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Sammanfattning 

Titel: Framgångsfaktorer för Köpcentrum 

Nivå: C-uppsats inom ämnet marknadsföring 

Författare: Emil Eliasson & Anna Haapalehto 

Handledare: Lars Steiner 

Datum: 2011-06 

Syfte: Huvudsyftet med detta examensarbete är att ta reda på vilka faktorer som behövs för att 

ett köpcentrum ska bli framgångsrikt. Vad efterfrågar konsumenterna i dagsläget om vilka 

preferenser de har till ett köpcentrum. 

Metod: Vi valde att genomföra en kvantitativ metod till detta examensarbete. Först 

genomförde vi en datainsamling, för att sedan kunna framställa en enkät som vi skickade ut 

till personer mellan 20-30 år. Förutom den primärdata vi använde har vi även använt oss av 

sekundärdata som utgörs av forskningsartiklar och litteratur som passade till vårt ämne. 

Resultat & slutsats: Svarspersonerna ansåg att nöjesattribut är viktigt för att ett köpcentrum 

ska bli framgångsrikt. Andra framgångsfaktorer är parkeringstillgång, matställen, evenemang 

och säkerhet. Det som saknas i Gävles butikutbud i nuläget enligt svarspersonerna är butiker 

som Zara, Topshop, Monki och second hand butiker. Något som inte ansågs vara viktigt är 

lekrum, gym och skönhetssalonger.    

Förslag till fortsatt forskning: I vår studie har vi valt att bortse från den ekonomiska 

aspekten och den geografiska aspekten. För fortsatt forskning bör fler personer tillfrågas i 

enkätundersökningen. Gå djupare in på de framgångsfaktorer vi presenterat i detta 

examensarbete, hitta ytterligare data som förstärker arbetet. Intervjua ett fastighetsföretag som 

arbetar med köpcentrum för att få mer resonemang om hur de tänker kring ämnet. 

Uppsatsens bidrag: Det finns sedan tidigare liknande uppsatser inom detta ämne. Vi har valt 

att rikta in oss på vilka faktorer som eftersträvas hos kunderna för att ett köpcentrum ska bli 

framgångsrikt. Den här studien ger en förståelse över hur personer som är 20-30 år tänker och 

tycker kring vad som krävs för att ett köpcentrum i Gävle ska kunna bli framgångsrikt. Det 

påvisar även att nöjesattribut är en viktig faktor för att ett köpcentrum ska bli populärt.  

Nyckelord: Köpcentrum, framgångsfaktorer



 

 

 

 

Summary 

Title: Factors of Success in Shopping Centres 

Level: Bachelor thesis, 15 credits in Business Administration 

Authors: Emil Eliasson & Anna Haapalehto 

Supervisor: Lars Steiner 

Date: 2011-06 

Aim: The main purpose with this paper is to establish the factors that are of importance when 

creating a successful shopping centre. What are the consumers asking for and what their 

preferences to shopping centers are. 

Method: We chose to use the quantitative research method in our paper. To begin with we 

collected data, and then we developed a survey that we sent out to people in the age between 

20-30 years. Besides the primary data we used, we also used secondary data from science 

articles, journals and other literature suited to our subject.  

Conclusion: The respondents considered that entertainment is a factor of importance in the 

success of a shopping centre. Other factors of success are parking space, food, events and 

security. Something that is missing in Gävle at this point is stores like Zara, Topshop, Monki. 

Something that was not of importance to our respondents was a play area to children, gym or 

beauty salons.   

Suggestions for future research: In our study we chose to ignore the economic aspect as 

well as the location aspect. In suggestions for future research we recommend to broaden the 

surveys to more respondents, and to deepen into the factors of success that we have 

established. We also suggest to find more data to strengthen our study. Another aspect could 

be to interview a real estate company to know their opinion.  

Contribution: There already are similar papers in this subject. What we did was to establish 

was what customers find is important factors of success. This study contributes with an 

understanding in what customers in the age of 20-30 considers is important in order to make a 

shopping centre successful. Our contribution is also that entertainment is an important factor 

of success to make a shopping centre popular.  

