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Aim: The purpose with this essay is to describe and emphasize advantages and restrictions in the 

shopping centre industry where you focus on experiences in the marketing strategy. We have defined 

what an experience is and how one can create an increased value for the costumer through 

experiences in a shopping centre. 

 

Method: The study has been executed in a traditional structure with purpose and problem 

formulation. A theory study has made the foundation from which interview questions has been 

formulated. We have chosen two shopping centers in the Stockholm area who both have worked with 

experiences in different ways. To fully understand their strategy we have interviewed the person 

responsible for marketing in each shopping centre. In addition to this we have studied three foreign 

success stories where an extreme focus was put on experiences in the shopping centre. With our 

problem formulations in mind we have discussed and analyzed the collected information to create our 

own opinion on the subject. 

 

Result & conclusions: In our opinion it is important to be successful in the aim for pleasure, and to 

distinctly create a niche for oneself; it is necessary for the shopping centre to stand out a take distance 

from the typical shopping centre design. The combination of daily merchandise trade and pleasure 

centre is probably too distanced. However, by adding and creating experiences in already existing 

shopping centers, shopping itself can be made an experience. In Sweden we have well developed city 

centers that offer nearly everything you can wish for. Furthermore we do not have the kind of culture 

where people meet up spontaneously like in many other countries. Presumably Sweden isn’t quite 

ready for a shopping centre with daily merchandise trade in combination with extensive pleasure 

attractions. On the other hand, Swedish people do like to feel special; we like to have fun and enjoy 

ourselves. Our conclusion is that shopping centers definitely should create experiences for their 

customers. The experiences however should be linked with, or work as an extension to, the daily 

errands the customer accomplishes in the shopping centre.  

 

Suggestions for future research: With the background of this result further develop strategies to 

work with experience-based marketing in Swedish shopping centres. 

 

Contribution of the thesis: This paper will provide a greater understanding of the experience 

industry. We would also show how experiences can be exploited to create competitive advantages in 

shopping centres. 

 

Keywords: Experience economy, experiences, malls, marketing, real estate.  



  

Abstract 
 

Titel: Marknadsföring genom att skapa upplevelser i köpcentrum 

 

Nivå: Kandidatuppsats i ämnet företagsekonomi 

 

Författare:  Anna Asplund 

 Madeleine Löwling Helmerskog 

 

Handledare: Thomas Källquist 

 

Datum: 2009-05 

 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva, samt lyfta fram fördelar och begränsningar inom 

köpcentrumsbranschen där man arbetar med upplevelser som marknadsföringsstrategi. För att 

göra detta har vi definierat vad en upplevelse är och hur man kan skapa ett mervärde för kunden 

genom upplevelser i ett köpcentrum. 

 

Metod: Vi diskuterar hur arbetet med upplevelser i köpcentrum kan gå till och tittar på 

möjligheterna som finns. Studien har gjorts enligt ett traditionellt upplägg med syfte och 

problemformuleringar. En teoristudie har utgjort basen, utifrån vilken intervjufrågor har 

utformats. Vi har valt två köpcentrum i stockholmsområdet som har arbetat och arbetar med 

upplevelser på olika sätt och intervjuat marknadsansvariga. Tre utländska framgångssagor har 

studerats, där de har satsat extremt mycket på upplevelser. Utifrån detta material har vi diskuterat 

och analyserat utifrån problemformuleringarna för att slutligen bilda oss vår uppfattning.  

 

Resultat & Slutsats: Vår uppfattning är att man måste gå ifrån den utpräglade 

köpcentrumsutformningen för att lyckas med denna typ av upplevelseinriktning, och tydligt 

nischa sig. Kombinationen dagligvaruhandel och nöjescentrum är antagligen för distanserad. 

Istället bör man ”bygga in” upplevelser i centrumet och göra shoppingen till en upplevelse. I 

Sverige har vi välutvecklade stadskärnor som erbjuder det mesta man kan önska. I Sverige har vi 

inte heller den kulturen då man träffas och umgås spontant på samma sätt som i många andra 

länder. Antagligen är inte Sverige riktigt redo för ett köpcentrum med dagligvaruhandel och 

omfattande nöjesattraktioner. Däremot vill svenskarna gärna känna sig speciella, vi vill njuta och 

roa oss. Vår slutsats är att köpcentrum absolut ska satsa på att skapa upplevelser för sina kunder. 

Upplevelserna bör dock vara ”inbakade” i shoppingen och ha en nära anknytning till de ärenden 

man har i centrumet. 

 

Förslag till fortsatt forskning: Att med bakgrund av denna uppsats vidareutveckla strategier för 

att arbeta med upplevelsebaserad marknadsföring i svenska köpcentrum.  

 

Uppsatsens bidrag: Denna uppsats ska ge större förståelse för upplevelseindustrin. Vi vill vidare 

visa på hur upplevelser kan utnyttjas för att skapa konkurrensfördelar i köpcentrum. 

 

Nyckelord: Upplevelseekonomi, upplevelser, köpcentrum, marknadsföring, fastighetsekonomi. 
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1. Inledning 

 

I detta inledande kapitel ger vi läsaren en inblick i vårt arbete och vad vi kommer att fokusera 

på, här lyfter vi fram varför vi valt just detta ämne. Vidare tar vi upp bakgrund, syfte samt 

problemformuleringar. Kapitlet avslutas med en redogörelse för vilka gränser vi valt att hålla 

oss inom. 

  

1.1 Bakgrund och ämnesval 
 

Våra köpvanor förändras ständigt och vi har lagt märke till att nöje och shopping allt mera 

kombineras samtidigt som vi söker nya vägar att bli underhållna och njuta av livet. Alltmer talas 

det om upplevelser som handlar om att få kunderna mera engagerade och vid köp och 

konsumtion har det emotionella värdet blivit allt mer betydelsefullt. Kunden vill njuta och ha 

roligt, vilket upplevelser handlar om. Vi söker upplevelser allt mer, och med det en större 

tillfredsställelse och ett större värde. Genom detta sökande efter upplevelser och njutning måste 

företagen tänka lite längre och satsa på mer än bara kärnprodukten (Mossberg, 2003). Att 

fokusera på stimuli i miljön har blivit ett relativt vanligt instrument, man försöker att komma åt 

kundens alla sinnen genom musik, dofter, design, färgsättning och ljus. Allt för att konsumenten 

ska uppleva positiva reaktioner.  

 

Inom såväl svensk som internationell handel har det under senare tid skett en tydlig 

strukturomvandling. Drivkrafterna har varit relativt komplexa till sin natur och det är ett flertal 

faktorer i samhället som påverkar. En av dessa strukturomvandlingar som har uppmärksammats 

är etableringar med upplevelser som huvudattraktion (Mossberg, 2003). Vi anser att detta är en 

spännande utvecklig som vi har sett mycket av internationellt och som nu även börjar komma till 

Stockholm.  

 

Om du besöker ett större köpcentrum i Stockholmsområdet är det egentligen inte så mycket som 

skiljer den åt från de övriga. Utbudet är detsamma, stilen och designen likaså. Vi har även sett att 

samma butiker, ofta från större kedjor, finns representerade oavsett vilket köpcentrum vi besöker. 

H&M, KappAhl, Lindex, Claes Olsson, Mc Donalds och Systembolaget lockar konsumenterna 

med sina välkända varor och koncept. Antalet köpcentrum ökar och de redan etablerade väljer att 

expandera mer och mer. Eftersom likheterna är så slående och konkurrensen hårdnar tror vi att 

det i framtiden kan komma att krävas tydligare profileringar. 

 

Detta kan även förankras i Bergström och Kolterjahns (2004) forskningsrapport. De menar att 

köpcentrumen måste hitta nya vägar som gör att de positionerar sig från sina konkurrenter. 

Upplevelsedimensionen av handel är fortfarande relativt outnyttjad, trots att den i många fall är 

observerad så är det fortfarande få som arbetar aktivt med detta. Det är inte ovanligt att spendera 

otaliga timmar på shopping i ett köpcentrum. Designen i butikerna anses vara viktig, men även 

utformningen av hela köpcentrumet samt utbudet av upplevelsebaserade attraktioner. (Bergström 

& Kolterjahn 2004)   

 

Anledningen till att vi har valt att behandla detta ämne är flera. Köpcentrum som sådana är 

komplexa, men ändå väldigt lika till utformningen. Det är sällan som ett centrum sticker ut ur 
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mängden gentemot de andra. Det borde således finnas utmärkta möjligheter till att skapa 

konkurrensfördelar genom att profilera sig, tycker vi. Det är dock få som har provat, och de som 

har vågat har sällan vunnit särskilt stor framgång. Att utmärka sig genom att skapa upplevelser 

och förstärka nöjesinslagen är något som är mycket populärt i resten av världen. Vi ser 

framgångsrika exempel i USA, Dubai och Spanien bland annat. Heron City utanför Stockholm 

hade samma inställning, man ville vara ett upplevelsecentrum. Tyvärr har det inte nått den 

framgång som man hade hoppats på, vi vill utforska varför.   

 

Eftersom ämnet är relativt outforskat, men enligt oss mycket intressant, har vi valt att i denna 

uppsats belysa två av de största köpcentrumen kring Stockholms möjligheter till att positionera 

sin marknadsföring genom att skapa upplevelser. För att göra det ska vi titta på hur de arbetar 

idag och vilka tankar som finns inom företagen. 

 

1.2 Syfte 
 

Vårt syfte med denna uppsats är att beskriva, samt lyfta fram fördelar och begränsningar inom 

köpcentrumsbranschen där man arbetar med upplevelser som marknadsföringsstrategi.  

 

1.3 Problemformuleringar 
 

Vår utgångspunkt är att ta reda på vad en upplevelse är och hur upplevelseindustrin har utvecklats 

över tid. För att svara mot vårt syfte att lyfta fram fördelar vill vi undersöka hur man kan skapa 

ett mervärde för kunden genom upplevelser i ett köpcentrum. Vi ska försöka att komma med en 

input på vilka sätt centrumledningen kan arbeta för att skapa upplevelser. Det finns köpcentrum i 

Sverige som har försökt att arbeta upplevelsebaserat, men inte riktigt lyckats. Varför har det inte 

blivit en succé, och vad kan det bero på?  

 

1.4 Avgränsning 
 

Vi har valt att begränsa denna uppsats till att se på köpcentrum som en helhet. Hur 

marknadsföringen av upplevelser sker för köpcentrumen och därmed alltså inte gå in på den 

enskilda butiken. Det är centrumet som destination vi är intresserade av, val av butiker och 

shoppingmöjligheter ser vi som relativt betydelselöst för denna studie.  

 

Vi kommer inte att beakta personal och service närmare och inte heller gå in på hur 

konsumenterna uppfattar marknadsföringen. Vidare har vi valt att bara rikta in oss på köpcentrum 

i Stockholms län, och vid kontakt med kunniga inom området bara fokuserat på två köpcentrum 

vilka är Heron City och Sickla köpkvarter. Den geografiska avgränsningen är endast på grund av 

att vi inte vill ta geografin i beaktande vid analysen. Vi har valt Stockholm som län på grund av 

att det är huvudstad och mest tätbefolkat.  

 

De köpcentrum som vi har valt att belysa är båda sådana som generellt kräver bilburna 

konsumenter eller resor med annat färdmedel. De ligger en bit utanför innerstaden och har i 

huvudsak besök som är planerade, d.v.s. inte innerstadscentrum som man bara passerar eller 

”kikar in i”. Vår hypotes är att dessa köpcentrum har mest att vinna på att arbeta 
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upplevelsebaserat. Ett innercitycentrum får kunder genom sitt geografiska läge, medan de 

bilburna konsumenterna måste lockas med något extra för att resa till det berörda köpcentrumet. 

 

Vi har valt att utföra undersökningen ur ägarens perspektiv, då detta är mest intressant för oss och 

vår framtid inom fastighetsbranschen. Då vi anser att det skulle bli allt för omfattande, har vi 

alltså bestämt att inte beakta konsumentperspektivet. Konsumenternas syn kommer att 

generaliseras och inhämtas från teori och tidigare gjorda studier.  
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2. Metod 
 

I uppsatsens andra kapitel redogör vi för hur vi har gått tillväga, vilka metoder vi har använt och 

hur vi har strukturerat arbetet. Anledningen till valt arbetssätt kommer att förklaras. Vi försöker 

att kritiskt granska oss själva och de metoder som vi har använt oss av, främst för att göra oss 

själv och läsaren medvetna om att utfallet och analysen hade kunnat se annorlunda ut om vi hade 

valt en annan arbetsgång.   

 

2.1 Datainsamling 
 

I denna uppsats använder vi oss av både sekundärdata och primärdata. Den teori som vi 

presenterar är i huvudsak sekundärdata. Vi kommer att låta primärdatan, intervjuerna, bli den del 

som vi i första hand fokuserar på. Analys och diskussion kommer att ske utifrån primärdata, men 

med sekundärdata som ett stöd och som byggstenar.  

 

Genom litteratur och artiklar finner vi stommen i vårt teoretiska resonemang. Här visar vi på 

tidigare författares teorier och strategier i ämnet. Våra sekundärdata har vi till största del hämtat 

från litteratur och vetenskapliga artiklar. Vi söker framförallt i litteratur om marknadsföring av 

tjänster. Vi använder oss också av Högskolan i Gävles biblioteksdatabas för vetenskapliga 

artiklar. Vi är kritiska i vårt sökande av sekundärdata och kommer att jämföra källor mot 

varandra i den mån det är möjligt.  

 

För att få en översiktlig uppfattning om vilken typ av marknadsföring som förekommer inom det 

berörda området så söker vi även aktivt på Internet. 

 

För att samla in primärdata utför vi personliga intervjuer, där vi använder oss av kvalitativ metod 

i form av öppna intervjuer. Vi ställer frågor som vi hoppas ger uttömmande och relevanta svar för 

vår studie. 

 

2.2 Tillvägagångssätt 
 

Vi har använt oss av ett traditionellt upplägg med huvudkomponenterna problem, metod och 

resultat. (Backman, 2008) Vi anser att upplägget gör uppsatsen lätt att följa eftersom den redogör 

för våra steg ur ett kronologiskt perspektiv. Vi börjar med att förklara vårt problem, sedan hur vi 

ska lösa det. Teorin använder vi som utgångspunkt för att skapa förståelse och bredd inför våra 

empiriska studier. Slutligen diskuterar vi vårt problem och försöker finna lösningar, vilket 

utmynnar i en slutsats med ett resultat.  

 

2.2.1 Struktur 
 

Läsaren möts först av en kort sammanfattning av rapporten, abstraktet. Här sammanfattas hela 

innehållet utifrån de tre huvudkomponenterna – problem, metod och resultat. Här finns en 

redogörelse över vad arbetet handlar om, syftet med det samt begränsningar, vilka källor som 

används samt slutligen vilka slutsatser vi har dragit.  
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Problemsektionen kallar vi här för det inledande kapitlet. Vi redogör för bakgrunden till valt 

område samt de problemformuleringar som vi intresserar oss för. En introduktion för läsaren i 

problemområdet som ska få läsaren att vilja läsa vidare.  

 

Nästa kapitel är metoddelen. En detaljerad beskrivning av vårt tillvägagångssätt för att svara på 

syfte och problemformuleringar. Ett antal underrubriker underlättar för läsaren och skapar en 

struktur som är lätt att följa. Syftet med metoden är att visa på hur vi har arbetat samt ge läsaren 

möjlighet att följa nämnda referenser. Vi vill även förklara varför vi har valt att ta med valda 

avsnitt. Metoden finns placerad i uppsatsens främre del eftersom läsaren ska förstå hur vi har 

arbetat med kommande delar.  

 

Under rubriken köpcentrum finns en mycket kort redogörelse över vår definition av begreppet 

köpcentrum. Detta för att minimera tveksamheter om vad vi kommer att tala om under resten av 

rapporten.  

 

Teoriavsnittet har vi placerat som nästa kapitel för att läsaren ska förstå våra tankar bakom 

kommande empiri. Teori och empiri mynnar tillsammans ut i en diskussion med ståndpunkt i 

våra problemformuleringar. Efter diskussionen kommer vi fram till ett resultat som vi redovisar i 

slutsats.  

 

2.2.2 Köpcentrum 

 
Vi börjar med att skapa en kort förförståelse inför begreppet köpcentrum i kapitel 3. Vi vill 

kortfattat beskriva vad ett köpcentrum är för något och hur de har vuxit fram under åren. Den 

främsta anledningen till detta kapitel är att skapa en gemensam förståelse och en definition för 

vad vi kommer att skriva om under hela uppsatsen, nämligen köpcentrum. Det finns säkerligen 

flera olika definitioner av begreppet, men detta är vad vi har utgått från.  

 

2.2.3 Teori 

 
Nästa kapitel, nummer 4, kallas för teori. Här kommer vi, utifrån våra problemformuleringar, 

söka information från utomstående redan publicerade källor. De absolut primära källorna hänför 

sig till tryckta källor såsom litteratur och tidigare gjorda studier. Det är i teorin som vi hämtar 

inspiration och fundament inför kommande intervjufrågor och intervjuer. Vi ser teoridelen som 

ett viktigt kapitel för att skapa en grund inför vår egen undersökning, empiri- och analysdelen. 

Här hittar vi förståelsen i ämnet för att kunna göra välgrundade slutsatser. 

 

Allmänt 

Den första delen i teorin använder vi för att förtydliga vad det är som erbjuds konsumenten som 

besöker ett köpcentrum. Vad som är köpcentrumets kärnprodukt. I denna del har vi inte använt 

oss av några källor, utan diskuterar fritt utifrån våra egna åsikter och ställningstaganden. Vi anser 

att det finns flera olika svar till varför kunden tar sig till köpcentrumet, och vill därför beskriva 

vår utgångspunkt. Vidare utvecklar vi vårt resonemang med hjälp av referenser under rubriken 

tjänst. Avsnittet är en vidareutveckling av de första styckena i kapitlet och vårt mål är att läsaren 

efter denna del ska känna sig säker och välinsatt vad vi menar i uppsatsens kommande 

resonemang. 
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Marknad och målgrupp 

Vilken marknad och målgrupp man vänder sig till kommer endast att utgöra en liten del i arbetet. 

Här beskriver vi mycket kortfattat grunderna i den del av marknadsföringen som behandlar 

segmentering och positionering. Anledningen till att denna del finns med är för att förbereda 

läsaren inför senare avsnitt som behandlar kund och kundnöjdhet.  

 

Upplevelseekonomi 

Här kommer vi att komma in på den väsentliga delen av arbetet, nämligen upplevelsen. Vi börjar 

med att beskriva en upplevelse och hur den uppstår. Det är en viktig del att förstå psykologin 

bakom vår längtan efter upplevelser och nöjen, detta för att kunna förstå vad kunden vill ha och 

vilka av kundens sinnen man ska rikta sig till när man försöker att skapa upplevelser. Utan den 

förståelsen finns stor risk att man inte motsvarar kundens förväntningar och går miste om nöjda 

kunder som genererar lönsamhet. Vi beskriver hur man skapar ett mervärde för kunden, d.v.s. hur 

upplevelsen medför en positiv effekt. En upplevelse i sig behöver inte vara något positivt, men i 

det här sammanhanget är det vad man vill uppnå. Genom att beskriva historia och framtid kan vi 

se aspekter mot vilken väg vi är på väg att gå idag.  

 

Kundnöjdhet 

Att lära känna sin kund är en förutsättning för att uppnå till de förväntningar som kunden har. 

Kundvärde är en ekvation av vad kunden får och vad hon är beredd att betala. Det finns flera 

olika begrepp inom området och vi ska försöka bena ut några av dem för att formulera oss på ett 

förståligt sätt genom resten av arbetet. Vi diskuterar vad som gör en nöjd kund och vad kvalitet 

står för. För att lyckas med marknadsföring anser vi att företaget måste arbeta aktivt med denna 

del – att förstå konsumenten.  

 

Upplevelserummet 

Platsen där upplevelsen utspelar sig har vi valt att kalla upplevelserummet. Miljö, fysiska 

faktorer, sfären och olika element har alla en viktig betydelse. Vi försöker att utveckla varför och 

på vilket sätt, med beskrivningar och exempel. 

 

Marknadsföringsstrategier 

Med hjälp av ovan nämnda beaktningsgrunder har vi valt tre stycken strategier som företag kan 

arbeta med för att skapa mervärde genom upplevelser. Strategierna är hämtade från Lena 

Mossbergs bok Att skapa upplevelser – från ok till wow! Vi letade länge och utförligt för att 

kunna utforma egna strategier men kom slutligen fram till att dessa tre utgör den bästa grunden 

för vår studie. De är lätta att ta till sig, tydliga och framförallt applicerbara på de köpcentrum som 

vi har valt ut i undersökningen.  

