppingen ska gå snabbt, samt en hög grad av 

personlig service. Det ger ytterligare bekräftelse på vikten av en god tillgänglighet, som 

tidigare diskuterades. Genom att först identifiera kundsegmenten ges även möjlighet att 

anpassa sin butiksmix till rätt målgrupp. 

 

Det faktum att kvinnor uppskattar shopping mer än vad männen gör är uppenbart även i 

Borås stad. Kvinnor är generellt mer involverade i shopping och uppskattar denna 

aktivitet mer än vad männen gör och fokus bör därför ligga på det kvinnliga könet snarare 

än det manliga med avseende av val av butiksmix i den nya citygallerian. Resultatet av 

vår kvantitativa studie påvisar att kvinnor i åldern 40-50 år spenderar mest pengar på 

shopping varje månad, vilket kan förklaras av att de har kommit upp sig i karriären och i 

de flesta fall har familj som de även i många hänseenden handlar åt. De shoppar således 

både till sig själva och till nästa generation.  Dessa köpstarka kvinnors behov och 

önskemål bör uppmärksammas med syfte att få dem att välja den nya citygallerian som 

primär handelsplats. Även om kvinnor är mer shoppingbenägna är det dock viktigt att 

beakta männens del i det hela. Män följer ofta med som sällskap när kvinnor shoppar och 

av den anledningen att det viktigt att ta hänsyn till faktorer som får även männen att trivas 

i ett köpcentrum. På så vis kan kvinnorna stanna längre vilket i sin tur leder till en ökad 

konsumtion. Enligt resultatet av vår kvantitativa studie visar sig en saluhall vara av störst 

intresse hos de manliga respondenterna, vilket är värt att uppmärksamma då även många 

kvinnor visat intresse för denna typ av etablering. En saluhall kan således bilda en 

gemensam nämnare för de bägge könen, vilket i sin tur bidrar till att både män och 

kvinnor kommer att uppehålla sig och shoppa i Borås nya citygalleria. 
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6.2 Förslag på vidare forskning  

Med tanke på begränsningar av både tid och resurser kan denna studie därmed betraktas 

som en språngbräda till vidare forskning. I synnerhet skulle en mer omfattande 

undersökning behöva genomföras för att generera en god representativitet.  

En sådan studie föreslås vara i större skala och omfatta fler respondenter. Då kundens 

behov och önskemål hela tiden förändras behöver marknadsundersökningar kontinuerligt 

genomföras för att på så sätt generera uppdaterad och relevant information. Det handlar 

om att fortsätta att söka förklaringar till vad det är som gör att människor besöker 

köpcentra och hur och varför de konsumerar. 
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8 Bilagor 

 

8.1 Bilaga 1 - Intervjuguide  
 

Enligt en svensk studie av påverkas kundens tillfredsställelse i ett köpcentrum av olika 

faktorer bl.a. tillgänglighet, atmosfär samt butiksmix. Våra frågor kommer således att 

behandla dessa faktorer. Vi inleder intervjun med att be respondenten berätta om sig själv 

och sina arbetsuppgifter/ansvarsområden.  

 

 Atmosfär och upplevelser 

 Hur arbetar ni med den fysiska miljön i era citygallerior? (T.ex. inredning och 

möblemang, ljussättning, ljudnivå och dofter)  
 

 På vilket sätt anser ni att den fysiska omgivningen kan påverka kundbeteendet? 

 

 Hur använder ni den fysiska omgivningen som ett verktyg för differentiering? 
 

 Vad anser ni är nödvändiga attribut för att skapa en livfull och spännande 

atmosfär i ett köpcentrum? 

 

 Hur ser ni på den ökade betydelsen av upplevelseshopping?  
 

 Hur utnyttjar ni citygallerians fysiska omgivning för att skapa positiva upplevelser 

för kunden? Använder ni inslag av underhållning?  

 

 Tillgänglighet och läge 

 Är läget viktigt vid etablering av citygallerior? På vilket sätt? 

 

 Tillgänglighet avser till stor del tillgången till parkeringsplatser samt hur 

lättnavigerad omgivningen är inne i köpcentrat. Hur arbetar ni med dessa 

faktorer? 

 

 När man etablerar en citygalleria i stadskärnan, brukar det ha positiv eller negativ 

effekt på den övriga stadskärnan? 

 

 Hur långt tror ni kunder är villiga att färdas för att besöka en citygalleria? 

 Hur resonerar ni kring öppettider? 
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 Butiksmix 

 Har ni en förutbestämd uppfattning av vad som utgör en bra butiksmix eller 

försöker ni anpassa varje citygalleria efter rådande förutsättningar? 

 

 Hur arbetar ni med att fastställa den rätta butiksmixen? 

 

 Hur viktigt är det med en bra ankarbutik för en citygallerias framgång? 

 

 Finns det vissa typer av butiker som fungerar bättre i en citygalleria än andra? 

 

 Hur sker gruppering av de butiker som ska etableras? Tillämpas kluster? 

 

 Hur viktigt är samspelet butikerna emellan, både mellan de som ligger i 

citygallerian och mellan citygallerian och övriga butiker, dvs. de som ligger i 

stadskärnan?  

 

 När ni utformar en citygalleria och dess innehåll, strävar ni efter ett nischat utbud 

eller ett mer likformigt? Vilka faktorer påverkar valet? 

 

 Hur resonerar ni kring ovanstående faktorer vad gäller citygallerian Borås 

Wäfveri? 

 

 Olika typer av shoppare 

 Det finns som bekant olika kundsegment (olika typer av shoppare), vilka anser ni 

vara det viktigaste? 

 

 Tar ni hänsyn till män och kvinnors olika syn på shopping vid utformandet av en 

citygalleria? 

 

 Hur tror du att kundens behov och önskemål kommer att förändras i framtiden? 
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8.2 Bilaga 2 - Enkätformulär 



 

- 63 - 



 

 

Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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