Key words: Shopping centre, factors of success
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1. Inledning 

I detta kapitel presenteras en beskrivning om arbetets bakgrund och syfte för att skapa en 

introducerande förståelse. 

1.1 Bakgrund 

De planerade och centralt styrda köpcentrumen som finns idag introducerades först i USA i 

början på 1950-talet. I slutet på det decenniet nådde även köpcentrumen till Europa och 

Skandinavien.
1
 Den rådande konkurrensen ställer krav på köpcentrum att differentiera sig från 

varandra, eftersom de oftast ser lika ut invändigt och ofta har samma utbud.
2
 Detta är en 

snabbt växande bransch och det ställs allt mer högre krav på att skapa ett köpcentrum som har 

hållbara konkurrensfördelar och samtidigt tilltalar konsumenterna.  

Ett köpcentrum är en samlingsplats för olika butiker men även kan serveringar och annan 

service erbjudas.
3
 Köpcentrumen har under senare år blivit starka konkurrenter mot 

galleriorna som finns i centrum, då köpcentrum oftast hittas utanför stadskärnorna.
4
 

Anselmsson menar på att kundtillfredsställelse är viktigt för både konsumenter och de som 

styr köpcentrumet. Nyckeln till framgång är att fastställa vilka behov och önskemål som 

målgruppen har och leverera dem på ett mer tydligt och effektivt sätt än konkurrenter. Detta 

bidrar till att en tillfredställd kund är lojal till ett visst köpcentrum.
5
 Med andra ord är det 

mycket viktigt att ta reda på vilka faktorer som är nödvändiga för kundens tillfredställelse i 

skapandet av ett köpcentrum.   

Över hela världen har köpcentrum blivit mer än bara shopping, det är även en mötesplats för 

sociala aktiviteter och fritidsaktiviteter. De innehåller butiker såväl som caféer, restauranger, 

biografer, lekplatser för barn, interaktiv underhållning, platser för socialt umgänge och vila 

samt marknadsföringsplatser.
6
 Med tanke på det stora utbudet av köpcentrum är det trovärdigt 

att kunder väljer det köpcentrum som attraherar dem mest exempelvis genom det köpcentrum 

                                                 
1
 Anselmsson (2006) Sid 115 

2
 Sit, Merrilees, Birch (2003) Sid 80 

3
 http://www.ne.se/k%C3%B6pcentrum 2011-07-04 

4
 http://sv.wikipedia.org/wiki/Galleria 2011-07-04 

5
 Anselmsson (2006) Sid 116 

6
 El-Adly (2006) Sid 936 
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som har bäst utbud. Därför är det mycket viktigt att veta hur ens köpcentrum tilltalar 

kunderna.
7
  

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att ta reda på hur ett framgångsrikt köpcentrum ska se ut. Det denna 

studie ska ta reda på är vad som efterfrågas bland konsumenterna idag och vad de har för 

preferenser inför ett köpcentrum.  

Resultatet i arbetet ska sedan kunna användas av fastighetsföretag då de ska bygga och 

utforma ett nytt köpcentrum.  

1.3 Problemformulering 

Köpcentrum idag kan se olika ut i utformningen på byggnaderna, men är ofta mycket 

likvärdiga invändigt. Likvärdiga i den mening att butiksutbudet ofta är densamma och det är 

inte många köpcentrum som vågar prova något unikt utan de begränsar sig till det som redan 

är beprövat och garanterat lyckat. 

De frågeställningar vi har i denna studie är: 

 Hur ser ett framgångsrikt köpcentrum ut? 

 Vad efterfrågas av de unga konsumenterna?  

                                                 
7
 El-Adly (2006) Sid 937 
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2. Metod 

Detta kapitel innehåller en definition av vilket tillvägagångssätt vi har använt oss av i vår 

studie, för att bidra till en ökad förståelse. 