 

2.2.4 Empiri 
 

Under empirikapitlet redovisar vi vår egen undersökning. Syftet är att utifrån teorin utforma 

intervjufrågor som vi söker svar på hos marknadsansvariga i de två köpcentrum som vi har valt 

ut. Vi söker inte svar på våra frågeställningar utifrån intervjuerna. Deras svar tar oss en bit på väg 

mot egna slutsatser och analyser. Vi vill undersöka om teori stämmer överens med empiri och om 
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verkligheten fungerar som det står i litteraturen. Det är ett mycket viktigt inslag i studien, att få 

infallsvinklar från kunniga inom köpcentrumbranschen. Vi är medvetna om att dessa personer 

inte behöver vara så väl insatta i upplevelseindustrin, motivet är i första hand att få en djupare 

förståelse för branschen.  

 

Allmänt 

En allmän uppfattning och förförståelse om köpcentrumet anser vi vara nödvändig. Storlek, 

uppbyggnad etc. ger en bild av miljö och förutsättningar.  

 

Marknad och målgrupp 

Vi vill ha en uppfattning av hur väl intervjupersonerna känner sin målgrupp och sina kunder. Om 

det finns något som utmärker deras ”typkund”. Frågan om positionering gör att vi får en 

uppfattning om hur välutvecklad företagens marknadsstrategi är.   

 

Upplevelseekonomi 

Vi vet att det ena företaget har arbetat aktivt med upplevelser, men vi vet inte tankarna bakom 

arbetet och hur man inom företaget har analyserat utfallet. Här vill vi veta hur välbekanta de är 

med begreppet och om de har några erfarenheter av det. 

 

Kundnöjdhet 

Vi går in lite djupare i målgruppsfrågan, och fokuserar på kundnöjdheten. Även här vill vi veta 

hur väl företagen känner sina kunder. Detta för att vi ska kunna inhämta så mycket information 

som möjligt att grunda våra diskussioner på. Vi vill veta vilken uppfattning köpcentrumen har om 

varför deras kunder besöker centrumet och hur ”krävande” de är. Om upplevelse- och 

nöjesinslaget ska fungera på ett tillfredsställande sätt så tror vi att anledningen till besöket spelar 

en stor roll. 

 

Upplevelserummet 

Hur är köpcentrumet uppbyggt? Vilka tankar ligger bakom miljövalen och inredningen? 

Upplevelserummet är något som redan existerar, alla element finns där. Vårt intresse är att ta reda 

på om det finns en strategi bakom det som kunden ser, luktar, känner och hör. Vi är intresserade 

av förhållandet mellan funktionalitet och det emotionella, om man bara har tänkt ur 

shoppingsynpunkt eller om man vill tala till konsumentens alla sinnen. 

 

Marknadsföringsstrategier 

De strategier som används idag kanske i viss mån kan förstärkas med de strategier som vi har valt 

ut för att arbeta med upplevelser.  

 

Som en ytterligare del i empirin har vi valt att göra en studie av tre stycken befintliga köpcentrum 

som har lyckats med sina upplevelse- och nöjesinriktningar. Ett av dem har vi besökt och två av 

dem har studerats genom media. Syftet med denna del i uppsatsen är att vi vill titta på lyckade 

exempel i utlandet för att undersöka vad som är möjligt att utnyttja och applicera på de svenska 

centrumen. Anledningen till valda centrum är; West Edmonton Mall anses vara det köpcentrum i 

världen som är störst och har lyckats bäst med upplevelseinriktningen. Här finns mycket 

information att inhämta och inspireras av. Centrumet är beläget i den västa delen av världen, 

Kanada, vilket har många kulturella och klimatmässiga likheter med Sverige. Mall of the 

Emirates valde vi eftersom det är beläget i den östra delen av världen, i motsats till West 
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Edmonton Mall, vilket torde kunna bidra med en variation. Dessutom har köpcentrumet fått 

mycket uppmärksamhet och publicitet p.g.a. den enorma slalomanläggning man har byggt i 

centrumet, mitt i öknen. Ryktet säger att det krävs lika mycket energi för att hålla snön nedkyld 

som det behövs för att hålla ett helt u-land igång! Mall the Emirates skiljer sig lite från 

traditionella centrum genom sin exklusiva framtoning. Man har satsat på lyx och flärd vilket kan 

ge oss en intressant infallsvinkel.  

 

Slutligen har vi valt att studera Heron International. Eftersom Heron City i Stockholm är ett av de 

centrum som vi har studerat och genomfört intervjuer på så är det intressant att jämföra med de 

köpcentrum som finns i Spanien och blivit betydligt mer framgångsrika inom samma bolag. 

Studierna blir relativt ytliga, men vi anser att det ger oss en bra input i vilka upplevelser som har 

fungerat i andra delar av världen.  

 

2.2.5 Diskussion  
 

När arbetet har nått så här långt har vi skapat en mycket god förståelse genom teori och tidigare 

forskning. Vi har även valt ut strategier att arbeta utifrån. Genom intervjuer har vi fått en inblick i 

svenska köpcentrum och hur de fungerar, samt dessas ställningstaganden i våra frågor. Vi har 

studerat lyckade exempel som gett oss en nyttig infallsvinkel till våra problemformuleringar.  

 

I diskussionen kommer vi få möjligheten att tolka och värdera, målet är att diskutera våra 

frågeställningar. Vi diskuterar våra svenska köpcentrum och jämför vissa delar med teorin och de 

som har lyckats i utlandet och försöker att se likheter och skillnader. Det är i diskussionsdelen 

som vi får utrymme för subjektivitet och att spekulera.  

 

Vi kommer att diskutera utifrån de rubriker som vi har använt oss av genom hela arbetet. Detta 

för att hela tiden hålla oss inom våra uppsatta ramar och försöka att inte flyta ut i alltför generella 

diskussioner. Vi försöker hela tiden arbeta utifrån syfte och problemställningar. I våra 

resonemang ligger utgångspunkten i teori och vi inspireras och lär av verkligheten från 

intervjuerna. Från intervjuerna hämtar vi underlaget när vi analyserar varför försöken att skapa 

upplevelser i Sverige inte har fungerat. 

 

2.2.6 Analys och slutsats 
 

Här presenterar vi data i sammanfattad form, som har direkt anknytning till syfte och 

problemformuleringarna. Vårt mål är att här vara så konkreta och informationsrika som möjligt. 

Läsaren får en sammanfattad bild över resultaten, här svarar vi på problemformuleringarna och 

för att komma med förslag till arbete och förbättringar tittar vi på framgångssagorna.  

  

2.3 Empiri och intervjuprocess 
 

En intervjuare ska försöka förstå den intervjuade. Hur personen resonerar, tänker, handlar bör ge 

svar på frågan hur, snarare är frågan varför. (Trost, 2005) 

 

Det är lätt att se på intervjun som ett samtal. Ett samtal är något som vem som helst kan hålla när 

som helst, utan att ha planerat och utan syfte. Den intervjuade kan se på intervjun som ett samtal, 
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i synnerhet som hon i första hand ska prata om känslor eller svara på frågor av mer privat 

karaktär. I ett samtal utbyter man åsikter, fakta och känslor med varandra. Detta bör man inte 

göra i en intervjusituation, annat än i mindre utsträckning.  

 

Intervjuaren däremot får inte se på intervjun som ett samtal. Denne bör ha gjort en intervjuguide 

där det noggrant har planerats vad som ska sägas. Innehållet i intervjuguiden behöver inte följas 

till ordningen utan kan växlas mellan de olika delarna som det faller sig lämpligt. (Trost, 2005)  

 

Med hjälp av en intervjuguide har vi möjlighet att sätta upp huvudsakliga frågor för intervjun. 

Intervjufrågorna har utarbetats med stöd från litteraturen och noggrant granskats. Genom detta 

tillvägagångssätt anser vi att validiteten i den kvalitativa undersökningen har ökat. Vid vissa delar 

har den intervjuade svävat iväg i sina svar. Vi har då lyssnat på resonemangen, men varit noga 

med att gå tillbaka till intervjuguiden för att vara säkra på att få svar på våra frågor.  

 

Vid våra intervjuer har vi ställt tydliga och direkta frågor för att undvika missförstånd och bidra 

till högre reliabilitet. Vi har även varit noga med att lämna utrymme för intervjupersonen att 

utveckla och gå in djupare i sina svar, detta utan att tappa ”den röda tråden”. Vi har valt att skicka 

intervjuguiden innan intervjutillfället för att den intervjuade ska få möjlighet att förbereda sig och 

ta fram eventuellt material. Eftersom frågorna varit av faktamässig karaktär anser vi att detta sätt 

lämpade sig bäst. Tillvägagångssättet skapade utrymme för vår respondent att svara genomtänkt 

och bidra med fördjupande information. (Johannesson och Tufte, 2003) 

 

Vi träffade intervjupersonerna på deras egna kontor. Vi upplevde att det var det mest lämpliga 

eftersom vi ville att de skulle känna sig trygga och bekväma i sina egna miljöer. Dessutom fick vi 

möjligheten att ta del av material som fanns på plats.  

 

Under intervjun var en av oss mer aktiv och ställde frågorna medan den andra antecknade. Vi 

hade även med en bandspelare för att vara säkra på att inte missa något, samt kunna ge säkra 

citat. Vi hade självklart frågat intervjupersonerna innan om detta var ett ok förfarande.  

 

2.4 Metodkritik 
 

I vår metod, och dess utfall, finns självklart ett antal nackdelar. Vi har enbart arbetat med vår 

undersökning utifrån företagets perspektiv. Detta innebär att vi har tagit vissa aspekter i 

beaktande som inte berör konsumenten, och bortsett från aspekter som berör konsumenten, men 

inte företaget.  

 

2.4.1 Teori 
 

Stommen i denna uppsats bygger på teori baserad på sekundärkällor. Vårt mål är att göra en 

litteraturundersökning och inte en litteratursökning. Vi vill således söka efter sekundärdata från 

flera olika källor och jämföra dessa med varandra för att göra vår egen analys och undersökning. 

Nackdelen är att det i vissa fall finns väldigt begränsat med data som behandlar vår relativt smala 

frågeställning. I dessa fall blir det svårt att jämföra, och vi får nöja oss med vår egen kritiska 

förmåga. (Bjurwill, 2001) 
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2.4.2 Empiri 
 

Här är intervjupersonens svar källorna. Vår kvalitativa del och primärdata grundar sig på enstaka 

personers intervjusvar. Det är deras uppfattning och fakta och vår uppfattning av vad de säger, 

som är en väsentlig del i vår undersökning.  

 

Det är viktigt att komma ihåg att detta är ett fåtal personer, med en partisk syn på sin arbetsplats 

och sitt företag. Eftersom de intervjuade arbetar med marknadsföring inom köpcentrat vill de 

med all sannolikhet framställa köpcentrat på ett positivt sätt. Detta bör tas i beaktande vid 

läsningen. De kan inte heller vara helt representativa för företaget. 

 

En intervju är mycket tidskrävande och arbetsam för att bli korrekt och ordentligt gjord. Därför 

kan inte något stort urval göras, trots att det självklart skulle vara önskvärt för uppsatsens kvalitet  

och vi är medvetna om att utgången av uppsatsen hade kunnat bli annorlunda om vi genomfört 

flera intervjuer.  

 

2.4.3 Validitet och reliabilitet 
 

För att undersöka säkerheten angående studier av olika slag används begreppen validitet och 

reliabilitet och det finns många olika sätt att gå tillväga för att analysera dessa (Ejlertsson, 1996). 

Ekengren och Hinnfors (2006) menar att forskare alltid i samband med metodval får funderingar 

angående undersökningarnas riktighet om det görs på rätt sätt. Precision och tillförlitlighet är 

frågor som ställs av båda dessa begrepp.  

 

2.4.4 Validitet 
 

Enligt Ejlertsson (1996) handlar validitet om mätmetodens förmåga att mäta det den avser att 

mäta, den ska alltså mäta det som är relevant i sammanhanget. Graden av validitet har att göra 

med hur väl mätningarna stämmer överens med det verkliga värdet. För att mätningarna och 

verkligheten ska ha en bra överrensstämmelse, som ger en hög validitet, så ska mätmetoden ha 

inget eller litet systematiskt fel. De slumpmässiga felen måste dessutom vara få.  
 

2.4.5 Reliabilitet 
 

Reliabiliteten är beroende av att mätmetoden utförs på rätt sätt och handlar om pålitlighet. Graden 

av reliabilitet har att göra med hur väl upprepade undersökningar med samma metod och samma 

objekt stämmer överens, oavsett hur väl de var för sig överensstämmer med det sanna värdet. Är 

överensstämmelsen mellan mätningarna god talas det om hög reliabilitet, är den dålig talas det 

om låg reliabilitet. Maximal reliabilitet innebär att samtliga mätningar ger samma mätvärde. Hög 

reliabilitet är dock ingen garanti för att få hög validitet. 

  

Om utgången blir relativt lika vid alla mättillfällen är graden hög och detta garanterar att datan är 

pålitlig. Med en sådan relativt vidlyftig tolkning förutsätter hög validitet men också hög 

reliabilitet. (Ejlertsson, 1996). 
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Reliabiliteten i vår undersökning anser vi vara hög. Vi har intervjuat personer som är mycket väl 

insatta i det berörda köpcentrat. Vi har dock inte gjort några upprepade intervjuer för att 

undersöka om vi skulle få samma svar igen. Dock anser vi oss kunna utgå från detta eftersom det 

är kunniga och pålästa människor inom företaget som svarat på våra frågor.  

 

Vi anser även validiteten vara relativt hög i denna undersökning. Eftersom vi har utfört en 

kvalitativ undersökning anser vi mätningarna stämma överens med det verkliga värdet. Det som 

sänker validiteten är att vi inte har intervjuat ett flertal personer. 
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3 Köpcentrum 
 

I detta kapitel ger vi en inblick i ämnet köpcentrum, här ger vi en presentation av vad ett 

köpcentrum är och ger en kort historisk bild. 

 

3.1 Definitionen 
 

En galleria eller ett köpcentrum är ett större område med gågator omringade av butiker och andra 

serviceinrättningar som är samlat under ett och samma tak (Svensk ordbok, 1999). Enligt 

Svedström och Holm (2004) skulle ett köpcentrum kunna liknas vid en stadskärna, från 

utbudssynpunkt. Vidare kan ett köpcentrum även framstå som en arena, där olika typer av möten 

sker och där människor och varor strålar samman (Becker m.fl., 2001).  

 

Genom att ha besökt ett antal köpcentrum har vi fått uppfattningen av att centrumen i de flesta 

fall är uppbyggda i många plan som inrymmer allt från butiker, av olika slag, till restauranger och 

caféer. Det finns också ofta många entréer. För att få kunden att stanna kvar i centrumet under en 

längre tid och på så sätt lockas att handla mer designas köpcentrum ofta medvetet så att det ska 

vara svårt att snabbt ”hitta ut”. Englund (2001) menar att detta görs genom konstiga våningsplan 

och komplicerade system av gångvägar i förvirrande vinklar.  

 

3.1.1 Ett upplevelseköpcentrum 
 

I samband med köpcentrum pratas det allt mer om upplevelse, de tidigare starka 

konkurrensmedlen sortiment och pris får allt mer ge plats åt atmosfär och miljö. I ett 

upplevelsecentrum ska utbudet vara upplagt så att det bjuder på en mångfald av attraktioner och 

upplevelser, den vill skapa en levande och stimulerande köpatmosfär. Den ska med andra ord 

skapa välbefinnande och spela på känslor som att upptäcka och uppleva. (Tonndorf, 1989) 

 

3.2 Historia 

 
Under 1950-talet innehöll de flesta kvarter, inne i städerna, en mjölkbutik eller ett charkuteri. 

Under sextiotalet när varuhusen och snabbköpen började etableras försvann dessa små butiker, 

varuhusen placerade då framförallt utanför stadskärnan. Nu börjar även dessa slå igen och byggs 

istället om till köpcentrum. (Svedström och Holm, 2004) 

 

Svenska dagbladet (2007) skriver att köpcentrum i Sverige länge har varit ett småstadsfenomen. 

Redan under 80-talet var småstäderna snabba med att bygga köpcentrum, medan denna våg först 

nådde Stockholms innerstad mot slutet av 90-talet. I småstäderna byggdes bland annat tomma 

Domus-varuhus om till köpcentrum, under 80-talet började också omvandlingen av 

förortscentrum. 
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4 Teori  
 

I teorikapitlet vill vi börja med att diskutera vad ett köpcentrum egentligen erbjuder kunden, och 

vilken karaktär erbjudandet har. Vi kommer att gå vidare med att kort beröra målgrupp och hur 

man hittar sin marknad. Tyngden i kapitlet kommer vi att lägga på upplevelser. För att skapa en 

förståelse för begreppet beskriver vi historia och framtid samt psykologin bakom viljan att 

uppleva. Kundnöjdhet är en förutsättning för överlevnad inom tjänstesektorn, därför tas detta 

upp. Den fysiska miljön där tjänsten utspelas är av största vikt när det gäller upplevelser i 

köpcentrum, upplevelserummet kallar vi den. Vi avslutar med att beskriva tre stycken strategier 

som kan utnyttjas när man vill skapa upplevelser i ett köpcentrum. 

 
4.1 Kärnbegreppet  
 

Vad är egentligen ett köpcentrums kärnprodukt?  

 

Utan några vetenskapliga teorier eller källor vill vi börja med att diskutera vad ett köpcentrum 

erbjuder sina kunder. Vi har inte hittat några generella ramar för detta, men anser att det har en 

vikt inför vår fortsatta undersökning att klargöra vår syn på saken. 

 

Det är svårt att definiera vad det är som erbjuds konsumenten av ett köpcentrum i sig. En viss 

butik kan locka kunder till centrumet, en populär restaurang drar folk. Ett evenemang – kanske ett 

artistframträdande, gör att människor strömmar till. Vi anser att det helt enkelt är möjligheten att 

få allt detta samlat, under samma tak, som är köpcentrumets kärnvärde. Vi vill beskriva 

kärnprodukten som en kärntjänst, eftersom vi anser att det är denna tjänst som kunden köper när 

hon åker till köpcentrumet.  

 

Det komplexa med köpcetrum i sig är att konsumenten, i de flesta fall, inte betalar något för att 

besöka köpcentrumet. Själva besöket genererar inga direkta intäkter. Att erbjuda tjänster för att 

skapa upplevelser i köpcentrumet är således ett relativt svårmätt mått för att visa om det genererar 

lönsamhet eller inte. Kedjan måste följas ett steg längre då konsumenten, i och med besöket, 

måste spendera pengar i centrumets butiker, för att köpcentrumet ska kunna öka sina intäkter 

genom butikernas hyror och angelägenhet att finnas i där.  

 

4.1.1 Tjänst 

 
Ett besök på ett köpcentrum kanske genererar i att du kommer hem med ett par nya jeans eller 

fyra kassar med livsmedel. Kanske var det syftet när du satte dig i bilen och körde till centrumet. 

I så fall var antagligen målet med resan att besöka en viss affär eller butik. Om du däremot åker 

till köpcentrumet för att strosa runt och kika lite i olika butiker utan att egentligen ha ett enda 

ärende, då är syftet något annat. Även om du i slutändan kommer hem med en eller flera varor så 

är det inte dem som är köpcentrumets kärnprodukt. Vi anser att ”kärnprodukten” är en tjänst. Det 

är möjligheten att åka till centrumet och gå runt och uppleva ett antal butiker och få allt samlat på 

samma ställe.  
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Grönroos (2002) definierar tjänster på följande sätt ”A service is an activity or a series of 

activities of a more or less intangible nature that normally, but not necessarily, takes place in a 

interaction between the customer and the service employees and/or resources or goods and/or 

systems of the service provider, which are provided as solutions to customer problems”.  

  

Det kan således konstateras att en galleria tillhandahåller en heterogen grupp av erbjudanden. En 

tjänst är något som erbjuds kunder och skapar ett mervärde (Echeverri 2002). Echeverri (2002) 

beskriver tjänsters karakteristikor som immateriella och förgängliga egenskaper. Eftersom det 

inte går att testa ett köpcentrum hemma, innan man besöker den så är de omöjliga att bedöma i 

förhand. P.g.a. detta är det av största vikt att konkretisera tjänsten och det framtida besöket så att 

konsumenten skapar realistiska förväntningar.   