2.1 Data och undersökningsmetod  

Den undersökningsmetod som vi har valt att använda oss av är den kvantitativa 

forskningsmetoden. Vi har valt kvantitativ forskningsmetod eftersom vi ska mäta vilka 

faktorer som är mest efterfrågade i uppbyggnaden av ett köpcentrum. Detta ska vi ta reda på 

genom att genomföra en enkätundersökning. Genom att göra en kvantitativ undersökning kan 

resultaten sedan generaliseras även om det baseras på ett visst antal människor.
8
 Detta urval är 

dock ett representativt urval för vår studie, eftersom respondenterna är koncentrerade till 

Gävle och inom en ålder på 20-30 år. Anledningen till att vi valt att fokusera på denna 

åldersintervall är för att vi ska få de yngre vuxnas åsikter som utgångspunkt i vår studie. Den 

största skillnaden på kvalitativ och kvantitativ undersökningsmetod är att kvantitativa studier 

baseras på siffror och mätningar. Informationen som tillhandahålls genom en kvantitativ 

forskningsmetod är mycket bred och når ut till fler personer, då kvalitativ 

undersökningsmetod består av färre intervjuer med mer fokus inom ett visst område.
9
 Det vi 

vill erhålla genom våra enkäter är mätbara svar för att ta fram de faktorer som är de viktigaste 

och mest betydande från så många personer som möjligt för att skapa ett trovärdigt resultat. 

Vi skickade ut vår enkät till 90 stycken oberoende personer, med det menar vi den målgrupp 

vi har valt, då vi skickade enkäter till slumpmässigt valda personer i Gävle. Syftet var att få 

svar från personer inom åldrarna 20-30 och sålla bort de svar som kom från respondenter i 

andra åldrar, men detta behövde vi dock inte då alla föll inom intervallet 20-30 år. Det antal 

som svarade var 33 stycken respondenter, vilket gör ett bortfall på 63,3 %. Syftet med att 

skicka enkäter var att erhålla en så pass bred bas som möjligt. Vi valde att skicka ut vår enkät 

till de studenter som läser samma kurs som oss, examensarbeten i företagsekonomi C och D 

nivå, detta för att dessa studenter är de som i framtiden kommer att konsumera och besöka 

köpcentrum.    

Vi utformade enkäten genom att först ställa frågor med färdiga svarsalternativ, detta för att 

underlätta för våra respondenter samt för att vi skulle få en kvantifierbar data som vi senare 

skulle kunna utforma diagram efter. Vi höll vår enkät kort för att undvika bortfall, eftersom en 

                                                 
8
 Ibid. Sid 100 

9
 Bryman & Bell (2005) Sid 39 



 

 

4 

 

kort enkät uppvisar ett lägre bortfall än längre och mer omfattande enkäter.
10

 Efter de första 

frågorna med färdiga svarsalternativ ställde vi öppna frågor, dock använde vi endast tre korta 

öppna frågor. Detta också för att undvika bortfall.
11

 De öppna frågorna använde vi som 

komplement till de färdiga svarsalternativen för att se om respondenterna hade några 

ytterligare idéer som vi själva inte hade tänkt på. Genom att ställa öppna frågor fick 

respondenterna även möjlighet att framhäva det som de ansåg viktigt. Vi baserade våra frågor 

på de olika teorier som vi har som underlag för denna studie, samt att vi valde ut olika 

faktorer som var utmärkande för de köpcentrum som vi har valt att studera närmre.  

I studier kan primärdata och sekundärdata användas. Primärdata innebär information som 

författaren själv har samlat in, genom intervjuer eller enkäter.
12

 Sekundärdata i sin tur innebär 

information som tidigare författare har samlat in i tidigare studier.
13

 Vi har valt att använda 

oss av både primärdata och sekundärdata som bas till vår studie. Den primärdata som vi har 

kommer från oberoende personer i form av enkäter, som vi har skickat ut elektroniskt. Den 

sekundärdata som vi har samlat in består huvudsakligen av forskningsartiklar, men även av 

övrig litteratur som är lämplig för vårt ämne. Ur denna sekundärdata har vi sedan valt ut de 

delar av informationen som stämmer överrens med den teori som vi behöver. 