 

Tjänsten är en samproduktion med kunden som medproducent. Det krävs att kunden klarar av att 

ta sig till gallerian för att tjänsten ska materialiseras. Vidare är det en förutsättning att de 

upplevelser som konsumenten ska uppleva måste kunna genomföras av denne. Om en galleria 

t.ex. anordnar ett event med ett framträdande av en känd artist så måste konsumenten ta sig till 

köpcentrat vid en viss tidpunkt för att uppleva framträdandet. Det är ingenting som kan lagras 

och erbjudas vid tillfällen som konsumenten väljer själv.  

 

Pine och Gilmore (1999) var några av de första som på allvar fokuserade på upplevelser i sin bok 

The Experience Economy. De talar om upplevelser som att gå ett steg längre än vad man gör med 

tjänster. Upplevelsen är inget nytt i sig, men man har tidigare inte lyft fram den som något 

specifikt inom marknadsföringen. Istället har upplevelseindustrin klumpats ihop och bakats in i 

tjänsteindustrin. Man har integrerat upplevelserna med mer funktionella tjänster som kemtvätt, 

leverans av varor etc. Pine och Gilmore menar att dessa funktionella tjänster är fokuserade på 

resultatet, att vi vill ha något utfört. Upplevelserna däremot, är inriktade på konsumtionen och att 

det berör oss på ett personligt och minnesvärt sätt. Mossberg (2003) slår fast att om vi ska kunna 

marknadsföra oss med upplevelseorienterade tjänster så är kunskap och intresse om kundens 

beteende och önskemål under själva konsumtionen en grundpelare. Man måste lära sig att se 

kunderna som unika och inte anonyma konsumenter. Det optimala är om kunden uppfattar 

företagets erbjudande som extraordinärt. Detta kan man uppnå genom ett överraskningsmoment 

eller något helt extra som kunden inte har förväntat sig.  

 

Vid de upplevelseorienterade tjänsterna sker tjänsteproduktionen framförallt i en synlig del, till 

skillnad mot de funktionella tjänsterna som ofta utförs i en osynlig del. Det är därför vi vid 

återupprepade tillfällen talar om kunden en som ”medproducent” som kräver engagemang och 

aktivitet för att tjänsten överhuvudtaget ska kunna utföras, och upplevelsen uppstå. 

 

4.2 Marknad och målgrupp  
 

För att optimera lönsamhet och omsättning måste ett företag veta vad det är som lockar kunderna. 

För att veta det måste man lära känna sina kunder. Vem är det egentligen som besöker vårt 

köpcentrum och vad är det som hon vill ha? Det är frågor som bör tas i beaktande när man 

utformar erbjudanden och bestämmer vilka upplevelser och nöjen som är lämpliga att erbjuda. 

Skillnaden är ganska stor om den största kundgruppen representeras av småbarnsmammor eller 

affärskvinnor, de behöver och uppskattar olika saker. 
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Behov och efterfrågan är utgångspunkten till en lyckad verksamhet (Magnusson och Forssblad 

1996). För ett företag som är etablerat på marknaden är det lättast att göra en bedömning med 

hjälp av tidigare erfarenhet och kontinuerliga kundrelationer. Man gör ofta misstaget att 

överskatta marknaden och vara väl optimistisk gällande behovet. Även om utvecklingen talar för 

att lanseringen ska lyckas så kan det finnas barriärer som motverkar framgången. 

Förhoppningsvis känner företaget sina kunder. Kunderna i sin tur gör helst affärer med den de 

känner och vet vad företaget kan, och inte kan. Denna kunskap om varandra lägger grunden till 

bra relationer och ett varaktigt samarbete. Vikten av att skapa realistiska förväntningar och 

uppfylla dessa blir av stor betydelse.  

 

Magnusson och Forssblad (1996) poängterar möjligheterna med att nå kunderna genom Internet, 

databaser, e-post, länkar etc. Eftersom informationen mellan företag kan flöda fritt och direkt 

ökar möjligheterna markant. Här kan man erbjuda sina tjänster globalt och marknadsföra sig på 

ett högteknologiskt och spännande sätt.  

 

4.2.1 Segmentering 
 

För att ett företag ska nå den del av marknaden man vill nå och inte slösa resurser på kunder 

utanför sin målgrupp brukar man sortera marknaden. (Kotler 2005) När målgrupperna är 

identifierade bör man således segmentera marknaden. Genom att dela upp marknaden i 

delmarknader, kan målgruppen nyanseras och på ett ändamålsenligt och effektivt sätt analyseras 

och bearbetas separat. Genom segmenteringen blir möjligheterna till analys bättre, 

produktanpassningen underlättas, information och kommunikation kan bättre anpassas. Vi får en 

bättre marknadskunskap och lägre kostnader skapas på sikt för kundbearbetningen. (Magnusson 

och Forssblad 1996) 

 

För att segmentera en marknad kan man använda sig av ett antal variablar,  

 Demografisk, t.ex. inkomst, kön, ålder, boende, civilstatus, yrke.  

För vissa företag är detta en mycket viktig metod.  

 Geografisk, kan göras väldigt omfattande eller specifik. Stockholm, Södra Stockholm, 

Östra Sverige, Sverige, Norra Europa o.s.v. Företagen kan välja att verka inom ett eller 

flera av de segmenten    

 Efter kundgrupp, t.ex. grossister, återförsäljare, proffs, amatörer, butikskedjor etc. Ibland 

kan det t.o.m. vara nödvändigt med en ännu djupare kundbearbetning, s.k. 

individualiserad kundgruppsbearbetning.  

 Livsstil faller sig ofta naturligt att segmentera efter. Intressen och mål skapar egna 

grupperingar. Denna segmentering kan vara svår att definiera då det rör varje människas 

omedvetna. 

 Konsumtionsvanor. Helt enkelt det sätt som man konsumerar, dagstidningsläsare, 

Internetanvändare osv. (Kotler 2005, Magnusson och Forssblad 1996) 
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4.2.2.  Targeting  
 

När en indelning och analysering har gjorts inom de olika segmenten gäller det att välja rätt 

marknadssegment utifrån attraktivitet och affärsstyrka. När utvärderingen har gjorts väljer 

företaget vilket eller vilka segment man ska satsa på. 

 

Vid beslut av targeting bör man tänka på företagets resurser, var produkten befinner sig i dess 

livscykel, variationer på marknaden samt konkurrenternas val av marknadsföringsstrategi. (Kotler 

2005) 

 

4.2.3. Positionering  
 

Vid positionering gäller det att hitta sättet på vilket företaget placerar produkten i medvetandet 

hos kunderna jämfört med konkurrerande produkter. För att behålla och skaffa nya kunder är det 

viktigt att utforma meningsfulla skillnader i erbjudandena för att urskilja företaget från 

konkurrenterna, gällande produkt, service, personal, image, pris och värde – att differentiera 

erbjudandena! 

 

Man försöker styra positioneringen med hjälp av tre alternativa positioneringsstrategier: 

 

 Förstärka varumärkets nuvarande position i konsumenternas medvetande. 

 Hitta nya lediga positioner som värderas tillräckligt för att konsumenterna skall tilltalas. 

 Repositionera konkurrenterna. Man ompositionerar och tar steget tillbaka. En annan 

riktning/nisch poängteras. (Kotler 2005) 

 

4.3 Upplevelseekonomi 
 

Det finns miljontals olika upplevelser - positiva och negativa, roliga och tråkiga, glädjande och 

skrämmande… De är även mycket individuella och upplevs olika från person till person. 

Upplevelser är dock något som de flesta människor strävar efter, i hopp om att skapa en positiv 

känsla. Detta är något som man på senare tid har börjat uppmärksamma och utnyttja inom 

näringslivet. Det finns mycket som tyder på att det fortfarande expanderar och sprider sig allt 

mer. Man attraherar konsumenter genom att skapa mervärden och konkurrensfördelar. Vår tanke 

är att se på historian och framtiden och vad man kan göra för att skapa mervärde för kunderna 

inom köpcentrumbranschen.  

 
4.3.1 Vår hedniska längtan 
 

Människan har en hedonistisk längtan efter att ge efter för begär, lämna den trista vardagen och 

skämma bort sig själv. Hedonism är namnet på en rad filosofiska och psykologiska teorier som 

alla sätter njutning som centralt mål för människans strävanden. Psykologisk hedonism är teorin 

om att sökande efter njutning och undvikande av lidande är människans enda drivkraft eller 

motivation. Värdeteoretisk hedonism är teorin att njutning är det enda värdefulla. Dessutom talar 

man idag ofta om vad som utgör ett gott liv, eller vad som bidrar till ens välmående, och 

hedonistens svar är då att njutning är det enda betydelsefulla i skapandet av en människas 
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livsbana. Idag ses hedonismen som en av de tre mest betydelsefulla teorierna om välmående, 

bredvid begärsrelaterade teorier. Många upplevelser uppstår av denna hedniska längtan, vilket är 

typiskt för vårt postmoderna konsumtionssätt. Till skillnad från ett föremål kan en upplevelse 

betraktas som ett mer personligt fenomen som man är med om, och därigenom är med om skapar 

själv (Löfgren 1999).  

 

Upplevelsen har en början och ett slut, det är således en investering i tid. En upplevelse kan 

beskrivas som något som har något flyktigt över sig. Det är en process som består av ett antal 

kortvariga händelser och ögonblicksupplevelser (Mossberg 2003). 

 

4.3.2. Upplevelseindustrin  
 

Upplevelseindustrin är ett samlingsbegrepp för individer och industrier med ett kreativt 

förhållningssätt och som har till huvuduppgift att skapa och leverera upplevelser i någon form. 

Konsumtionen av upplevelser i olika former ökar och förutom rena upplevelseprodukter som till 

exempel film, musik och datorspel så ökar värdet av upplevelsen även i traditionella produkter 

som möbler, kläder och måltider. Upplevelser får en allt större plats i näringslivet och 

upplevelseindustrin står i dag för nästan fem procent av Sveriges BNP, och flera studier visar på 

ytterligare tillväxt framöver. Många företag lägger mer och mer vikt vid att skapa 

helhetsupplevelser för konsumenten. I dag levererar man inte bara en bil eller en mobiltelefon 

utan kunden vill ha och får en rad tjänster i samband med köpet. Runt om i världen ökar 

satsningarna på de kreativa näringarna. Begreppet upplevelseindustrin kan ses som ett 

samlingsbegrepp för människor och företag med ett kreativt förhållningssätt som har till 

huvuduppgift att skapa och/eller leverera upplevelser i någon form. I Sverige säger vi 

upplevelseindustrin, i USA och England används begreppet Creative Industries och av EU-

kommissionen används Cultural Industries eller Creative and Culture Sectors. (Algotsson och 

Daal 2007) 

 

4.3.3. Att skapa mervärde 
 

Pine och Gilmore (The Experience Economy, 1999) har på ett djupgående sätt beskrivit 

upplevelseekonomin och hur företag kan arbeta med denna för att på bästa sätt skapa ett 

mervärde. De menar att det är den ekonomi som har vuxit snabbast under perioden 1959-1996 i 

USA. Ökningen förklaras delvis med postmodern konsumtion. Kundens roll har ökat och de 

behandlas inte längre som anonyma utan unika och det är inte ovanligt att kunderbjudandena 

anpassas efter den enskilde konsumenten. Producentens roll minskas i och med detta och 

sambandet mellan dessa har förändrats.  

 

Som exempel beskriver man upplevelser på olika caféer när man köper en kopp kaffe. Själva 

kaffet och servicen kostar en viss, ofta ganska liten, summa pengar. Den tillverkningssumman 

varierar inte heller nämnvärt beroende på vilket café du väljer att köpa kaffet. Däremot kan din 

kostnad för kaffet variera nämnvärt. Här i Sverige kan vi t.ex. jämföra priset om du köper kaffet 

på Ikea eller om du väljer ett café på Stureplan i Stockholm. Kaffet, alltså kärnprodukten, är ofta 

ungefär det samma men upplevelsen är något helt annorlunda och är svår att jämföra. 

 



 

      18 

 

Pine och Gilmore jämför köpet av tjänst med köpet av en upplevelse, när en person köper en 

tjänst betalar han för en immateriell verksamhet som utförs för dennes räkning medan en 

upplevelse mynnar ut i en rad minnesvärda händelser som tilltalar honom på ett personligt sätt. 

De liknar vissa upplevelser vid en teaterföreställning. Om du bestämmer dig för att gå på 

aromterapi, massage eller manikyr så köper du dels en tjänst som någon utför, men du betalar 

även för en upplevelse som skapas runt omkring. Skillnaden på upplevelsen blir antagligen 

markant om du får massagen utförd i ett kyligt, kalt rum med lysrör i taket och trafikbuller 

utanför fönstret, eller om du möts av en öppen spis, avslappnande musik, dämpad belysning och 

en familjär atmosfär. Om företaget lyckas så har du förutom en professionell behandling även fått 

en minnesvärd upplevelse av lugn, harmoni och avstressning. Det är tveksamt om själva tjänsten, 

massagen, i det första exemplet kan konkurrera med den andra, hur väl utförd den än är.  

 

Författarna poängterar dock vikten med att själva tjänsten måste utföras på ett tillfredsställande 

sätt. Det är förstås en del av upplevelsen. Ett företag som lyckas erbjuda en konkurrenskraftig 

tjänst i en avslappnande, behaglig atmosfär och där personalen trivs erbjuder en upplevelse som 

kan leda till ett större antal nya konsumenter. De extra kostnaderna för ”marknadsföring" är ofta 

dold i personalens utökade utbildning, kompetens och kanske extra förmåner. När det gäller 

upplevelser är nämligen den viktigaste marknadsföringskanalen nöjda kunder som sprider ryktet 

vidare, enligt Pine och Gilmore. De menar även att det inte räcker med bara varor och tjänster i 

de erbjudanden som marknadsförs. Man måste även få en upplevelse för att erbjudandet skall 

vara attraktivt. Om man lyckas skapa en upplevelse kan de ekonomiska fördelarna bli stora. För 

att en upplevelse skall ge ett mervärde till ett erbjudande måste man engagera sinnena på ett 

positivt sätt, och konsumenten måste själv vara aktiv i upplevelsen och absorbera vad som 

händer. 

 

4.3.4. Framtiden inom upplevelseekonomin  
 

Enligt Featherstone (1991) är konsumtionskulturen relaterad till och utvecklas från 

massproduktion av varor och tjänster för inköp och konsumtion. De traditionella rollerna 

förändras dock och konsumtion ses inte längre som ett resultat av produktion. De sedvanliga 

formationerna har bytts ut mot en ständigt expanderande kundvårdsinriktning. Det blir av allt 

större vikt vad som konsumeras och på vilket sätt det konsumeras, det har helt enkelt blivit ett 

sätt att markera sin identitet. Producenterna har blivit tvingade till att lyssna på denna trend och 

inse att maktpositionen mellan konsument och producent har förändrats. Vidare är konsumentens 

drömmar ett viktigt inslag, det emotionella värdet av konsumtion måste tas på allvar. 

Konsumtionen har blivit ett sätt att fly från den strukturerade och stela vardagen. Eftersom 

upplevelser handlar om känslor, drömmar och välbehag så är det väldigt individuellt. 

Kundgruppen måste därför ses som en heterogen enhet och inte som en homogen grupp. Vad som 

uppskattas av en konsument är kanske inte alls lika attraktivt för en annan. Echeverri (2002) 

beskriver kunden som en medproducent och med dess unika krav och beteenden, p.g.a. detta blir 

det i stort sett omöjligt för producenten att standardisera processen. Företagen måste då ta 

ställning till i vilken mån man rutinisera och standardisera eller skräddarsy och kundanpassa. På 

dagens marknad är det förstås en stor möjlighet att kunna individualisera genom den 

välutvecklade informationstekniken.  
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USA har kommit långt inom upplevelseindustrin. Mossberg (2003) tar ”restaurangbutiker” som 

ett exempel. Gränserna mellan dagligvaruhandeln och restaurangbranschen suddas ut och skapar 

ett mellanting mellan restaurang och affär. Man beställer mat, som tillagas av kockarna. Under 

tiden kan kunden gå runt i butiken och köpa andra livsmedel. Här har man fokuserat på att beröra 

alla sinnen, det doftar gott från restaurangköket, smaka gott från provsmakningserbjudanden och 

ge en hemtrevlig atmosfär. Tack vare dessa stimuli ska konsumenten få inspiration, känna 

matglädje, lust och helt enkelt trivas. Genom detta vill man förstås att kunden ska handla mer och 

spendera mer pengar. Ett annat exempel är Multicinema-anläggningarna som kombinerar en 

mängd biosalonger med mat, restauranger och shopping. I Sverige har Heron city varit först med 

att försöka kombinera nöje och shopping.  

 

Konceptualesering innebär att verksamheter söker metodiska och exklusiva karaktärsdrag som 

kan kommersialiseras i en specifik marknad. Man vill skapa unika anläggningar i branschen för 

att öka sina marknadsandelar. Detta kan uppnås med en nytänkande butikssammansättning, 

extraordinär bredd eller dylikt. Man hoppas att kunna locka konsumenter från flera segment, och 

därmed växa. Mossberg (2003) delar upp den besöksintensiva verksamheten i två 

huvudriktningar, etableringar med handel som huvudattraktion samt etableringar med nöje som 

huvudattraktion. Det avgörande är alltså vad som kan beskrivas som huvudattraktion och som ges 

stöd av andra aktiviteter.  

 

4.4 Kundnöjdhet 

 
Nöjda kunder kommer antagligen tillbaka och nöjda kunder sprider förhoppningsvis goda rykten. 

Vi anser att nöjda kunder är en förutsättning för en lyckad affärsverksamhet och därför vill vi ta 

reda på mer om hur man skapar kundvärde. 

 

4.4.1 Kundvärde 
 

Målet för företaget bör vara att optimera sina insatser för att skapa största möjliga värde för 

kunden. Det mest grundläggande för att lyckas är att fördjupa sig i kundens behov och 

önskningar. Det är inte alltid det lägsta priset som gör att kunden väljer en tjänst framför en 

annan, det kan även vara att företaget levererar ett emotionellt värde och fantastisk service. 

Konsumenten prioriterar detta mer än själva bastjänsten och väljer företaget. Det gäller att alltid 

ligga steget före sina konkurrenter, att vara lite bättre och lite snabbare. Det levererade 

kundvärdet är skillnaden mellan det totala kundvärdet och de totala kostnaderna. 

 

Totalt kundvärde: Det värde tjänsten har för konsumenten, d.v.s. den summa som hon är villig att 

betala. 

 

Total kundkostnad: Vad tjänsten kostar. Inte bara det rent ekonomiska, utan även faktorer som 

tid, upplevelse och service. 

 

Kunden kommer att jämföra det totala kundvärdet med den totala kundkostnaden och komma 

fram till det levererade kundvärdet. (Oxholm Zigler 2008) Kundvärdet är däremot inte samma 

sak som kundtillfredsställelse. Tillfredsställelse är ett tillstånd i den enskilda individens huvud. 

Tillståndet uppstår som ett resultat av att kunden har erfarenhet av företaget. Erfarenheten kan 
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beskrivas som en känslomässig reaktion, en känsla eller bedömning. De flesta företag och 

organisationer idag är medvetna om vikten av detta, samt kundfokusering och 

marknadsorientering. Kunskap om kunderna har en avgörande betydelse för framgång i de flesta 

företag och organisationer. För att rätt kvalitet och tillfredsställda kunder skall uppnås krävs att 

information om kundernas attityder, behov och förväntningar kontinuerligt inhämtas. (Sörqvist 

2000) Kortfattat kan man dock säga att kundtillfredsställelse är ett uttryck för i hur stor 

utsträckning kundens förväntningar på en tjänst infrias. Skillnaden mellan kundens förväntningar 

och tjänstens prestation. Förväntningarna skapas genom tidigare erfarenheter, men även reklam 

och rykten från andra kunder. Om kundens förväntningar inte uppfylls blir kundtillfredsställelsen 

negativ, och vice versa. Att uppnå detta är förstås en hårfin balansgång för företaget. Man vill 

leva upp till kundens förväntningar och se till att dessa inte blir för höga i relation till den tjänst 

man kan leverera. (Oxholm Zigler 2008)  

 

4.4.2 En nöjd kund 
 

Vad är det då som gör kunden nöjd? Kunderna vet inte alltid själva vad de vill och tycker. Attityd 

och beteende skiljer sig ofta åt, tveksamhet föreligger om huruvida man kan lita på vad kunden 

säger, etc. (Sörqvist, 2000) Mycket av dagens forskning pekar på att vissa faktorer är avgörande 

för vad som gör kunden nöjd: 

 

Servicekvalitet. Utmärkt eller överlägsen service i förhållande till vad kunden har förväntat sig.  