2.2 Validitet och Reliabilitet  

Validitet definieras som ett mätinstrument som ska mäta det vi avser att det ska mäta.
14

 Vi har 

valt att mäta vad människor anser att ett köpcentrum ska innehålla för att det ska bli 

framgångsrikt och välbesökt.  

Det finns två aspekter att skilja mellan när det gäller validitet. Dessa är inre validitet och yttre 

validitet. Den inre validiteten behöver inte empiririska material för att resultat ska erhållas. 

Dock kan resultaten vara olika beroende på hur en forskare gått till väga när denne samlat in 

materialet. Två forskare kan få olika svar, även fast de genomfört samma studie. Detta beror 

på att de kan anse att olika faktorer spelar in när de samlar ihop material för att sedan få ett 

resultat.
15

 Exempelvis kan två forskare få olika resultat när de ska få fram hur många personer 

som vistas på ett köpcentrum per år. Den ena forskaren anser att det bara gäller besökarna 

                                                 
10

 Ibid. Sid 165 
11

 Ibid. 
12

 Eriksson & Wiedersheim-Paul (2006) Sid 120 
13

 Bryman & Bell (2005) Sid 231  
14

 Eriksson & Wiedersheim-Paul (2006) Sid 60 
15

 Ibid 
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medan den andra forskaren tycker att besökare och anställda ska räknas in för att erhålla ett 

resultat.  

När det kommer till reliabilitet kan en forskare däremot använda sig av empireriska material, 

tillexempel kan forskaren ta hjälp av ett enkätformulär.
16

 Detta är något vi har valt att göra då 

vi delat ut enkäter till slumpvist valda personer i åldrarna 20-30 år. Om en forskare använder 

sig av denna metod bör reliabiliteten vara hög. Metoden bör vara beroende av den grad av 

generaliseringen forskaren eftersträvar. Dock kan reliabilitet vara svårt att använda i en 

utredning då till exempel sifferuppgifter kan ge ett godkänt intryck av exakthet, fast det i 

själva verket kanske inte stämmer till 100 %.
17

  

Validitet är något som kan betecknas som frånvaro av systematiska mätfel. Sedan förklara 

även nationalencyklopedin reliabilitet som frånvaro av slumpmässiga mätfel.
18

 Detta påvisar 

att vi måste ha överseende med att de personer som väljer att svara på det enkätformulär vi 

skickar ut nu kan ha en annan åsikt om några år, om vi skulle välja att skicka ut samma enkät 

igen om några år. Vi måste även ha överseende med att andra forskare som väljer att göra 

samma studie kan få svar av fler personer än vad vi i nuläget kan erhålla. Vilket kan ge 

studierna olika resultat i slutändan.   

2.3 Teorival 

Den teori vi har valt är baserad på de kringliggande faktorerna till ett köpcentrum, som 

påverkar dess tilldragande attribut. Vi har valt teori i form av forskningsartiklar och övrig 

litteratur som fokuserar på köpcentrumbranschen, hur den ser ut idag och hur den kommer att 

se ut i framtiden. Vi har även valt teori som baseras på kunders köpbeteende och preferenser i 

val av köpcentrum. Eftersom målet är att ta reda på hur ett framgångsrikt köpcentrum ska se 

ut enligt kunders önskemål, har vi valt att studera teori om vilka faktorer i ett köpcentrum som 

bidrar till kundtillfredsställelse. Vi har även tagit fram information om fem olika köpcentrum 

runt om i Sverige som tillhandahåller något unikt och har mer att erbjuda kunden än utbudet i 

Gävle. Som bidrag till vår teoriansats valde vi att studera fem stycken olika köpcentrum som 

alla har olika egenskaper att tillföra. Vi valde Valbo köpcentrum, då det är ett tydligt exempel 

på det klassiska köpcentrat. InfraCity, även kallat ”EdgeCity” är inte likt andra köpcentrum i 

Sverige, vilket gör att det utmärker sig då det är mycket stort. Vi valde Bromma Blocks för 

                                                 
16

 Eriksson & Wiedersheim-Paul (2006) Sid 61 
17

 Ibid 
18

 http://www.ne.se/validitet/338295 2011-06-07 
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sin design, Heron City för att det är ett nöjescentra och Vingåker Factory outlet eftersom det 

är en outlet.     