 

Tjänstkvalitet. Kvaliteten på den tjänst som utförs, kärnvärdet. 

 

Pris. Ska vara rimligt i relation till vad vi erbjuds.  

 

Situationella. Upplevelsen kan vara olika beroende på situationen. Ett par som besöker ett 

köpcentra för att ha en mysig söndagseftermiddag då de ska strosa runt i butiker, äta en mysig 

middag på den italienska restaurangen för att avsluta med ett rofyllt biobesök blir mycket 

missnöjda när det visar sig att det är ”Barnens dag” i köpcentrat med evenemang för barn mellan 

0-12 år. Barnfamiljer flockas, det skriks, stökas och trängs. Söndagseftermiddagen helgen efter 

blir de däremot mycket nöjda eftersom centrat är betydligt lugnare och de upplever en avslappnad 

avslutning på veckan. 

 

Personliga. Kunden är trött, sur, sjuk, på dåligt humör etc. Företaget kan inte råda över 

omständigheterna, men kanske bemöta dem på ett lämpligt sätt. (Mossberg 2003) 

 

4.4.3 Kvalitetsuppfattningen 
 

Att kvalitetsuppfattningen är ett resultat av en jämförelse mellan förväntad och upplevd tjänst 

ifrågasätts av allt fler forskare. Vissa hävdar att det räcker med att mäta och styra den upplevda 

tjänsten och att förväntningarna inte bidrar till en ökad förståelse av upplevd tjänstekvalitet. Det 

menas att det är kundens upplevelse av tjänsten eller tjänsteprocessen som formar 

kvalitetsuppfattningar. Kundens uppfattning om tjänstekvaliteten påverkar det framtida 

köpbeteendet eller snarare ”intended behaviours” i positiv riktning. (Edvardsson, Echeverri 2002) 
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Upplevelser består dessutom av icke rutinmässiga tjänster och innebär något extraordinärt. 

Mossberg (2003) har kartlagt fyra huvudsakliga problem gällande kvalitetsuppfattningen som en 

jämförelse mellan förväntad och upplevd kvalitet som bör uppmärksammas: 

 

1. Dessa extraordinära upplevelser handlar i första hand om tjänster. Utgångspunkten i de 

studier som har gjorts gällande kundtillfredsställelse har framförallt gällt fysiska 

produkter. 

2. Vid upplevelser sker en process under hela konsumtionen. Kundens eget deltagande är 

viktigt, liksom mötet med andra kunder och anställda. Ofta är det en hel serie av 

interaktioner med ett eller flera inblandade företag. En specifik transaktion är således 

relativt ovanlig. Extraordinära upplevelser ingår i en persons generella historia. 

3. Jämförelsen sker med förväntningar gentemot det som erfarits. Förväntningarna kan vara 

baserade på produktens attribut, ideala förhållanden, personlig erfarenhet, mottagen 

information eller rimlighet. Det är svårare att ha direkta förväntningar vid en upplevelse. 

Man söker vanligtvis något som ger en intensiv känsla, som spänning eller glädje, men 

man vet inte riktigt på vilket sätt de kommer att levereras. Ofta är det dessutom första 

gången som tjänsten utnyttjas och en jämförelse med tidigare tjänst kan vara svår. Känslor 

är något subjektivt och är sällan likadana för olika individer. Situationen påverkas också 

av andra inblandade människor. Vidare så är upplevelserna ofta spontana vilket inte har 

hunnit ge utrymme för några förväntningar.  

4. Alla nöjda kunder har inte varit med om en upplevelse. Ett besök på banken kan generera 

en nöjd kund, men kunden har knappast varit med om en upplevelse. Många rutinmässiga 

handlingar ger nöjda kunder, men för en upplevelse måste det till något mer som 

verkligen engagerar personen. Kritiken mot kvalitetsuppfattningen menar att man inte har 

tagit de känslomässiga aspekterna i tillräckligt beaktande.  

 

En extraordinär upplevelse är en aktiv, dynamisk process. Processen har ofta en stark social 

dimension där mening och känsla av nöje är integrerade komponenter. Absorbering och personlig 

kontroll ger engagemang. Processen är kontextberoende, oviss och förknippas med något nytt. 

(Mossberg 2003) 

 

4.5 Upplevelserummet 

 
Vid utformandet av ett köpcentrum finns det förstås en mängd byggtekniska och arkitektiska 

aspekter att ta i beaktande. Men det finns även många faktorer som talar till individens sinnen 

som har betydelse för upplevelsen. Upplever gör vi med syn, lukt, smak, känsel och hörsel. För 

en helhetsupplevelse bör samtliga sinnen stimuleras. 

 

4.5.1 Begreppets innebörd 
 

Den faktiska fysiska anläggning där upplevelsen utspelar sig har på engelska fått begreppet 

”servicescape”. Detta är den plats där alla trådar ska knytas ihop - personalens beteende, kundens 

tillfredsställelse och agerande. Det är de inre faktorerna som design, layout, och utrustning. Men 

begreppet omfattar även de yttre faktorerna såsom parkeringsmöjligheter, tillgänglighet och yttre 

miljö med landskap. Mossberg (2003) har myntat begreppet som är den svenska motsvarigheten 

– upplevelserummet.  
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Upplevelserummet använder vi för att beskriva den fysiska miljö som tjänsten produceras inom. 

Upplevelserummet är en sfär av en mängd olika element - temperatur, ljud, ljus, lukt, design och 

funktionalitet. Upplevelserummet, med de synliga delarna, får självklart stöd av en osynlig del. 

Denna osynliga del omfattas av administration, underhåll, organisation och system. Den osynliga 

delen är en förutsättning för att tjänsten ska kunna produceras, om än på ett indirekt sätt.  

 

4.5.2. De fysiska faktorerna 
 

Vi får inte glömma att det fysiska runt om oss kommunicerar. Den miljö där tjänsten realiseras 

bidrar aktivt till upplevelsen beroende på tjänstens utformning. Förståelsen för vad en tjänst 

innebär kan vara direkt kopplad till de fysiska föremål eller den fysiska interiör som hör ihop 

med tjänsten. En butik som säljer kläder är ofta väldigt olika inredd beroende på vilken typ av 

kläder de säljer. Även personalens utseende, attityd och stil skiljer sig markant åt. Jämför t.ex. 

H&M med en exklusiv märkesbutik. Antagligen skulle vi inte heller vara beredda att betala 

samma pris för samma plagg på H&M som i den exklusiva butiken. Vi kan även jämföra 

McDonalds med en traditionell kinarestaurang. Mc Donalds har ett enkelt möblemang med 

robusta, stilrena och lättstädade möbler. Kinesiska restauranger har ofta snirkliga knoppar, 

dämpad belysning, exotiska målningar och textiltofsar. Tjänstens karaktär förmedlas med hjälp 

av den omgärdande atmosfären. Man har funnit att konsumenter söker konkreta bevis för 

företagets eller tjänstens kvalitet. Det är därför viktigt att tjänstens kvalitet stämmer överens med 

vad som kommuniceras i miljön, annars finns risken att kunden upplever motstridigheter.   

(Mossberg, 2001) 

 

En strategi för att göra tjänsten som man säljer mer påtaglig är att försöka strukturera och 

förpacka tjänster som de vore varor eller fysiska produkter. Detta sätt att arbeta nämns ofta som 

”paket” i marknadsföringen, och kallas för produktifiering av tjänster. Man gör det otydliga mer 

tydligt och skapar konturer av det diffusa.  

 

4.5.3. Interpersonella tjänster 
 

Upplevelserummet bör planeras så att interaktionen kan fungera tillfredsställande. De fysiska 

faktorerna måste underlätta för såväl personal som för kunder, samt för mötet dem emellan. 

Interpersonella tjänster medför att de anställda och kunderna interagerar med varandra. Dessa 

tjänster kräver en tidsmässigt lång interaktion mellan kund och företag. Upplevelserummet har 

störst betydelse i dessa tjänster, där interaktionen är långvarig och där syftet är nöje eller 

njutning. Ett köpcentrum har relativt stor möjlighet att kommunicera genom upplevelserummet, 

eftersom besökaren ofta till viss del kommer för nöjes skull och har planerat att stanna 

förhållandevis länge. (Echeverri, Edvardsson, 2002) 

 

Några av de första som använde sig av upplevelserummet redan på 80-talet var Hard Rock Café 

och Planet Hollywood. Dessa utnyttjar tydligt den fysiska miljön för att skapa en unik och 

spännande upplevelse. Hard Rock Café pryder väggarna med kläder, gitarrer och skivor från 

diverse kända artister. Personalen förstärker upplevelsen genom att prata engelska, vara klädda i 

amerikanska rockkläder och showa. Planet Hollywood har ett tema som bygger på filmindustrin. 

Stallone, Schwarzenegger och Willis har varit högprofilerade aktieägare. De skapar stor publicitet 
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när världsstjärnor besöker restaurangerna världen över. Ytterligare ett exempel som verkligen har 

utnyttjat upplevelserummet är Nordic Sea Hotel i Stockholm. De har skapat en isbar där det är -5 

grader året runt och all inredning, t.o.m. glasen, är gjorda av kristallklar is från Torne Älv i 

Lappland. Besökaren får varma kläder, filtar och handskar vid ankomsten. Under våren 2009 

presenteras en helt ny interiör som kommer att kunna upplevas med alla sinnen. Det nya 

konceptet går under namnet 365 och visualiserar årets olika årstider i ljud, ljus, smak och doft. 

 

Konceptet 365 representerar årets 365 dagar och 4 årstider. I baren kommer man att uppleva hur 

säsongerna ständigt förändras. Dofter, ljus och smaker inspirerade av de olika årstiderna 

kombineras och visar hur de olika säsongerna successivt avlöser varandra. 365 har även inspirerat 

de drinkar som kommer att serveras i baren.  

 

4.6 Marknadsföringsstrategier 
 

Vi har valt att utveckla tre marknadsföringsstrategier utifrån Lena Mossbergs strategier i boken 

Att skapa upplevelser – från ok till wow! Efter noggrant övervägande och informationssökande 

hos olika källor anser vi att dessa tre är de som lämpar sig överlägset bäst för vårt syfte i denna 

uppsats.  

 
4.6.1 Utöka aktiviteterna 
 

Målet är att öka köpcentrumets attraktivitet. Man vill således förstärka nöjesinslaget genom att 

”förpacka” tjänsten för att skapa en viss image. Genom att skapa aktiviteter på en destination vill 

man öka attraktionskraften. Upplevelsecentrat ska locka individen som söker mer än en produkt 

eller evenemang, genom samverkan av många olika komplexa stimuli. Personer som inte har 

besökt destinationen tidigare har en begränsad kunskap. Därför är förpackningen viktig i 

företagets och kundens beslutsprocess vid val mellan olika alternativ. Göteborg lockar besökare 

med citat som ”närheten till allt”. En förpackning som ska dra till sig besökare med alla dess 

olika smaker och intressen.  

 

Shoppingcentra som inte enbart fokuserar på shopping, utan även aktiviteter, ökar sin 

attraktionskraft genom kombinationen shopping och nöje.   

 
4.6.2 Förena nytta med nöje 
 

Fler och fler företag arbetar utifrån olika koncept med målet att förena nytta med nöje. Att 

servera mat i dagligvaruhandeln är en vanlig företeelse idag, men vi börjar även se caféer som 

öppnar i bokhandeln. Frisörer som utökat och inte längre bara bjuder på ”Lite kaffe? Mjölk eller 

socker?” Utan erbjuder hela koncept med café, shoppingmöjligheter och diverse avkoppling. 

Barnes and Noble tar tillvara på kunden som besöker bokhandeln genom att erbjuda 

fikamöjligheter som leder till att kunden sätter sig och läser i böckerna i lugn och ro, vilket man 

hoppas ska leda till fler bokköp. Kortfattat kan man konstatera att om man vill öppna en ny 

restaurang eller ett café så ska man göra det där kunden redan finns, t.ex. i bokhandeln eller 

livsmedelbutiken. Människor i dag är ofta stressade och vill uppnå effektivitet. Genom dessa 

kombinationserbjudanden spar vi tid och samtidigt minskas graden av anonymitet då vi sitter i ett 
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rum med andra människor och läser eller dyl. Temarestauranger engagerar kunder, det finns 

något intressant och lustfyllt som attraherar. Ofta är det även såväl tryggt som spännande med 

andra människor som delar samma intresse.  

 

Företagsledningen kan vinna fördelar genom att se upplevelserummet som en plats för sociala 

ritualer, inte endast ekonomiska transaktioner. Individer idag söker ständigt dessa sociala platser 

för gemenskap, vilket förstås kan leda till stora ekonomiska fördelar om de utnyttjas på rätt sätt. 

Ett utmärkt exempel är sportevenemang. Det är inte ovanligt att man på en fotbollsläktare ser en 

man som vänder som om och glädjestrålande ogenerat kramar om mannen bredvid när 

favoritlaget gör mål. Mannen bredvid besvarar kramen utan att tycka att det är ett dugg konstigt. 

Det gemensamma intresset och samhörigheten till fotbollslaget har tänjt ut gränserna väsentligt. 

Samma män skulle aldrig komma på tanken att krama om varandra i tunnelbanan om den ena 

erbjöd den andra plats eller liknande, det skulle antagligen snarare leda till slagsmål… Bara 

beslutet av att besöka fotbollsarenan påverkas av fysisk och kringliggande omgivning, sportens 

sociala acceptans, graden av spänning och vem det är som spelar.  

 

Det krävs att dessa gemensamma intressen och samhörighet uppstår, det räcker inte med en stor 

samling människor som befinner sig på samma area. Motorvägar, flygplatser och stormarknader 

genererar inte samma känsla. Befolkningen i vårt postmoderna samhälle söker efter mänsklig 

kontakt, vi vill gärna mötas och samtidigt utföra en social aktivitet. Exempel är de otaliga kurser 

vi går på, semestern där vi vill lära oss dykning, klättring, cykling, flygning etc. Flyg- och 

tågbolagen har tagit tillvaro på detta genom att erbjuda saker som känns meningsfulla under 

resans gång. Vila och underhållning utvecklas allt mer på plan och tåg. Virgin Atlantic Airways 

underhåller sina kunder med målet att det ska vara roligt att flyga. Egen skärm vid 

flygplansstolen med en uppsjö av filmer och spel erbjuds kunderna vid långflygningar. SJ har 

försökt att införa biografer på sina tåg för att underhålla den transporterade kunden. Att utveckla 

möjligheterna till arbete under resans gång tar sig större och större tänkbarheter.  

 
4.6.3 Överträffa kundens förväntningar 
 

Att uppnå kundens förväntningar bör alla service- och tjänsteföretag göra i majoriteten av 

kundbesöken. Att överträffa förväntningarna ska inte heller vara så svårt. På en restaurang 

förväntar sig kunden att oxfilén ska vara god, är den dessutom extra väl tilltagen eller om 

servicen är utöver det vanliga överträffas kundens förväntningar. Att överraska kunden och ge 

henne något hon inte har tänkt på är lite svårare. De flesta branscher upplever idag en hård 

konkurrens då en tillfredsställande upplevelse inte alltid räcker för att vara bäst. 1+1=3 är ett känt 

begrepp inom marknadsföring, då man vill skapa ett extra värde för kunden. Hotellkedjan Ritz-

Carlton är kända för sin exceptionellt goda service. Mycket antagligen tack vare att de motiverar, 

utbildar, uppmuntrar och inspirerar sin personal. Bilhandlaren Sewell i Texas skapade ett extra 

serviceinriktat erbjudande till sina kunder. När deras bilar skulle tas in på service körde man ut en 

lånebil till kunden, körde kundens bil till verkstaden – servade – och körde tillbaka bilen i utbyte 

mot lånebilen. Kunden slapp vara billös och slapp ta sig till verkstaden.  

 

Ett möbelföretag i Houston lovade sina kunder att köra ut möblerna så att de fanns hos kunden 

senast två timmar efter köpet. De ville dessutom bjuda på en extra upplevelse i butiken varför 

man installerat en bowlingbana, en restaurang där man bjuder på mat och en lekpark. Man har 
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dessutom tagit fram ett system med kameror uppsatta där möblerna lastas in i lastbilen, när de 

körs och var de befinner sig. Allt för att skapa kontroll och trygghet åt kunden.  

 

USA är onekligen bäst på dessa extremt serviceinriktade förmåner. Ett pizzaföretag har utvecklat 

idén servera pizzan så varm och nybakad som möjligt. En specialtillverkad buss skapar 

möjligheten att baka pizzan i bussen, på väg till kunden. Pizzan levereras fullkomligt nybakad 

och rykande färsk till kundens dörr. Bekvämt hemkörd och ännu färskare än vad tidigare har varit 

möjligt. Även biobesöken håller på att utvecklas för att erbjuda något alldeles extra. För en högre 

kostnad finns erbjudandet att sitta i en lyxigare salong med bredare säten och tillgång till privata 

toaletter. Dessutom serveras mat och dryck till den som vill. En betjänad garderob ger ytterligare 

komfort.  

 

Ofta associeras upplevelser till lyx och exklusivitet. Att ta sig tid till något och verkligen få njuta. 

Nöjeskryssningar över hela värden har exploaterat detta. Lyx, fantasi, äventyr och jubileum 

antyder fartygens namn som vill locka gästerna att fly den trista vardagen med flärd och 

extravaganta upplevelser. Många exklusiva upplevelser är investeringar i välbefinnande och 

känslan av att unna sig och vara speciell. Många av priserna på de mest fashionabla 

restaurangerna och hotellen kan kännas omotiverade. Ingen mat eller säng kan väl vara värd 

hundra tusen? Ändå finns det kunder som betalar, för att helt enkelt få känna sig lite bättre än alla 

andra.  

 

Jakten på aktiviteter blir allt viktigare. Det kontinuerliga sökandet efter upplevelser fortsätter, allt 

för att vi ska få njuta, lära, roa oss och känna oss speciella. 
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5 Empiri 1 – Våra svenska köpcentrum 
Vi har valt att utföra två intervjuer med kunniga personer på två köpcentrum i Stockholm, som 

jobbar med upplevelser. I följande sammanställningar av intervjuerna redogör vi för vår tolkning 

av det som respondenten sagt, för att påvisa att vår tolkning stämmer nära överens med 

verkligheten så har vi även använt oss av en del citat, som särskils från övrig text genom indrag 

av texten och citattecken. Utöver intervjuerna här vi även valt att måla upp en bild av hur 

köpcentrumen ser ut, så att läsaren för en känsla för hur det ser ut. 

 

5.1 Sickla Köpkvarter 

 
När vi kör in i kvarteret känns det som att vi kör in i en liten stad, kvarteret består av flera olika 

byggnader med olika typer av butiker. Den parkering vi ställer oss på ligger mitt i kvarteret och 

vi har byggnader runt om oss i alla väderstreck. När vi körde in på parkeringen körde vi förbi en 

glashusbyggnad, som är en avlång byggnad utan hörn, där inne finns ett varierat sortiment från 

digitala varor till trädgårdsinredning och ekologiska matvaror.  

 

Till höger om oss ligger en gågata med flera byggnader på båda sidorna. På höger sida, in på 

denna gågata, ligger fyra byggnader som alla har ett väldigt brett sortiment, här hittar vi allt från 

ridsportartiklar och möbler till skor och mataffärer. Bakom dessa byggnader ligger en byggnad 

lite separat, som enligt oss kan vara lite svår att se om man inte vet att den ligger där. Här erbjuds 

det mest ”storhandel”, alltså butiker som ONOFF, Siba och Järnia. På andra sidan av gågatan 

ligger Sickla gallerian som idag består av två sammansittande byggnader, här är sortimentet mera 

anpassat som en ”vanlig” galleria. Det är mest sport- och klädaffärer, smink- och smyckeaffärer 

men även restauranger och caféer. Till vänster om denna galleria ser vi byggarbetare i full fart 

med att bygga till denna del av kvarteret med ytterligare en byggnad, som ska bli en del av 

gallerian. 

 

Nu är vi tillbaka på parkeringen och till vänster om oss ligger en byggnad som till störst delen 

består av heminredning och restauranger. På utsidan av byggnaden hänger flera banderoller som 

visar vad butikerna i byggnaden erbjuder för sortiment. Till höger om denna ligger ytterligare en 

gågata, på högersida ligger en byggnad som är uppdelat i två, i den första delen sitter 

centrumledningen och här finns bland annat inredningsbutiker. När vi går vidare in på gågatan 

kommer vi till Dieselverkstaden som är ett kulturhus, här inne bjuds man på en verklig 

upplevelse, här finns bibliotek, bio, konsthall, restaurang, klätterverk och scener för musik, dans 

och teater. Utöver detta finns även verkstäder med kurser för bild & form, dans och drama. Vi går 

vidare runt huset till baksidan, här möts vi av en mysig atmosfär där det ligger flera 

hantverksbutiker, där hantverkarna gör sina egna saker och säljer dem i samma butik. 
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5.1.1 Intervju 
För att få en bra förståelse för Sickla och få en inblick i deras marknadsföring och aktiva arbete 

med upplevelse var vi på besök på Sickla köpkvarter där vi träffade Anette som är 

marknadsansvarig, för att genomföra en intervju. 

 

Allmänt 

Sickla köpkvarter ligger i Nacka kommun i närheten av Hammarby sjöstrand i dom södra delarna 

av Stockholm och utsträcker sig över ett område som tidigare varit ett industriområde. Atrium 

Ljungberg är ägare av området sen 1997 då de köpte upp det från Atlas Copco, men Sickla 

köpkvarter invigdes inte fören 2005. Efter att Atrium Ljungberg köpte området gjordes inga 

föreändringar på flera år, allting har växt fram under tiden. Från början fanns funderingar på att 

göra något med konst men tillslut kom man fram till att det skulle bli ett köpkvarter. Annelie 

berättar att det är svårt att få det inpräntat hos folk att det är ett köpkvarter och inte en galleria 

eller köpcentrum, hon säger att här finns det bästa av köpcentrum, stadsliv och stormarknad 

förenat.  

 

Runt 2000 sattes visionen att detta ska vara en mötesplats för människor för handel, kultur, 

utbildning, service och arbete. Vilken de sedan har arbetet efter, handeln utgörs av alla butiker 

som finns i området, kulturen består utav Nackas kulturhus Dieselverkstaden, utbildning utgörs 

av ett designgymnasium och en nytillkommen skola som heter kunskapsgallerian. Service pågår 

ständigt bland annat i butikerna, lika så arbetet, men här finns även flera kontor som ska 

symbolisera ordet arbete.  

 

Idag består Sickla köpkvarter utav 150 butiker, restauranger och caféer med väldigt varierat 

utbud, varav 19 stycken är nytillkomna och ligger i den utbyggda delen av Sickla gallerian, som 

hade invigning i mitten av mars i år (2009). Butikerna sträcker sig över en yta på 85 000 kvm. 

 

Marknad och målgrupp 

De försöker hela tiden hålla sig ajour med vad målgruppen kan tänkas vilja ha. Vi får 

uppfattningen av att Anette tycker det är svår att nischa sig i marknadsföringen av ett köpkvarter, 

hon talar om att man inte kan tala till alla, men att man på nått sätt måste göra det i alla fall. 

Denna tolkning gör vi bland annat utifrån följande ord från Anette: 

 

”Vi har ju en grupp som vi vill vända oss till, men sen kommer ju dom här 

kunderna som till exempel tar med sig barnen och handlar kläder och skor för 

ett helt år framåt och dom kan man ju inte bortse ifrån helt i marknadsföringen, 

även om de inte ingår i vår målgrupp.” 

 

De har i alla fall lagt upp en kärngrupp, där de vet att de ser ut och tänker på ett visst sätt och har 

en viss typ av intressen, det är de som de främst försöker vända sig till, se bilaga 2. För att nå ut 

till dessa jobbar de med orden sofistikerat och gemytligt, att det inte ska vara röriga reklambilder 

utan de ska vara rena, snygga och attraktiva, på det sätt att den målgrupp som de lagt upp känner 

igen sig i den. Målgruppen är de som finns i områden i närheten av Sickla. De har försökt att nå 

in i Stockholm, även väster och norr om, men upptäckte att det inte fungerade, de åkte till andra 

ställen. Här fick vi dock uppfattningen av de vill utvidga sin målgrupp och även försöka få folk 

att åka till Sickla från Stockholm, eftersom Anette säger: 
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”Ett av våra stora mål är att göra kännedomen om Sickla större, naturligtvis 

även innehållet men framförallt kännedomen så att man vill åka hit och i den 

vevan påvisa att det går väldigt fort, det tar bara fem minuter från slussen.” 

 

Sickla är ett köpkvarter med mycket kontrast och mångfald och de jobbar som en stadskärna i sig 

och har skapat en handelsplats som ett minicity där allt ska finnas. Vi får uppfattningen av att 

Anette tror att det är dessa saker som gör att folk väljer att åka till Sickla och att mångfalden 

fungerar för dom just för att de är så unika och att de har samlat allt på en och samma plats. 

 

”Jag får höra från flera håll att även om det är väldigt brett, så gör det oss 

extremt unika och att det funkar. Man måste alltid ha högt i tak annars hamnar 

man på botten”, säger Anette. 

 

För att köra i dessa banor att allt finns i kvarteret så försöker de även ta bilder till sin 

marknadsföring i befintlig miljö. De anser att det inte finns någon anledning att åka någon 

annanstans, om det inte krävs för att skapa en speciell känsla till en viss kampanj. Syftet med 

detta är att påvisa historien och att skapa kännedom om Sickla Köpkvarter. Anette berättar att 

deras framtid beror på deras historia. 

 

Upplevelseekonomi 

De vill nå ut till sina kunder att Sickla är ett köpkvarter som är både sofistikerat och gemytligt, 

med dessa ord vill de skapa en starkare känsla av att de ligger någonstans mitt i mellan exklusivt 

och gillestuga. När Anette beskriver ordet sofistikerat poängterar hon att det inte ska ge känslan 

utav glitter och glamor och uppåt näsa, utan mera sobert och att kunden ska tänka lite mer ”vad 

coolt, det här är jätte häftigt”, vi får uppfattningen av att hon menar att de lyckats åstadkomma 

det med hjälp av ordet gemytligt. Utöver detta så vill de att kunderna ska veta att det tidigare 

faktiskt varit ett industriområde där, vilket vi tror att de vill förmedlar genom att de har bevarat 

en del gammalt från den tiden.  

 

Vad det gäller aktiviteter för att skapa upplevelse runt besöket och ett mervärde för kunden, så 

får vi uppfattningen att de satsar på genomtänkta aktiviteter och hellre få under ett år och väldigt 

bra, än att plocka in något varje helg och att det händer något hela tiden. Här försöker de även få 

handlarna inom området aktiva och skapa egna aktiviteter kring de stora aktiviteter som de 

lägger under året, men detta är en utmaning då butikerna har egna marknadsföringsplaner. 

 

”Vi är noga när vi bokar in aktiviteter med externa parter, att det ska se snyggt 

och schyst ut, så att det inte kommer hit några andra hands grejer”, säger 

Anette.  

 

Under fotbolls EM körde de en aktivitet tillsammans med en extern part som ställde upp en 

storbildsskärm och hade sittplatser så att folk kunde komma och titta på matcherna. Detta var en 

aktivitet som de noga tänkte igenom innan och var till en början väldigt tveksamma, då dessa 

aktiviteter oftast förknippas med att folk dricker mycket öl. De insåg tillslut att det ändå skulle 

ske på ett sofistikerat sätt, folk kommer dit, tittar och njuter och sen går hem, så därför så 

bestämde de sig för att genomföra aktiviteten, som blev mycket lyckad. En annan aktivitet som 

inte blev lika lyckad var en modevisning, det var en bra aktivitet egentligen. De gjorde utskick 
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till hushållen i form av vykort, hade annonsering och vepor de hade massa saker, berättar Anette. 

Trots det så var det inte en enda människa som kom bara för att se på modevisningen, utan folk 

sprang på den när de var där. Därmed upptäckte de att det inte var något att satsa energi och 

pengar på utan att det är bättre att göra något annat kring mode. Sen har de även haft Afrika 

dagar med tävlingar där man kunde vinna priser som resor till Sydafrika. De hade även externa 

parter som var där och pratade såsom resebyråer och resetidningar, vilket var en mycket lyckad 

aktivitet. 

 

”Vi har även haft en jättebra aktivitet som vi gjorde tillsammans med 

Dieselverkstaden, som då hade ett jubileum som man startade upp för Astrid 

Lindgren. Det var jättelyckat, det vara extremt mycket folk trots att det 

spöregnade.” 

 

Under 2007 invigdes Magasinet, där hade de bland annat en utställning, nere i entréhallen, där de 

gjorde en illustration av det lilla jämfört med det stora som var produktbaserad, men utan pris. 

Anette förklara för oss att det inte är produkt och pris son är det viktiga, utan det är att bilden 

utstrålar något. De hade bland annat en Ipod som det lilla och en båt som det stora, sen var det en 

vardaglig matkasse från Willys och det lyxiga med ett litet ostron som låg på en kudde, se bilaga 

2. Det här var väldigt uppskattat, kunderna tycket det var kul att gå runt och titta, det förgyllde 

lite och samtidigt så speglar det hur magasinet är uppbyggt. Denna illustration hade de även som 

marknadsföring i tunnelbanan men även på andra olika platser och som spottar i radio. 

 

Tidigare så jobbade de med hörn, vilket innebär att de skapar en historia om vad som finns i 

köpkvarteret och att man aldrig vet vad som vänta bakom nästa hörn, se bilaga 2. De ville visa på 

att de finns många hus i området med många hörn och att kunden kan upptäcka många nya saker 

genom att gå runt nästa hörn. De har ett stort utbud av varor som de ville få kunderna att få upp 

ögonen för, så de tog massa bilder på hörn med produkter som folk gick och bar på, men inga 

priser, sen får fantasin avgöra vad som händer när de krockar. Även här körde de med 

radiospottar och reklam i tunnelbanan, men även printmedia som de bland annat la som rinkar i 

vissa lokalmedia, vepor, hemsidan, som har gjorts om till det bättre och en inspirationskatalog, 

en ganska tjock katalog som skickades ut till hushållen.  

 

”Här använde vi oss som sagt inte av priser, utan bilderna ska mer få kunderna 

att tänka till, ja fasen dom har hängmattor här, just det man kan handla träd här 

eller just det målarfärg ja och tavelramar, lite såna tankar, man fick även fram 

mångfalden i bilderna”, förtydligar Anette. 

 

Anette visar julkatalogen från 2007 där de gjorde en lyckad story kring att föräldrarna försöker 

gömma julklapparna och barnen letar och hitta dem till slut uppe på vinden. De har då bland 

annat letat under sofforna och i öppna spisen. Det är ett bildspel med bilder som är utsprida i 

katalogen, där man får följa barnens letande och föräldrarnas julstök tills barnen lyckliga hittar 

paketen.  

 

De har fortsatt på det här med historia men istället gått över på historian om området, vad det är 

som har hänt i området. Detta gjordes bland annat med hjälp av ”storytelling” i ljudduschar, det 

är som ett rum man kan gå in i och sätta sig på en stol och så är det en högtalare ovanför. Här 

finns sex stycken korta berättelser att lyssna på, historier om området. Med detta ville de 



 

      30 

 

förstärka för kunden att det finns saker som de kanske inte vet om och påvisa att Sickla inte bara 

är ett köpkvarter, utan det finns lite mer, det finns en själ, människor har bott här, man har jobbat 

här, man har bedrivit verksamhet och allt detta har skapat en slags inboddhet.  

 

Kundnöjdhet 

För att kunna skapa mervärde för sina kunder och på så sätt skapa kundnöjdhet anser de att de 

måste följa sin vision och se till att kunden får en helhetsupplevelse när de besöker Sicka. De vill 

även lyssna på sina kunder, vilket de gör genom att ibland arrangera fokusgrupper med 

konsumenter och marknadsundersökningar där de mäter kännedom och tar reda på vad kunden 

har för behov och vill ha när de besöker Sickla. Genom detta har de upptäckt att det varierar 

mellan vad som gör kunderna nöjda och vad de vill göra på sitt besök. En del kommer bara för att 

storhandla i Magasinet, en del promenerar runt och gör alla sina inköp i Sickla medan andra 

inriktar sig på sin specifika butik eller restaurang. 

 

De arbetar efter tre kärnvärden; mångfald, kontraster och personligt, med vilka vi får 

uppfattningen av att de vill skapa mervärde och kundnöjdhet. Där mångfald och kontrast är 

väldigt lika, de går in i varandra. Mångfalden ligger ju i att de har olika branscher, men 

branscherna kan även glida i kontrast med varandra. Till exempel Duka och Servera som har 

mycket porslin, men sen får de ju kontrasten i att de har ett litet krukmakeri, bland hantverkarna, 

där de sitter och gör sitt eget porslin. Det personliga ligger i att man ska känna att man är hemma 

i sitt eget kvarter, men även att mötet öga mot öga i butikerna är vänligt och tilltalande. För att 

göra mötet i butikerna ännu bättre så hade de en service utbildning, som de kallade för SMART, 

där butikerna fick anmäla sitt intresse och betala en del av kostnaden själva för att medverka. De 

strävar även marknadsföringsmässigt efter att använda Nacka Kommun och att göra ett samarbete 

med företagen där.   

 

Upplevelserummet 

Vad det gäller placeringen av butikerna i området så är det genomsänkt på det sättet att det ska 

vara kontrast och mångfald genom allt som är gjort. Det ska även vara en sådan mix att känslan 

av kvarter blir tydlig i relation mot traditionella köpcentrumutseende. Vår uppfattning är att de i 

vissa hus har haft ett strategiskt tänk vad det gäller val och placering av butiker medan det finns 

hus utan detta tänk. Ett exempel där de har tänkt strategiskt är Magasinet, som innehåller stora 

matvarubutiker och stora butiker som har volymhandel så som Clas Olsson men även en liten 

saluhall med lite lyx. 

 

”Det är kontrasten som man har velat ha när man gjorde Magasinet, det lilla 

och det stora och det lyxiga och det vardagliga. För att ha ett hus där man 

faktiskt kan gå och strosa och nöja sig med det. Vill man ändå gå vidare så är 

det bara att vandra vidare till nått av det andra”, säger Anette. 

 

När de bygger till nya byggnader och butiker tänker de mycket på alla olika element som utgör 

upplevelserummet så som tillexempel ljus, design och funktionalitet. Den nya byggnaden eller 

butiken ska även smälta in i befintlig bebyggelse och kännas som om det alltid har funnits på 

plats.  
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”Vi måste se till att bevara det kulturarv vi tagit över och se till att det 

industriella lirar med denna smältdegel av handel och förväntningar som våra 

kunder har på området”, förklarar Anette.  

 

De har bevarat järnbalkar och tegel i husen, inne i gallerian och i Dieselverkstaden hänger det 

kvar traverser i taket som är renoverade, men inte i drift, för att förstärka känslan av att det varit 

ett industriområde. 

 

Vi utgår ifrån att detta måste vara ett bra tänk att ha vid skapandet av ett köpcentra eftersom de 

blev valda till Årets Köpcentrum 2007. Se juryns motivering i bilaga 4. 

 

Marknadsföringsstrategier 

Utifrån det Anette berättar tolkar vi det som att en av deras framgångsfaktorer är att de har valt 

att inte göra som alla andra, utan de har valt att behålla det som är, men även fylla på med ett 

innehåll som ger en stark känsla av sofistikerat och gemytligt. Vilket är två av deras ledord, som 

de jobbar med framförallt i marknadsföringen. Andra styrkor vi kan läsa ur Anettes resonemang 

kring detta är att de är väldigt unika med bland annat sin kultur och med hantverkarna, även att 

det är ett område med flera byggnader som man kan gå i mellan så att man inte får känslan av att 

gå inne i en galleria. Anette utrycker sig så här:  

 

”Man behöver inte känna att man är inne i ett tempel, utan man kan gå runt och 

vandra och gå in och ut i butiker och upptäcka nya saker. Vi kommer aldrig 

bygga över så att det blir ett enda tak över området, för då förlorar vi vår unika 

känsla” 

 

I marknadsföringen ska de profilera Sickla köpkvarter som ett varumärke och inte tala pris och 

produkt utan det gör butikerna själva. De använder inte heller alla butikernas logga i 

marknadsföringen, det är bara om de hjälper någon speciell butik. Om de däremot jobbar mot en 

extern part så kan de ta med deras logga. Anledningen till att de valt att göra så är för att om det 

är flera parter inblandade så kan det lätt bli rörigt vilket de försöker att undvika och det är ju 

ändå Sickla Köpkvarter som är avsändare. 

 

5.2 Heron City  
 

Redan på långt håll kan vi skymta den stora futuristiska skylten med texten Heron City. Första 

intrycket när vi kör in på parkeringen är att detta är en galleria som erbjuder många upplevelser. 

När vi rör oss från parkeringen i riktning mot gallerian möts vi av musik från flera högtalare, en 

kulle med gräs och växter och lekande barn. En stor grupp barn har samlats på de två stora 

lekställningar som är placerade utanför gallerians ingång. Till höger står den gigantiska Heron 

City skylten som sträcker sig flera meter upp i luften. Längre fram mot gallerians vägg står en 

stor ställning, med hoppmattor och höga pelare med fastspända gummiband. Vi får intrycket av 

att gallerian främst riktar sig mot barn och barnfamiljer, som vill få en helhetsupplevelse med 

shopping.  
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På väg in genom dörrarna slås vi emot av en något mörk och murrig atmosfär, det är ganska tyst 

och inte mycket rörelse. En bit in ser vi en härlig fontän, som sprutar vatten i växlande höjder och 

blinkar i olika färger.  

 

Gallerian har en rolig utformning, det går rulltrappor huller om buller som lyser med blått 

neonljus. Den har flera våningar och vi kan se ända upp till översta våningen. På bottenplan finns 

det flera olika butiker och en trappa upp finns en bowlinghall och en arkadhall, där många 

ungdomar står och spelar olika spel. Vi åker upp ytterligare en våning det ligger några fler butiker 

och ett antal restauranger från alla världens hörn. Här finns det många sittplatser och en 

barnhörna där barnen kan leka av sig. En av restaurangerna är Mc Donalds där en skolklass med 

barn i 10 årsåldern pratar och skriker glatt till varandra medan de sitter och äter. På den översta 

våningen finns en restaurang i djungelmiljö med allt från svensk husmanskost till exotiska rätter. 

Här har de verkligen spelat på upplevelse, hela restaurangen har en djungelmiljö, här går det att 

äta, fika, sitta i baren eller spelar på någon av de spelmaskiner som casinot erbjuder.  

 

 
                                     Fotograf: Per-Erik Adamsson 

 

5.2.1 Intervju 
På Heron City mötes vi upp av Annika Sandin som är Marknadskoordinator på 

centrumledningen, för att gå igenom deras marknadsföring och tankar om upplevelser i 

köpcentrum, men även för att få en mer allmän inblick i köpcentret. Se bilder i bilaga 3.  

 

Allmänt 

Heron International med huvudkontor i London är fastighetsägare till Heron City och ägs av 

familjen Ronson. Heron City i Stockholm är ett av totalt fyra Heron City i Europa och ligger i 

Kungens kurva som är Sveriges största handelsområde med över 15 miljoner besökare om året.  

 

Heron City är en destination, på 45 000 kvadratmeter, för shopping, nöje, avkoppling och 

restaurangbesök med 5,6 miljoner besökare under 2008 varav en tredjedel utgjordes av familjer. 

Idag finns 27 butiker i köpcentrumet som idag har stor inriktning på hem och fritid, här finns 

bland annat Mio möbler, Media Markt, Willys och Team Sportia men även hel del restauranger. 

Utöver butiker och restauranger har de även satsat på en biograf, ett gym, nöjescentra och 

Barnens Planet. Nöjescentrat består av flera bowlingbanor, arkadspel och en Fun Zone, med 
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roliga spel för barn. Även Barnens Planet har satsat på barnen, det är ett aktivitetscenter där de 

kan hoppa, studsa och springa runt, här finns en co-kart bana, rutschkana och en klätterställning 

mm.  

 

Marknad och målgrupp 

De vänder sig framförallt till barnfamiljer, där de vuxna ligger i ålderskategorin 35-50 samt de 

som ligger mellan 25-35 som håller på att bygga upp sitt första hem. Heron City ska vara en 

utflyktsort för hela familjen, alla ska gå hem och vara nöjda och haft en rolig dag. Barnen har fått 

sin del, sin upplevelse och de vuxna har gjort sin nytta. 