2.4 Förklaringsmodeller 

Det finns deduktiv och induktiv teori som förklarar förhållandet mellan teori och empiri. Den 

deduktiva teorin innebär att empirin beprövas på teorin. Alltså att forskaren först samlar all 

nödvändig information samt läser in sig på ämnet och därefter samlar in empiri utifrån det 

han/hon kommit fram till.  Induktion innebär att teorin tas fram efter empirin, att forskaren 

först samlar in empiri genom att observera verkligheten och därefter letar fram den teori som 

passar.
19

 Vi har valt att använda oss av deduktion eftersom vi först har läst in oss på ämnet 

och valt ut den teori som är mest lämpad för vår studie. Därefter har vi skapat våra enkäter för 

att bepröva de olika teorierna.   

  

                                                 
19

 Bryman & Bell (2005) Sid 23 
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3. Teori 

I detta kapitel presenteras det teoriunderlag som vi använt oss av som bas till vårt arbete. 

Här finns teori angående köpcentrum, konsumentbeteende samt framgångsfaktorer för 

köpcentrum. 

3.1 Köpcentrum 

Studier om köpcentrums attraktionskraft är mycket få.
20

 Då butiksmixen och produktutbudet i 

många köpcentrum är likvärdiga är det viktigt att differentiera sig från konkurrenterna för att 

locka till sig mer kunder.
21

Om kunden ska trivas och prata positivt om köpcentrumet är det 

viktigt att kundens bild av köpcentrumet förändras och förbättras till det positiva. Tack vare 

det är det större chans att kunden besöker köpcentrumet fler gånger och får sina vänner att 

besöka köpcentrumet.
22

 Det är viktigt att förväntningarna kommuniceras till både kunderna 

och de anställda.
23

 

Det blir starkare och starkare konkurrens mot köpcentrum, idag finns det all typ av 

internethandel där inköp av allt från kläder till mat sker vilket är ett växande hot mot de 

fysiska butikerna.
24

 En annan växande konkurrent är outlets, köpcentrum där det finns butiker 

med märkeskläder till betydligt reducerade priser mot för i den ordinarie handeln.
25

 I 

skapandet köpcentrum har det blivit allt mer populärt att även räkna in underhållning och nöje 

i den klassiska marknadsmixen.
26

  

3.1.1 Butiksmix  

Givna framgångsfaktorer i tidigare studier är butiksmix, tillgänglighet och lokalisering, 

kvalité, bilparkering, invändig design och inredning.
27

 Lite forskning har dock lagts på just 

butiksmixens betydelse.
28

 

I ett köpcentrum är det viktigt att ha en gedigen butiksmix, det är en av de största 

framgångsfaktorerna och är av yttersta vikt. I den rådande konkurrensen är det viktigt att 

köpcentrum har väl utarbetade marknadsstrategier, med attraktiva och differentierade 

                                                 
20

 El-Adly (2006) Sid 938 
21

 Kirkup, Rafiq (1994) Sid 30 
22

 Mossberg (2003) Sid 167 
23

 Ibid. Sid 181 
24

 Sit, Merrilees, Birch (2003) Sid 80 
25

 http://www.vfo.se/html/om_oss.html 2011-05-05 
26

 Sit, Merrilees, Birch (2003) Sid 80 
27

 Kirkup & Rafiq (1994) Sid 29 
28

 Ibid. 

http://www.vfo.se/html/om_oss.html
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lösningar för en varierande butiksmix baserat på kunders preferenser.
29

 Detta gäller så väl 

som gamla etablerade köpcentrum som nya, allra helst för nya köpcentrum. Detta då det första 

intrycket för kundens upplevelse i köpcentrumet är det som består, kundens uppfattning om 

köpcentrumets kvalité är avgörande för köpcentrums framgång.
30

 

3.1.2 Fem case 

I detta avsnitt beskriver vi fem olika köpcentrum i Sverige som utmärker sig på något vis, 

dessa kallar vi ”case”. 