 

För att locka sin målgrupp vill de nå ut med att de är ett centrum som förenar shopping med nöje 

och de använder de sig även av olika marknadskampanjer som matchar centrumets koncept. För 

att nå ut till rätt marknad och målgrupp och då främst till de som håller på att bygga sitt hem så 

har de precis haft en kampanj som heter ”Vinn ditt vardagsrum”, där kunderna hade möjlighet att 

vinna produkter till ett värde av 40 000 kronor för hemmet. Även ytterligare en kampanj ”Boka 

Heron Citys inredare”, som erbjuder gratis konsultation i två timmar till kunder som anmäler sig 

via internet.  

 

Något som gör dem speciella är ju att de har bland annat en biograf och en bowlinghall 

tillsammans med butikerna, här finns det mycket att välja på för alla. 

 

Upplevelseekonomi 

Det finns tre andra Heron City, som ligger i Spanien, de var första ut och hamnar mer under 

nöjeskategorin, med restauranger och biograf, där finns det även bland annat diskotek och barer. 

Tanken var att det även skulle vara så här i Sverige men det fungerade inte riktigt. Det var för lite 

folk och på vardagarna var det i stort sett nästan tomt. De märkte att den svenska personen inte 

går ut på samma sätt på vardagarna, som de gör i Spanien. Det tog ganska lång tid innan det 

skedde någon förändring, de trodde långt och länge på att det skulle fungera och de ville ha det 

likadant som de andra centrena. På helgerna fungerade det jättebra men på vardagarna inte allt. 

Eftersom det inte fungerade har konceptet nu ändrats till att vara mer hem och fritidsinriktat eller 

shopping med nöje, de vill nu framförallt istället komplettera med det som redan finns på samma 

sida av Kungens kurva, som till exempel IKEA.  

 

Det budskap som de nu vill kommunicera ut är att det är ett hem och fritidscentrum som är ett 

komplement till IKEA m.fl. Men att det fortfarande finns möjlighet till upplevelser och shopping 

med nöje genom att de bland annat har bowlingen och bion. 

 

Vi får uppfattningen av att Annika tycker att marknadsföring av upplevelser är något komplext 

till skillnad mot marknadsföring av en butik, som oftast är ett känt faktum, som folk oftast har 

hört talas om och som är något konkret, vilket gör det enklare. Upplevelser menar hon måste på 

något sätt marknadsföras genom att få fram vad det är budskap går ut på. 

 

”Upplevelser ska presentera på ett annat sätt i marknadsföringen, man måste 

förklara vad det är som ska hända. Tyvärr går vi ju ifrån det här med 

upplevelser mer och mer eftersom vi går mer på hem- och fritids-inriktningen.” 
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Där de tidigare kunde ha en stor scen med artister som uppträdde och liknande har de nu ”klätt” 

in flera butiker. I och med detta så har de inte kvar de öppna ytorna i centrumet på samma sätt 

som de hade vid nyöppning, då de skulle vara ett nöjescentrum och därmed inte plast för lika 

mycket upplevelser. Detta har lett till att de inte har så mycket artister längre, men det har 

MediaMarkt mer tagit över, de har haft skivsigneringar och uppträdande på den stora fontänen 

inne i köpcentrat, där de då byggde upp en stor scen.  

 

Tanken från början var att de skulle ha evenemang som ett komplement till det andra som fanns i 

huset, men då blev det perioder som de hade artister eller liknande och sen lugnt och det kunde gå 

flera veckor till nästa evenemang. Dels så hade de inte budget till att ha evenemang för ofta och 

sen anser de att det inte fungerar i vår kultur, med nöje på det sättet. De menar att det inte är som 

utomlands där man kanske hänger en dag på köpcentrat och tar en fika och sen kanske går in på 

en bar. 

 

”Jag tror dock att det kan smyga sig på mer och mer. Men vi måste nog innan 

vi kommer till det, innan det kommer in i vår vardag och vi kommer in i detta 

levnadssätt, komplettera med sånt som vi är vana att se i ett köpcentrum.” 

 

För att få kunder att förstå att det finns så mycket mer att göra på Heron City än att bara komma 

dit för att handla, så har de funderat på att göra en reklamfilm och byggt upp olika förslag. De 

har funderat på en historia som illustrerar att man är i en drömvärld, och gör en utflykt, den här 

heldagsupplevelsen för familjen. Tanken är att visa att Heron City är en utflyktsort, istället för ett 

ställe dit man bara går spontant och handlar. Exempel på den här drömvisionen är att man 

kommer från det ena till det andra, ramlar ner med fötterna från sängen och vaknar upp i en 

bowlinghall och kastar iväg ett klot och så hamnar klotet i tillexempel TeamSportia och så 

vidare.  

 

Kundnöjdhet 

I dagsläget har de uppfattningen att det är ungefär 50/50 mellan nöjet och butikerna som drar till 

sig ”publiken” och att man kan se en fördelning mellan helg och vardag. På helgerna är det mer 

nöjet och i vardagarna är det butikerna som gör kunderna nöjda och tillfredsställda.  

 

Idag är det väldigt varierande vad kunderna kommer till köpcentrat för att göra, det finns de 

kunder som går till Willys och handlar sen måste de åka hem med sina varor och ungdomar som 

kommer för att spela bowling eller gå till arkaden. Sen finns det barnfamiljerna som stannar flera 

timmar och går på olika evenemang, shoppar och gör ett besök på Barnens Planet för att kanske 

avsluta besöket med bio eller bowling. Medan de som bor i Skärholmen och singlarna kanske går 

dit för att gå på MediaMarkt.  

 

För att få kunderna nöjda och att känna trivsel får vi uppfattningen att Annika anser att miljön i 

centrumet är viktig, att det ska vara rent och snyggt designat och rätt butiks utbud för sin 

inriktning. Vidare att man ska ha kampanjer som skapar ett mervärde för kunden.  

 

Upplevelserummet 

I samband med inriktningsförändring tittade de på hur flödet var inne i centrumet och hur 

kunderna gick vid de olika entréerna, vilket ledde till att de öppnade upp en ny entré och flyttade 
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rulltrapporna. Vi tolkar det som att ombyggnationen gjordes för att de ville styra hur kunderna 

rör sig inne i centrumet och för att få ett självklart flöde till alla butiker. 

 

”Vi flyttade rulltrapporna för att man ska kunna gå runt och ha en överblick 

över hela centrumet, istället för att man ska komma in i ett hörn och stängas in 

någonstans” säger Annika. 

 

Nu när de har format om centrumet och ändrat inriktning har de tänkt på vilka butiker de tar in 

och placeringen av dem för att de ska matcha varandra och stämma in på dagens koncept. För att 

skapa en trivsam miljö har de tänkt på ljuset och försöker att använda sig så mycket som möjligt 

av dagsljus och kvällsbelysningen består av olika färgade lampor och sken. De har tänkt att 

designen ska vara exklusiv och de har lagt vikt på funktionalitet.  

 

Vid utformningen av ett köpcentrum anser de att man bör skapa ett komplement till det som 

redan är etablerade i området och att hitta en bra marknadsplats, ett bra handelsområde med bra 

vägkommunikation och goda parkeringsmöjligheter. Alternativt att man tar den grunden som 

behövs för att locka konsumenter och det får vi uppfattningen av att de tycker är klädaffärer och 

dagligvaruhandel. 

 

Marknadsföringsstrategier 

Att de har nått större framgång idag även på vardagarna, då det har blivit större tillströmning av 

besökare, anser de har att göra med den ändrade inriktningen, eftersom utbudet av hem är så stort 

i kungens kurva och är den självklara destinationen när man ska förnya sitt hem. Framgången har 

även att göra med att de har lyckats hitta en bra balans mellan shopping och nöje.  

 

”Nu har vi en mer jämn publik, men det är fortfarande så att det är nästan 50% 

besökare på lördag och söndag och 50% de resterande fem dagarna. Så det är 

fortfarande ett helgnöje, men det kanske aldrig kommer att väga helt jämt”, 

tror Annika. 

 

På Heron City arbetar de aktivt och löpande med marknadsföring och använder sig av flera olika 

kanaler för att kommunicera ut sitt budskap till potentiella kunder. De arbetar främst med 

annonser i tidningar, busskommunikationer och andra utomhuskampanjer, men även en del 

inomhus och tv. Under en period använde de sig av radioreklam, vilket de nu har gått ifrån lite då 

de tyckte att det inte genererar lika mycket som utomhuskampanjer och busskommunikation. 

Utomhusreklamen finns på flera ställen runt om i Stockholm, i tunnelbanan och på pelare. De har 

en hemsida som är väldigt stark och även en databas som har ca 7 000 medlemmar, som de gör 

utskick till en gång i månaden, vilket de anser är ett bra sätt att marknadsföra sig på. I 

marknadsföringen så marknadsför de Heron City som helhet, så de marknadsför inte butikerna 

var för sig, utan det sköter de själva. Däremot så betalar butikerna en serviceavgift och en del av 

denna går till marknadsföringsbudgeten för Heron City, för i marknadsföringen så ingår alla 

butiker, genom att de har med alla butikers logga längst ner på annonserna.  
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6. Empiri 2 - Tre framgångssagor 
 

Vi har tittat närmare på och kartlagt tre stycken köpcentrum som har lyckats med 

marknadsföringen genom att skapa upplevelser för besökaren. Mall of the Emirates har vi besökt, 

medan de andra två enbart baseras på studier utifrån. Syftet med dessa studier är att inspireras 

av lyckade upplevelsecentrum i andra delar av världen. Med hjälp av denna inspiration hoppas 

vi kunna applicera något på våra svenska centrum. 

 

6.1 West Edmonton Mall 
 

West Edmonton Mall ligger i Canada och är Nordamerikas största shopping - och nöjescentrum. 

Man erbjuder över 800 butiker, 100 restauranganläggningar och nio parker och attraktioner i 

världsklass. Det kallar sig det enda shoppingcentrat i sitt slag – ”shopper's paradise and a world 

of adventure and excitement”.  

 

Köpcentrat är ca 480 000 kvm stort, vilket motsvarar 48 kvarter i västra delen av staden 

Edmonton, i provinsen Alberta. West Edmonton Mall är beläget i en förort till Edmonton och 

täcker en yta på totalt 570 000 m². Här finns över 800 affärer och servicebutiker, respektive 

parkering för mer än 20 000 fordon. Anläggningen har ungefär 23 000 anställda. Varje år besöker 

28,2 miljoner människor köpcentrumet, och mellan 60 000 och 150 000 per dag beroende på 

säsong. West Edmonton Mall öppnade 1981. Sedan dess har tre större utbyggnader skett. De 

första två faserna under köpcentrats första fem år och den tredje i slutet av nittiotalet. 

(www.westedmontonmall.com) 

 

Köpcentrumet har en stor nöjespark, tidigare kallad Fantasyland. Walt Disney Company, som 

använder namnet i flera av sina temaparker, tog upp saken i domstolen och krävde ensamrätt på 

namnet. West Edmonton Mall förlorade och döpte kort därpå om delen till Galaxyland i juli 

1995. Det tillhörande hotellet, Fantasy Hotel som är direktanslutet till nöjesparken, har dock fått 

behålla sitt namn. Nöjesparken är belägen inomhus i köpcentrumets norra del, det är den största 

inomhusnöjesparken i världen med hela 24 attraktioner. Det finns 8 barnattraktioner, 9 

familjeattraktioner och 7 vilda attraktioner, inkluderat berg-och-dalbanan Mindbender. 

Mindbender är världens största inomhusberg-och-dalbana. 2007 invigdes den nyaste attraktionen 

i Galaxyland. Galaxyland erbjuder även en TurboRide, 3D teater, ett spökslott, roliga huset i 3D-

format, berg-och-dalbanan Autosled, Swing of the Century, och Galaxy Kids som är ett stort 

lekområde för barn. (www.wikipedia.com)  

 

I början av 90-talet skedde omfattande tillbyggnader av Edmonton Mall. Bland annat ett biopalats 

- Cineplex Entertainment, en spelhall, en skyttebana, en bokhandel med tillhörande Starbucks, 

samt en hel del mindre butiker. Sedan 2005 hyr man ut Playdiums övervåning till tre av NewCap 

Radio's radiostationer, och undervåningen används delvis som paintballarena. Besöker du 

Edmonton Mall så kan du även passa på att besöka Nordamerikas största äventyrsbad inomhus 

med sina 20 000 m². Parken har världens största vågmaskin för inomhusbad och är känd för sin 

snabba vattenrutschbana på 23,8 m. Den högsta vattenrutschbanan i parken är dock Twister, som 

är 25,3 m hög. World Waterpark byggdes 1995. Ett lekbassängsområde för barn finns för de 

minsta, en uppblåsbar flott-rutschbana samt Bungee Tower där man kan hoppa "bungyjump" 

direkt över till vågbassängen. 

http://www.westedmontonmall.com/
http://www.wikipedia.com/
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I köpcentret finns en marinpark där man kan titta på sjölejon, pingviner, exotiska fiskar, hajar och 

sköldpaddor. En stor bassäng har dagliga shower med sjölejon där man får se dem simma, hoppa 

och dansa. Söker man extra upplevelser erbjuds möjligheten att simma, röra, träna och lära sig 

mer om sjölejonen under en spännande, interaktiv Sea Lion Encounter.  

 

Två minigolfbanor, den ena i en mörk lokal med självlysande neoninredning inspirerad från 

rymden och den andra är en 18-hålsbana för barn uppbyggd som ett sagoland. Deep-Sea Derby 

ger chansen att tävla mot varandra i ett båtrace i köpcentrat. Bowlingbanan Ed's har 28 

bowlingbanor med automatisk scoring. En ”glow-in-the-dark” diskobowling med hög musik 

finns i anslutning. Nattlivet går i Las Vegas-stil med Palace Casino och Caesar's Bingo. Jubel 

Live Dinner Theatre kombinerar middag med en underhållande show. En omfattande arkadhall 

med mer än 50 av de hetaste spelen från bilspel till lufthockey, dans och mycket mer. Tre 

festlokaler kan hyras för födelsedagskalas, företagsevenemang och andra speciella tillfällen. 

 

Ice Palace är en mindre version av en typisk isrink i NHL-mått belägen i köpcentrumets center. 

Det kanadensiska hockeylaget Edmonton Oilers tränade då och då i Ice Palace under Gretzkys 

guldår på 80-talet. Oilers kontrakt för att använda isrinken har dock sedan dess gått ut. Numera 

används den endast för diverse hockey- och sportarrangemang. (www.westedmontonmall.com)  

 

6.2 Mall of the Emirates 
 

I Mall of the Emirates kan du köpa ett par nya skor i en designerboutique, njuta av en läcker 

måltid med familj eller vänner, uppleva hisnande attraktioner på nybyggda Magic Planet eller lite 

graciös slalomåkning mitt i öknen. Mall of the Emirates är shoppingens högborg i Dubai! Ett 

multikomplex med Ski Dubai, Magic Planet, restauranger, varuhus såsom Harvey Nichols, 

Carrefour och Debenhams, samt ca 450 andra butiker. Mall of the Emirates är världens största 

galleria utanför Nordamerika. Här finns världens tredje största inomhusanläggning för 

skidåkning. Anläggningen har en av världens längsta inomhuspister och världens största 

inomhus-snöpark.  
 

I direkt anslutning till gallerian finns det unika 5-stjärniga lyxhotellet Kempinski Hotel, som drar 

besökare i sig självt. Hotellet erbjuder en komplett fritidsupplevelse med en toppmodern 

hälsoklubb, ett ayurvediskt hälsocenter, en pool och en tennisbana. 

 

Mall of the Emirates har varit en av de största samlingspunkterna i Dubai ända sedan öppnandet i 

slutet på 2005. På helgerna är det en enorm kulturell blandning och myller av shoppande 

västerlänningar, emiratis, asiater och afrikaner som vistas i det 223 000 kvm stora komplexet. Det 

går att hitta allt från elektronik, smycken, leksaker, inredning, kläder, skor, toppdesigners och 

budgetmärken som svenska H&M, tillsammans med aktiviteter för hela familjen och restauranger 

i alla prisklasser. Här finns även ett stort biokomplex, Cinestar, som erbjuder Gold Class bio i 

sköna läderfåtöljer. Två stora food courts med varierat utbud och hotellbarer på Kempinski Hotel 

ger besökaren en chans att hämta energi mellan inköpen. Mall of the Emirates ägs för närvarande 

av Majid Al Futtaim (MAF Holding). Byggnaden är ritad av den amerikanska arkitektbyrån, F+A 

Architects. (www.malloftheemirates.com) 

 

http://www.edmontonmall.com/
http://www.malloftheemirates.com/
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Ski Dubai är mellanösterns första skidort och erbjuder en fantastisk möjlighet att njuta av 

skidåkning, snowboard och pulkaåkning eller bara leka i snön. Det ska finnas något för alla, från 

nybörjare till vintersportsentusiasten. Ski Dubai är en unik attraktion som ger dig möjlighet att 

njuta av riktig snö i öknen. Ski Dubai erbjuder varierande svårigheter, höjd och lutning. Den 

längsta backen är 400 meter med en nedgång på över 60 meter. Snowboardåkarna kan också 

utöva sin stunts i Freestyle Zon. Den interaktiva Snow Park är 3000 kvadratmeter stor, vilket ger 

den största inomhus snöparken i världen. 22500m ² täcks med riktig snö året runt. Temperaturen 

hålls på -1° till -2º. Full kapacitet på 1500 gäster. Ski Dubai erbjuder gästerna att använda 

vinterkläder, skidor och snowboard utrustning. St Moritz Café är beläget vid ingången till Ski 

Dubai och Avalanche Café är strategiskt placerad med utsikt över backen. Snow Pro är en 

exklusiv butik där experter ger råd om utrustning behov. Snow School erbjuder instruktörer som 

hjälper besökarna med allt de behöver. 

 

Ductac är ett teater- och konstcenter som utlovar att det finns något för konstälskare i alla åldrar 

och kulturer. 550 sittplatser i teatern, 150 platser i den s.k. studioteatern, repetitionsutrymmen, 

stora och små konstgallerier, 16 allmänna och specialiserade studios för aktiviteter såsom måleri, 

skulptur, fotografi, en musikskola, bibliotek och ett café. Magic Planet är den största 

inomhusnöjesparken i regionen, med flera internationellt prisbelönta attraktioner och spel som 

aldrig tidigare funnits i en byggnad.  

 

CineStar-biografen har skärmar erbjuder det senaste inom teknik och komfort, som ger besökaren 

en unik och trevlig bio upplevelse. Parsäten med upplyftbara armstöd är perfekt för två, men om 

man inte tycker att det duger så finns möjligheten att boka Gold Class Theatre för extra bekväma, 

fullt tillbakalutade läderfåtöljer med justerbara fotstöd, särskild lounge och ett privat bord för 

varje par. 

 

I centrumets mitt finns ett stort urval av restauranger och barer. Libanesiskt, brasserie, skaldjur, 

alpin fondue och restaurang med levande underhållning är några. Det finns två stycken ”food 

courts”, en på vardera sidan av byggnaden. Här finns en mängd av snabbmatsrestauranger att 

välja bland. Det finns också ett utbud av restauranger bredvid biografen och en mängd kaféer 

spridda över hela köpcentret. 

 

När det gäller shopping finns det mesta man kan önska. Harvey Nichols och Debenhams öppnade 

sina största butiker i regionen på Mall för Emirates. Det finns ett stort antal butiker som ska passa 

de flesta smaker. Vårt eget intryck är dock att det mesta är dyrt och exklusivt. 

(www.malloftheemirates.com) 

 

6.3 Heron Spanien 
 

Heron International är ett av Europas ledande fastighetsbolag. De arbetar i huvudsak med 

investeringar och att utveckla företag. Under de senaste 50 åren har bolaget utvecklar mer än 156 

kommersiella byggnader i städer världen över. Man utvecklar, investerar och förvaltar ett brett 

spektrum av kontor, bostäder, hotell etc. i främst Storbritannien men även övriga Europa. Heron 

har utvecklat mer än 1 miljon kvm kommersiella och privata fastigheter och cirka 15 000 

bostäder i Europa och USA.  

 

http://www.malloftheemirates.com/
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Idag äger man en placeringsportfölj värd över £ 500 miljoner. Dess huvudsakliga verksamhet är 

investeringar och utveckling av kontorsbyggnader, utveckling av drift och underhållning samt 

köpcentrum. Heron International bygger på tre mål -  kvalitet som drivs av innovation, design och 

detaljer. Fokus på slutanvändaren och önskan att optimera sina erfarenheter samt en beslutsamhet 

att verkställa beslut snabbt för att maximera utvecklings och investeringsmöjligheter. Heron City 

var den första kedjan i Europa som uttalat satsade på köpcentrum med en kombination av fritid 

och nöje. Fokus är på att "Alltid vara underhållande", vilket även omfattar de olika aspekterna av 

fritid, detaljhandel och fritid.  

  

De olika köpcentrumen har samma prägel av Hollywoods praktfullhet, men man har varit mycket 

noga med att behålla och anpassa centrat efter det land och den stad som man befinner sig i. 

Målet är att fånga de europeiska kulturerna i en smak och en miljö som ska innehålla något för 

alla. Centrat ska byta skepnad från dag till natt, då det plötsligt ska förvandlas till ett nöjesparadis 

och fungera som samlingspunkt för befolkningen. Man säger sig vilja skapa gemenskap. Totalt 

har man 25,6 milj. besökare per år. 

 

Det finns för närvarande 4 Heron City centrum som ägs och förvaltas av Heron:  

Madrid - Heron City Las Rozas  

Madrid - Heron Diversia  

Valencia - Heron City Valencia  

Stockholm - Heron City Stockholm  

 

Heron City Madrid  

Heron City Las Rozas har blivit en samlingspunkt för Madrid regionen och städerna i dess närhet. 

Det är ett populärt resmål för familjer och vill kunna liknas med det lokala torget med gator och 

daglig verksamhet. Heron City Las Rozas har varit öppet sedan 1999 och har blivit ett av Madrid 

regionens populäraste platser att tillbringa sin fritid på. Las Rozas är en av Spaniens snabbast 

växande städer med en befolkning på över 76 200 människor. Centrumet är mycket väl 

positionerat och kan med fördel dra nytta av de förändringar och den fortsatta utveckling som 

sker.  

  

Heron Diversia  

Heron förvärvade Diversia i december 2003 och är 26 000 kvm stort. Centrumet är beläget norr 

om Madrid, mellan Soto de la Moraleja och Arroyo de la Vega, vilket är ett känt industriområde 

med 50 olika företag och över 15 000 anställda. I dagsläget besöks köpcentrumet av över 5,8 

miljoner människor per år.  

 

Heron City Valencia  

Heron City Valencia öppnades 2002 och har Spaniens näst största biograf med 24 skärmar och 

över 8400 platser. I likhet med andra centra så har Heron City Valencia spektakulära 

nöjesattraktioner speciella ljus- och vattenspel.  Heron City har nyligen startat ett samarbete med 

Supercor, en av de ledande livsmedelskedjorna i Spanien som har öppnat en 2000 kvm 

stormarknad i Heron City Valencia.  Andra viktiga hyresgäster är restauranger, barer, disco, 

bowling och ett hälso- och fitnesscenter.  
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7. Diskussion och analys 

 

I diskussionen har vi tolkat och värderat teori och empiri. Målet är att analysera och diskutera 

våra frågeställningar. Vi diskuterar våra svenska köpcentrum och jämför med vad teorin säger 

och med de som lyckats i utlandet och genom detta försöker se likheter och skillnader. Vi 

diskuterar utifrån de rubriker som vi har använt oss av genom hela arbetet. 

 

7.1 Marknad och målgrupp 
 

Efter att ha studerat teorin har vi kunnat tyda hur viktigt det är att känna sina kunder, veta vad de 

värdesätter och vad deras behov är. Det är sedan väldigt viktigt att kunna applicera detta i sina 

erbjudanden och de upplevelser som man erbjuder för att skapa mervärde för kunden. För att 

kunna göra det har vi förstått att man måste ha en tydligt utvald målgrupp som vänder sig till, för 

att kunna rikta sina erbjudanden framförallt till denna grupp.  

 

Utifrån vår intervju med Sickla fick vi uppfattningen av att de jobbar väldigt hårt med att nå ut 

till sin specifika målgrupp och ta reda på vad de vill ha, men att de även försöker nå ut till andra, 

då de anser det svårt att nischa sig till en starkt avgränsad grupp. Vi anser att deras sätt att nå ut 

till sin målgrupp och få dem att känna igen sig i deras erbjudanden, genom att använda orden 

sofistikerat och gemytligt, vilket leder till rena och snygga annonser, är ett väldigt smart och 

genomtänkt sätt. Vi tror att de känner sin målgrupp bra och vet vad de har för behov och 

efterfrågan. Att de däremot inte lyckas nå till kunderna inne i Stockholm anser vi mycket väl kan 

ha att göra med att kunderna inte känner till Sickla tillträckligt, de vet inte vad som finns där och 

inte finns, vilket de också själva insett och ska jobba på. Eftersom kunskapen om varandra, som 

vi tar upp i teorin, lägger grunden till bra relationer och ett varaktigt samarbete, anser vi de viktigt 

att de verkligen satsat på att öka kännedomen om Sickla. Så de kan vidga sin målgrupp, som vi 

får uppfattningen av att de vill.   

 

Heron City använder sig utav andra metoder för att locka sin målgrupp, de vill nå ut till dem att 

de är ett centrum med shopping förenat med nöje och använder sig av kampanjer där man kan 

vinna saker och får saker gratis, som gratis inredningskonsultation. De har också en målgrupp 

som de framförallt riktar sig till, de har valt att dela upp denna på två kategorier av människor, 

den ena är barnfamiljer och den andra är singlar eller unga par i 25-35 års ålder som håller på att 

bygga upp sitt hem tillsammans. Vi tror att deras ändring av inriktning till hem och fritidinriktat 

köpcentrum var en smart vändning för vi får uppfattningen av att de känner denna målgrupp 

bättre och det kan vara en anledning till att det går bättre idag än när de skulle vara ett 

nöjescentrum. Det kan vara så att de överskattade marknaden och var optimistisk gällande 

behovet förut, som vi tar upp i teorin som ett misstag vid kundrelationer. Vi tar även där upp 

vikten av att skapa realistiska förväntningar och att uppfylla dessa, vilket vi tror att de kan 

misslyckas med om de inte mer tydligt går ut med att de har ändrat sin inriktning. Vi hade 

tillexempel helt missat denna förändring och vart lite förvånade när vi kom dit, men detta står för 

oss, det är vår uppfattning och vi kan inte stå för hur andra tycker, eftersom vi inte har riktat in 

oss på kunderna. Däremot anser vi att deras sätt att använda en databas där de har medlemmar, 

som de gör utskick till, är ett väldigt bra sätt att knyta långvariga och förtroendeväckande 

relationer till deras kunder.  
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Vad gäller positionering känns det som att Heron City valt att gå ifrån sin staka position som de 

hade tidigare, som nöjescentra, eftersom detta koncept inte fungerade. Vi får uppfattningen att de 

idag inte har någon direkt positionering jämfört med de andra butikerna som ligger i kungens 

kurva, då alla där har samma inriktning; hem och fritid. De har idag istället valt att vara ett 

komplement till det som redan finns. Något som skulle vara en liten positions skillnad, som de 

kan använda för att ta sig in i kundernas medvetande, är att de förenar shopping med nöje, vilket 

vi tror är en bra strategi som skapar medvärde för kunden. Speciellt för barnfamiljerna, som kan 

vara där en hel dag, då det finns mycket saker att göra för barnen. För att behålla och skaffa nya 

kunder bör man ha meningsfulla skillnader i erbjudandena för att urskilja företaget från 

konkurrenterna. 

 

Vi får uppfattningen av att Sickla köpkvarter vill positionera sig starkt och de urskiljer sig från 

andra genom kontrakt och mångfalt, de ska vara ett minicity där allt ska finnas samtidigt som 

man ska få känslan av att vara hemma i sitt eget kvarter. En annan position som vi anser väl 

fungerande är att de bevarar det gamla i området och hela tiden påvisar att det tidigare varit ett 

industriområde och att det finns en själ i området. Allt detta tycker vi gör dem unika och skapar 

mervärde för kunden. Vi är övertygade om att man genom en stark position har stora möjligheter 

att lyckas. 

 

7.2 Upplevelseekonomi 
 

Vi tror inte att den typiska nöjessatsningen som vi har sett i bl.a. Heron och utomlands är den 

mest lyckade för alla centrum. Biografer, bowling, bergochdalbana och tivoli kan förvisso 

fungera på en målgrupp med barnfamiljer som någon gång om året vill ha en riktig 

nöjesupplevelse. Dock tror vi att konkurrensen blir för stor eftersom dessa nöjen kräver relativt 

mycket tid. Tidskrävande aktiviteter av detta slag blir helt enkelt mer praktiskt att utöva separat 

när man har tid. För köpcentrumen blir problemet då geografiskt, för de flesta stockholmsbor 

finns biograf och bowling på närmare håll. Eftersom det finns ett stort nöjesfält centralt är även 

åkattraktioner en tveksam konkurrensfördel. Däremot är vi av uppfattningen att en annan typ av 

upplevelseinriktning borde vara framgångsrik. Sickla är lite inne på det spår som vi är ute efter, 

en avslappnad miljö där upplevelsen står i centrum under hela besöket. Upplevelsen är dock inte i 

form av attraktioner eller direkta utövanden utan snarare som en röd tråd av upplevelser som 

stimulerar alla sinnen på olika sätt. För att göra besöket på köpcentrumet roligare är 

upplevelseinriktningen ett konkurrensmedel. Målet bör vara att göra besöket mer lustfyllt, få 

kundens ärenden uträttade och samtidigt inte slösa mer tid än nödvändigt. 

 

Sickla köpkvarter strävar efter genomtänkta aktiviteter för att skapa upplevelser runt shoppingen, 

hellre få som är väldigt bra, än att bara plocka in nått varje helg, bara för att det ska hända nått 

hela tiden. Heron City tänkte i samma banor innan de ändrade inriktning, men det hade även att 

göra med budgeten, att de inte hade råd att ha nått hela tiden. Det man kan ställa sig frågande till 

angående detta är varför det fungerade för det ena men inte för det andra köpcentrumet.  

 

Vår uppfattning angående detta är att det kan vara på grund av att Sickla känner sina kunder 

bättre och att de har mer genomtänkta aktiviteter. Kanske framförallt för att de även har så 

mycket annat i kvarteret som lockar kunderna och som i sig ger en upplevelse. Så som 

Magasinet, Dieselverkstan och hantverksgatan men även omgivningen och att de på ett bra sätt 
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har lyckats förmedla det till sina kunder. Men å andra sidan så tycker vi att det även på Heron 

City finns en hel del saker som skapar upplevelser utöver de aktiviteter som anordnas och det är 

ju bland annat Barnens Planet, biografen, nöjescentrat och alla olika restauranger. Vår tanke är de 

inte lyckades förmedla detta och att de kanske vände sig till fel målgrupp och att det är därför 

konceptet som nöjescentrum inte fungerade. Enligt Heron City själva har det med att göra att den 

svenska personen inte går ut lika mycket på vardagarna, som de till exempel gör i Spanien, detta 

tror vi absolut har en stor del i det hela, men vi tror ändå att den målgruppen går att hitta till en 

viss del.  

 

För att även få butikerna engagerade så försöker Sickla att få dem att ha egna små aktiviteter 

samtidigt som det arrangeras nått större i området, detta antar vi är för att på så sätt skapa 

mervärde för kunden. Medan Heron City skötte aktiviteterna själva, däremot har Media Markt 

tagit över lite aktiviteter nu när de gått ifrån den inriktningen och har bland annat haft 

artistframträdande. Vi har fått uppfattningen av att de kan vara en bra strategi att ”ta hjälp” av 

butikerna för att göra kunderna nöjda och skapa mervärde. 

 

Heron City vill kommunicera ut budskapet att de framförallt är ett hem och fritidscentrum men 

även att det finns möjlighet till upplevelser och shopping med nöjen, om man tittar på deras 

hemsida så skriver de att de ligger på topp vad det gäller nöjen. Medan Sickla vill nå ut med att 

de är sofistikerade och gemytliga och ligger mellan exklusivt och gillestuga, samtidigt kan man 

enligt oss se i deras annonser att de vill förmedla att man får en helhetsupplevelse när man 

besöker Sickla köpkvarter.  

 

Vi anser att Sicklas sätt att skapa upplevelser genom marknadsföring är väldigt intressant och 

gjort på ett kreativt sätt. Det vi tänker på främst är deras kampanj ”Hörn”, eftersom detta skapa en 

öppenhet för kunden att avgöra hur det ska sluta, när människorna på varje sida om hörnet 

krockar. Med denna kampanj ville de ju få kunderna att se att bakom varje hörn väntar något nytt 

och som vi förstår det, påminna kunden att det finns ett brett utbud på Sickla. Detta anser vi 

skapa en upplevelse i sig, man få det förklarat för sig att det finns mycket saker att upptäcka när 

man är på plats. 

 

Heron City har planer på att ge sig på det här med upplevelsemarknadsföring i form av en 

reklamfilm, även detta anser vi är ett bra sätt att få kunderna att få upp ögonen för att man kan få 

en helhetsupplevelse på Heron City. Att man kan vistas där en heldag, för det finns flera olika 

aktiviteter som man kan uppleva. 

 

7.3 Kundnöjdhet 
 

För att få kunderna nöjda och då framförallt deras målgrupp så jobbar de på Heron City med 

olika kampanjer som skapa mervärde, de tänker även på renlighet och snygg design, slutligen på 

att de ska ha rätt butiker för sin inriktning. Vilket skiljer sig något från hur Sickla jobbar, de ska 

följa sin vision och se till att kunden får en helhetsupplevelse. De arbetar även efter sina tre 

kärnvärden, som vi presenterar i empiridelen och sen har de ju sin service utbildning, som ska 

förbättra butikernas bemötande mot kunderna. Vi anser att alla dessa sätt att skapa kundnöjdhet 

verkar vara bra, några bättre än andra.  
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Enligt teorin bör företagen optimera sina insatser för att skapa största möjliga värde för kunden, 

till exempel genom att fördjupa sig i kundens behov, genom att inhämta information. Detta tycker 

vi att båda köpcentrumen lyckas med mer eller mindre. För att lyckas med detta så försöker 

Sickla köpkvarter att lyssna på kunderna, genom att arrangera fokusgrupper med konsumenter 

och marknadsundersökningar, för att ta reda på kundens behov. Att lyssna på kunden är enligt oss 

mycket viktigt för att kunna skapa kundvärde. Av Heron City har vi inte riktigt fått något klart 

som tyder på hur de jobbar för att inhämta information om vad som gör kunderna nöjda, men vår 

uppfattning är att de har gjort det på ett bra sätt. Detta eftersom de har bytt inriktning till hem och 

fritid och efter detta fått igång tillströmningen av kunder, framförallt under vardagar då de 

tidigare hade svårt att locka kunder till sig.  

 

Båda köpcentrumen har uppfattningen om att kunderna kommer till dem av olika skäl, vi tolkar 

det som att både märker att det beror på vilken typ av kund det gäller och när de besöker 

centrumet, om de blir nöjda eller inte, vilket också kan förankras i teorin. Som säger att det beror 

på situation och personliga skäl om kunden ska uppleva nöjdhet, till exempel om kunden är trött, 

sur eller sjuk och vad det är för evenemang vid besöket.  

 

7.4 Upplevelserummet 
 

Den faktiska fysiska anläggning där upplevelsen utspelar sig kallar vi för upplevelserummet – i 

detta fall det fysiska köpcentrumet. Detta är den plats där alla trådar ska knytas ihop. Den miljö 

där tjänsten realiseras bidrar aktivt till upplevelsen beroende på tjänstens utformning. Förståelsen 

för vad en tjänst innebär kan vara direkt kopplad till de fysiska föremål eller den fysiska interiör 

som hör ihop med tjänsten. Upplevelserummet bör planeras så att interaktionen kan fungera 

tillfredsställande. De fysiska faktorerna måste underlätta för såväl personal som för kunder, samt 

för mötet dem emellan. Ett köpcentrum har relativt stor möjlighet att kommunicera genom 

upplevelserummet, eftersom besökaren ofta till viss del kommer för nöjes skull och har planerat 

att stanna förhållandevis länge.  

 

Upplevelserummet tycker vi ger ägarna och de som jobbar med marknadsföring av köpcentrum 

en stor möjlighet att skapa upplevelser för kunden kring deras besök och att skapa mervärde. 

Vilket kan styrkas i teorin, där vi tar upp att allt det fysiska runtomkring oss kommunicerar och 

att miljön aktivt bidrar till upplevelsen. Om vi tittar på Heron City och Sickla köpkvarter så får vi 

uppfattningen av att de båda på ett eller annat sätt jobbar efter detta och stävar efter att 

upplevelserummet ska ge kunderna en upplevelse i sig. 

 

På Heron City så har de en väldigt öppen planlösning i köpcentrumet vilken kan skapa en känsla 

av upplevelse, när man åker i rulltrapporna och går runt i huset så får man en överblick över hela 

centrumet och det finns mycket att titta på. Man ser bland annat rulltrapporna med neonblåa 

lampor, fontänen på nedre plan och restaurangen med djungelmiljö. På Sickla får man känslan av 

en helt annan upplevelse, här finns det många hus att gå runt mellan, många nya saker att 

upptäcka bakom varje hörn och det gamla sedan industritiden som är bevarat anser vi ger en ny 

typ av upplevelse som vi tidigare inte upplevt i ett handelsområde. 

 

Något vi upptäckt när vi läst teorier om upplevelserummet är att det bör planeras så att 

interaktionen kan fungera tillfredssällande, det ska underlätta för personal och kunder samt mötet 
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mellan dem. Detta är något som vi får uppfattningen av att Heron City jobbade aktivt med när de 

blev ett hem och fritidcentrum, eftersom de flyttade om rulltrapporna så att flödet till de olika 

butikerna skulle bli bättre. Vad det gäller Sickla anser vi att mötet mellan kund och personal 

underlättas genom att de använder sig av kontrast och mångfald genom allt, vad vi menar är att 

det tillexempel kan räcka att gå till magasinet, där det finns ”lite av allt”. Om man vill ha nått 

annat är det inte svårt att ta sig till de andra byggandena, eftersom det ligger samlat inom ett och 

samma område, jämför det med en stadskärna där det kan vara långa sträckor och svårt att ta sig 

mellan olika butiker. 

 

När Heron City byte inriktning till att vara ett mer hem- och fritidscentrum tog de in flera nya 

butiker, vid val av dessa så hade de hela tiden tanken att de måste matcha varandra och stämma in 

på dagens koncept. Detsamma gäller för Sickla, när de bygger nya byggnader eller tar in nya 

butiker, så ska de smälta in i befintlig bebyggelse och det ska kännas som att de alltid funnits på 

plats. Vilket vi anser tyder på att de har förstått vikten av att det som kommuniceras i miljön 

stämmer in på den tjänst som erbjuds, så att kunden inte upplever motstridigheter. Vi har fått 

uppfattningen att detta är väldigt viktigt för att kunden ska vara nöjd och få ut det som de har 

förväntat sig av besöket och vi tycker att det verkar som att de båda har tagit denna möjlighet till 

att skapa mervärde för kunden.  

 

De olika element som upplevelserummet sfär består av är något som både Sickla och Heron City 

beaktar vid utformningen av köpcentrumet/kvarteret, det som de framförallt tog upp vid vårt 

möte var ljus, design och funktionalitet. Vi tror att båda gör detta för att skapa en trivsam miljö 

och som vi skrev tidigare så kommunicerar den fysiska miljön vi har runt oss. Alltså måste det, 

enligt oss, vara en viktig komponent för att skapa en helhetsupplevelse kring kundens besök och 

ett bra sätt att få kunden att trivas och vilja stanna kvar länge. Detta kan vi säga är de inre 

faktorerna, som vi tar upp i teorin, sen har vi de yttre faktorerna såsom tillgänglighet, 

parkeringsplaster och yttre miljö med landskap. Heron City tror starkt på att vid utformandet av 

ett köpcentrum är vägkommunikation och parkeringsmöjligheter bland det viktigaste, vilket vi 

håller med om, vi tror att ju lättare det är att ta sig till platsen desto fler besökare kommer dit. 

Vad det gäller Sickla så pratade vi inte om det uttryckligen men med tanke på att de stora 

parkeringsmöjligheter och att det är lätt att hitta dit så antar vi att även de har tagit detta i 

beaktning.  

 

7.5 Marknadsföringsstrategier 
 

Heron City och Sickla köpkvarter har helt olika strategier som de använder sig av för att få 

kunder att besöka dem. De två strategier som de anser är anledningen till deras framgång är av 

två helt olika slag. Heron City anser att de har nått större framgång och fått en större tillströmning 

av kunder även på vardagar för att de ändrade inriktning och nu ska vara ett komplement till de 

övriga hem- och fritidbutiker, tillexempel IKEA, som ligger i Kungens Kurva. De vill alltså vara 

lite lika de andra som finns där medan Sickla köpkvarter vill vara helt tvärt om. Vi få 

uppfattningen av att de anser att deras största framgångsfaktor är att de inte är som alla andra, att 

de är väldigt unika med bland annat sin kultur och med hantverkarna och att det är som en liten 

statskärna, ett minicity, där allt ska finnas.  
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En av de marknadsföringsstrategier som vi tar upp i teorin är att utöka aktiviteterna och detta för 

att öka attraktionskraften. Detta får man väl säga att de båda har lyckats med, men på olika sätt. 

På Sickla har man olika aktiviteter där de bland annat tar in externa parter men de har även 

interna aktiviteter, alltså aktiviteter som läggs in som evenemang vid speciella tillfällen. Heron 

City däremot som har gått ifrån detta mer och mer med specifika evenemang har ju istället 

hyresgäster som ger kunden möjlighet till aktivteter alla dagar i veckan, vad vi så menar är bion, 

biljarden och arkaden med mera.  

 

En annan strategi som vi tar upp är att man ska förena nytta med nöje, bland annat för att 

människor idag ofta är stressande och vill uppnå effektivitet. I de aspekterna tycker vi att Heron 

City fungerar bra, här kan man göra mycket saker utan att behöva förflytta sig från en plats till en 

annan. Eftersom det finns både restauranger, butiker, gym, biograf, bowling och mycket mer. På 

Sickla har man också enligt vår uppfattning försökt att uppnå effektiviteten bland annat genom 

det hus som de kallar för Magasinet, där de har blandat det lilla och det stora, den vardagliga och 

det lyxiga för att få mångfald och kontrast. Med detta tycker vi att de har uppnått effektivitet för 

det kan räcka att gå till Magasinet och få det man är ute efter och sedan vara nöjd. Samtidigt som 

hela kvarteret ska fungera som en stadskärna, där allt ska finnas, så att kundens ska kunna uträtta 

alla ärenden på ett och samma ställe. 

 

Överträffa kundens förväntningar är den sista strategin som vi skriver om. Tack vare att 

köpcentrumen i Sverige är påtagligt lika varandra i utformandet har kunden en ganska klar 

uppfattning om vad hon kommer att erbjudas när hon besöker centrumet. Här finns alltså bra 

möjligheter till att överträffa förväntningarna, genom att lägga till en upplevelseinriktning.  

 

7.6 Övrigt  
 

Mall of the Emirates är ett relativt nischat centrum där man har satsat på exklusivitet och flärd. 

Priserna är genomgående höga och utformning och materialval exklusiva, miljön andas rikedom 

och det är relativt tyst och sofistikerat. Vår uppfattning är att den inriktade målgruppen är rika 

människor i medelåldern, antagligen en hel del affärsmän och kvinnor. Denna exklusivitet tror vi 

skulle kunna gå att applicera i Sverige. Ett köpcentrum som kanske mer påminner om en saluhall 

med boutiquer. NK i Stockholm är inne på det spåret, ett köpcentrum med en tydlig exklusiv 

framtoning. Specialerbjudanden till de extra viktiga nyckelkunderna och evenemang som ska 

kännas lyxiga. Nyckeln till framgång här anser vi vara nischningen, en tydligt formulerad 

målgrupp till vilken man kan skräddarsy erbjudanden. Även här får man gå ifrån det traditionella 

köpcentrumet och inrikta sig på upplevelserna. Vi tänker oss en saluhall med importerade varor, 

ett hälsocenter, butiker med exklusiva märken, fina restauranger och ett mysigt hotell i vacker 

miljö. Inte ett centrum för att söndagshandla och roa sig, utan ett centrum för att roa sig och njuta 

– även om möjligheten till shopping finns nära till hands men då som ett komplement till 

njutningen. 
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8. Slutsats 
 

Här analyserar vi data som har direkt anknytning till syfte och problemformuleringarna. Vi 

kommer i detta sista avsnitt att gå ifrån vår tidigare struktur avseende rubrikindelning. Istället 

kommer problemformuleringarna fungera som rubriker, för att i resonemanget komma fram till 

svar på våra problemformuleringar och en slutsats.   

 

Vad är en upplevelse och hur har upplevelseindustrin utvecklats över tid?  

 

Upplevelser är dock något som de flesta människor strävar efter, i hopp om att skapa en positiv 

känsla. Detta är något som man på senare tid har börjat uppmärksamma och utnyttja inom 

näringslivet. Människan har en hedonistisk längtan efter att ge efter för begär, lämna den trista 

vardagen och skämma bort sig själv. Många upplevelser uppstår av denna hedonistiska längtan, 

vilket är typiskt för vårt postmoderna konsumtionssätt. Till skillnad från ett föremål kan en 

upplevelse betraktas som ett mer personligt fenomen som man är med om, och därigenom är med 

och skapar själv. Upplevelsen har en början och ett slut, det är således en investering i tid. En 

upplevelse kan beskrivas som något som har något flyktigt över sig. Det är en process som består 

av ett antal kortvariga händelser och ögonblicksupplevelser. Upplevelser i ett köpcentrum ska få 

kunden att känna sig speciell, att ha kul, njuta och kanske lära.  

 

Upplevelseindustrin är ett samlingsbegrepp för individer och industrier med ett kreativt 

förhållningssätt och som har till huvuduppgift att skapa och leverera upplevelser i någon form. 

Man kan jämföra köpet av tjänst med köpet av en upplevelse. När en person köper en tjänst 

betalar han för en immateriell verksamhet som utförs för dennes räkning medan en upplevelse 

mynnar ut i en rad minnesvärda händelser som tilltalar honom på ett personligt sätt. En tjänst kan 

utföras på exakt samma sätt men innehålla enorma skillnader i upplevelsen beroende på 

”paketeringen” de levereras i. De extra kostnaderna för företaget som levererar upplevelsen är 

ofta dolda i personalens utökade utbildning, kompetens och kanske extra förmåner.  

 

USA har kommit långt inom upplevelseindustrin. Ett exempel är ”restaurangbutiker” där 

gränserna mellan dagligvaruhandeln och restaurangbranschen suddas ut och skapar ett mellanting 

mellan restaurang och affär. Man beställer mat, som tillagas av kockarna. Under tiden kan 

kunden gå runt i butiken och köpa andra livsmedel. Här har man fokuserat på att beröra alla 

sinnen, det doftar gott från restaurangköket, smaka gott från provsmakningserbjudanden och ge 

en hemtrevlig atmosfär. Tack vare dessa stimuli ska konsumenten få inspiration, känna 

matglädje, lust och helt enkelt trivas. Genom detta vill man förstås att kunden ska handla mer och 

spendera mer pengar. En annan tendens som är på frammarsch är konceptualisering vilket 

innebär att verksamheter söker metodiska och exklusiva karaktärsdrag som kan kommersialiseras 

i en specifik marknad. Man vill skapa unika anläggningar i branschen för att öka sina 

marknadsandelar. Detta kan uppnås med en nytänkande butikssammansättning, extraordinär 

bredd eller dylikt. Man hoppas att kunna locka konsumenter från flera segment, och därmed växa.  
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Hur kan man skapa ett mervärde för kunden genom upplevelser i ett köpcentrum?  

 

Det är mycket viktigt att lära känna sina kunder, veta vad de värdesätter och vad deras behov är. 

Denna kunskap ska sedan appliceras i erbjudanden och de upplevelser som man erbjuder för att 

skapa mervärde för kunden. En tydligt utvald målgrupp är a och o, för att kunna rikta sina 

erbjudanden rätt och erbjuda rätt typ av upplevelse. Konsumentens sinnen måste attraheras på ett 

positivt sätt, och konsumenten måste själv vara aktiv i upplevelsen och absorbera vad som 

händer. En extraordinär upplevelse är en aktiv, dynamisk process. Processen har ofta en stark 

social dimension där mening och känsla av nöje är integrerade komponenter. Absorbering och 

personlig kontroll ger engagemang. Processen är kontextberoende, oviss och förknippas med 

något nytt. Vår uppfattning är att upplevelsebaserad marknadsföring i köpcentrum är ett vinnande 

koncept. Våra undersökta köpcentrum riktar sig främst till människor i 30-årsåldern samt 

småbarnsfamiljer. I denna målgrupp anser vi att det finns mycket goda möjligheter att arbeta 

upplevelsebaserat. De är moderna, tekniska och öppna för nya intryck. Det finns även ett 

tidsperspektiv eftersom många idag är stressade och söker effektiva lösningar på vardagssysslor. 

Att kunna kombinera shopping och nöje borde utifrån detta vara en fungerande strategi, som 

skapar mervärde för kunden, även om vi vill frångå det typiska köpcentrumet en aning.   

 

På Sickla köpkvarter var Annette av åsikten att det är svårt att nischa sig i marknadsföringen av 

ett köpkvarter. Hon säger att man inte kan tala till alla, men att man på något sätt måste göra det i 

alla fall. Trots att de har en tydlig målgrupp som man vill vända sig till så finns det köpstarka 

konsumenter utanför målgruppen som måste tas i beaktande för att inte tappa dessa kunder. 

Heron city lockar sin målgrupp genom budskapet att de är ett centrum som förenar shopping med 

nöje. Man har arbetat med konceptualisering genom olika marknadskampanjer som matchar 

centrumets koncept. Man anser sig nå rätt marknad och målgrupp, främst till dem som håller på 

att bygga sitt hem. 

 

På vilka sätt kan centrumledningen arbeta för att skapa upplevelser?  

 

Människor i dag är ofta stressade och vill uppnå effektivitet. Genom kombinationserbjudanden 

spar vi tid och samtidigt minskas graden av anonymitet. Temarestauranger engagerar kunder, det 

finns något intressant och lustfyllt som attraherar. Ofta är det även såväl tryggt som spännande 

med andra människor som delar samma intresse. Företagsledningen kan vinna fördelar genom att 

se upplevelserummet – köpcentrumet - som en plats för sociala ritualer, inte endast ekonomiska 

transaktioner. Individer idag söker ständigt dessa sociala platser för gemenskap, vilket förstås kan 

leda till stora ekonomiska fördelar om de utnyttjas på rätt sätt. 

 

Upplevelserummet är det rum där alla trådar ska knytas samman, detta bör planeras så att 

interaktionen fungerar tillfredsställande, samt underlätta för mötet mellan kund och personal. Vi 

tror på möjligheten att särskilja sig, vad det gäller upplevelserummet, genom att vara lite 

generösare mot våra sinnen. Naturligt solljus, caféer som bidrar med härliga dofter och lite mer 

spännande arkitektur är några förslag. För att underlätta upplevelseinslaget kan en uppdelning av 

butiksgenrer vara ett alternativ. På så vis kan en del av köpcentrumet vara inriktat på mat och 

dryck, med doft av kryddor och matlagning. Livsmedel och restauranger kan vävas ihop till en 

lönsam kombination. Här får det gärna vara svag och lugn musik på i bakgrunden och en lätt 

dämpad belysning. Provsmakning med gratis recept tror vi skulle bidra till ökad handel. En annan 

del av centrumet skulle kunna fokusera på mode och skönhet. Här skulle det passa med lite 
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starkare ljussättning, lite högre musik och med mer tempo. Storbildsskärm med modevisningar 

eller dylikt skulle kunna vara ett spännande inslag. Samarbete med en modejournalist eller 

bloggerska som väljer ut sina favoritprodukter skulle med största sannolikhet öka försäljningen. 

Fräscha dofter associerar till något attraktivt. Ytterligare en del kan fokusera på teknik och media, 

med tillexempel enkel design, tydliga budskap och häftiga filmer i bakgrunden. Här ska ljus och 

ljud få stå i centrum genom de nyaste produkterna på marknaden. Associationer till snabba bilar 

och den senaste tekniken talar till den berörda målgruppen.  

 

Målet med detta är att öka köpcentrumets attraktivitet. Man vill således förstärka nöjesinslaget 

genom att ”förpacka” tjänsten för att skapa en viss image. Genom att skapa aktiviteter på en 

destination vill man öka attraktionskraften. Upplevelsecentrat ska locka individen som söker mer 

än en produkt eller evenemang, genom samverkan av många olika komplexa stimuli. 

 

Det finns köpcentrum i Sverige som har försökt att arbeta upplevelsebaserat, men inte 

riktigt lyckats. Varför har det inte blivit en succé, och vad kan det bero på?  

 

När vi började skriva denna uppsats var vi av uppfattningen att ett kombinerat centrum var en 

fullträff. Under resans gång har vi delvis ändrat uppfattning. Vi tror tyvärr inte att det finns en 

marknad för ett köpcentrum av den omfattningen vi sett utomlands i Sverige. Sveriges befolkning 

är bara en tredjedel av West Edmonton Malls årliga besökare, vilket talar sitt tydliga språk. Vi 

tror inte att bredden och variationen fungerar på en svensk marknad. Vår uppfattning är att man 

måste gå ifrån köpcentrumsbranschen för att lyckas med denna typ av upplevelseinriktning, och 

tydligt nischa sig. Kombinationen dagligvaruhandel och nöjescentrum är antagligen för 

distanserad. Ett nöjescentrum kan det kanske finnas en marknad för, men i så fall bör man gå 

ifrån butiker som erbjuder livsmedel, kläder, teknik och skönhet. Istället kan fokus ligga på rent 

nöje, som café, restaurang, bio, attraktioner etc. Alternativt att ”bygga in” upplevelser i 

centrumet, av det slag vi nämnde ovan. Att göra shoppingen till en upplevelse. 

 

Ett köpcentrum kan säkert fungera med ett bra geografiskt läge, tilltalande miljö och en lyckad 

butikssammansättning. För att skapa ett upplevelsecentrum tror vi dock att det krävs lite mer. 

Kontinuerlig uppföljning och målgruppsanalys för att hålla sig ajour med vad kunderna vill ha, 

uppdatering i nöjesbranschen för att alltid vara på hugget och erbjuda nya spännande upplevelser. 

För att lyckas med detta är vi övertygade om att det krävs en väldigt motiverad och entusiastisk 

centrumledning. Vi anser dock att det finns vissa anledningar till att upplevelseinriktningen inte 

riktigt har slagit igenom i Sverige.  

 

I Sverige har vi välutvecklade stadskärnor som erbjuder det mesta man kan önska. Många stora 

städer utomlands saknar riktiga stadskärnor med utvecklade shoppingmöjligheter, som istället har 

ersatts av köpcentrum. Om vi tittar på shoppingkulturen i USA t.ex. så åker man till ”malls” i 

första hand när man ska shoppa. Gågator med butiker i stadskärnan existerar knappt i städer som 

Los Angeles eller Miami. Det finns en marknad som inte går att jämföra med den svenska. 

Stadskärnorna är inte heller konkurrenter i samma utsträckning som i Stockholm och Sverige. 

Detta tror vi är en starkt bidragande orsak till att framgången inte har blivit lika stor i Stockholm 

som i West Edmonton. Även Dubai saknar stadskärna, men har ett antal välutvecklade och 

välfungerade köpcentrum. 
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I Sverige har vi inte heller den kulturen då man träffas och umgås spontant på samma att som i 

många andra länder. När vi träffas så går vi på bio, går på restaurang, går och fikar etc. Vi har 

tydligt uppsatta mål och syften med våra sociala träffar. Att bara bestämma en tid för att ”hänga” 

är inte så vanligt bland svenskar. I Spanien är det t.ex. inte ovanligt att ungdomar träffas för att 

spendera en eftermiddag i ett köpcentrum. Även vårt svenska klimat försvårar denna typ av 

spontant umgänge. Samtidigt kan vi tycka att klimatet borde kunna bidra till att köpcentrumen är 

mer attraktiva än städerna med gågator utomhus…  

 

Antagligen är inte Sverige riktigt redo för ett köpcentrum med dagligvaruhandel och omfattande 

nöjesattraktioner. Däremot vill svenskarna gärna känna sig speciella, vi vill njuta och roa oss. Vår 

slutsats är att köpcentrum absolut ska satsa på att skapa upplevelser för sina kunder. 

Upplevelserna bör dock vara ”inbakade” i shoppingen och ha en nära anknytning till de ärenden 

man har i centrumet. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

 
Allmänt 

1) Berätta om köpcentrum/kvarter generellt 

- Hur ser ägarförhållandet ut? 

- Antal butiker? 

- Hur stort område, antal kvadratmeter? 

- Uppbyggnad? 

- Har ni haft några större ombyggnader? 

- mm 

 

Marknad och målgrupp 

2) Vilken målgrupp vänder ni er till främst? 

 

3) Vad gör ni för att locka kunder till just ert köpcentrum/kvarter? 

- Hur positionerar ni er? Alltså tar er in i kundernas medvetande! 

 

Upplevelseekonomi 

4) Vad vill ni kommunicera för budskap till era kunder? 

 

5) Vad tänker du på när du hör ”marknadsföring genom upplevelser” 

 

6) Är upplevelseinriktningen något ni jobbar aktivt med inom köpcentrumet/kvarteret? 

- Hur? Vad görs? 

- Aktiverar ni butikerna i arbetet? 

 

7) ”Storytelling” är ett sätt att skapa upplevelser för konsumenterna, dvs att bygga upp 

organisationen runt en historia och kommunicera ett koncept och gestalta sitt varumärke! 

- Är det något som ni tar i beaktning och arbetar utifrån? 

 

Kundnöjdhet 

8) Hur arbetar ni för kundnöjdheten och för att skapa värde för kunden?  

- Vad anser ni är viktigt för att kunderna ska vara nöjda?  

- Hur inhämtar ni information om vad som gör kunden nöjd? 

 

9) Har ni någon uppfattning om varför kunder kommer till köpcentrumet/kvarteret, om det är för 

att få en helhetsupplevelse eller bara för att gå till en specifik butik? 

 

Upplevelserummet 

10) Många butiker använder sig av s.k. kundvarv, dvs. hur kunderna ska röra sig i butiken! 

- Har ni tagit detta i beaktning vid placering av butikerna? 

- I så fall hur? 

 

11) Köpcentrumet/kvarteret består av flera olika ”kategorier” av butiker. 

- Är dessa strategiskt utvalda av er? 
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12) Upplevelserummet är en sfär av en mängd olika element – temperatur, ljud, ljus, lukt, design 

och funktionalitet! 

- Är detta något ni har tagit i beaktande vi uppbyggnad och utformning av 

köpcentrumet/kvarteret som det ser ut idag? 

13) Är det något speciellt man bör tänka på när man utformar en galleria? 

 

Marknadsföringsstrategier 

14) Vilka anser du är era framgångsfaktorer idag? Vilka strategier ligger bakom detta? 

 

15) Hur arbetar ni med marknadsföring av köpcentrumet/kvarteret som helhet? 

 

16) Vilka kanaler använder ni er av för att marknadsföra köpcentrumet/kvarteret? 
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Bilaga 2 
 

 
Kampanj ”Bakom varje hörn” 

 

 

 
En av byggnaderna i området som kallas Växthuset 

 

 

       
Utsällning vid invigningen av Magasinet, där de speglade vad som finns i byggnaden. 
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Den målgrupp som de vänder sig till, hon ca 30, han ca 42 

 

 

 
Sickla gallerian efter ombyggnaden 

 

 

 
Så här såg området ut under industritiden 
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Bilaga 3 

 

 
Heron City loggan  

 

 
Köpcentrumets stora glasfasad 

 

  
”Pelaren” utanför köpcentrumet 
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’ 

En bild på den öppna planlösningen 

 

         
Fontänen inne i köpcentrumet 

 
Fotograf (alla bilder från Heron City): Per-Erik Adamsson 
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Bilaga 4 

 

Sickla köpkvarter blev utsedd till Årets köpcentrum 2007 
 

”Sickla Köpkvarter utsågs av tidningen Market till Årets köpcentrum 2007 vid ”Stora 

detaljhandelsdagen” 

. 

Juryns motivering: 

"Läget mellan city och en redan etablerad externhandel borde avskräcka de flesta. Men resultatet 

av den här vågade satsningen bryter mot branschens likriktning. Här integreras industrikvarter 

och modern shopping i en levande stadsmiljö för kräsna konsumenter. 

 

Fortsätter det så här finns det snart mer citykänsla här än i stadskärnan." 

 

Juryn, som bestod av experter på detaljhandel, utsåg vinnarna bland ett stort antal aktörer som har 

varit både innovativa och framgångsrika under det gångna året.”  

(Sicklas marknadsföringspresentation 2007) 

 

 

 