Infra City – Edge City 

InfraCity är ett stort köpcentrum med 190 000 kvm lokalyta, varav handel samt service består 

av 30 000 kvm. Övrig yta består av kontorslokaler, hotell samt lager. InfraCity ägs och 

förvaltas av InfraCity AB som i sin tur ägs av ett privat fondbolag som heter Orion Capital 

Managers.
31

 

I området finns till gång till gym, sjukvård, motionsmöjligheter i form av promenadsträckor, 

hotell med 640 bäddar, bilverkstad, konferensrum, kongresshall, restaurang, café, banketthall 

samt mässhall. Utöver dessa finns även butiker. Ett urval av de butiker som de har är mataffär, 

djurbutik, skönhetssalong, hårsalong, olika möbelaffärer, inredningsbutik och 

elektronikaffär.
32

 Köpcentrumet ligger 10 minuter från Arlanda i ett lättillgängligt område 

intill E4:an med en praktisk parkering på närmare 4000 parkeringsplatser.
33

 

InfraCity har även blivit kallat för ”EdgeCity”, detta beror på dess upplägg som ännu är unikt 

i Sverige. InfraCity är placerat utanför Stockholm, runt köpcentrumet är en hel affärsstad 

uppbyggd med kontorslokaler, hotell och restaurang. Affärsstäder är något som är vanligt 

förekommande på den amerikanska marknaden. Där bygger de köpcentrum och hela 

affärsstäder en bit från stadskärnan, men med samma förmåner som i staden. Därav ordet 

”edge”, i utkanten.
34

  

Heron City - Nöjescentra 

Heron City är ett nöjescentra med shopping och nöje kombinerat under ett och samma tak. 

Centret är uppbyggt och fördelat på fem våningar och det öppnade i februari 2001. Det är en 

                                                 
29
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30
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31
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33
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34
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destination för shopping, nöje och restauranger som ägs av Niam IV Holding AB. År 2010 

hade de över 6 miljoner besökare där en tredjedel var barnfamiljer. 

I Heron City finns 12 butiker, 20 stycken bowlingbanor, SATS gym och mat från alla 

världens hörn i både caféer och restauranger. I byggnaden ligger även nordens största biograf 

med 18 stycken salonger.
35

  

Det är öppet 365 dagar om året med generösa öppettider, det finns 1900 stycken 

gratisparkeringar och hela nöjescentrat är bevakat av vakter. Heron City ligger vid Kungens 

Kurva i Stockholm.
36

 

Heron City är ett center där nöje och underhållning ligger i topp och de har nischat sig helt på 

nöjesbranschen.
37

   

Valbo Köpcentrum – Klassiskt centra 

Valbo Köpcentrum ägs av Konsum Gävleborg och ligger 1 min väster om Gävle. 

Köpcentrumet öppnade i maj år 1970. I köpcentrat finns 60 stycken butiker, dessa innefattar 

restauranger, konditori, systembolag, caféer, kläd- och modebutiker, djuraffärer samt 

inredningsbutiker. Dessa är placerade på de 42 000 kvm som finns. Valbo Köpcentrum har 

även gratis parkering på sina 1900 parkeringsplatser.
38

 Ofta anordnas även event och 

evenemang i köpcentrumet med exempelvis uppträdanden av artister eller ”Bli modell för en 

dag”.
39

 I köpcentrumet finns bevakning av vaktbolag.
40

  

Valbo köpcentrum är ett klassiskt köpcentrum, med en klassisk design likt amerikansk 

varuhusstil.
41

  

Bromma Blocks – Design Centra  

Mellan åren 1936 och 1942 byggdes de tre stora hangarerna som idag utgör en populär 

köpcentrum nämligen Bromma Blocks. Det var dock år 1972 handeln började användas vid 

Bromma Blocks,
42

 och där efter har det tillkommit flera butiker under åren i de tre 

hangarerna. Idag finns det sammanlagt 83 butiker varav 13 utgör caféer och restauranger. Det 

                                                 
35

 http://www.heroncity.se/om-heron-city.aspx 2011-05-02 
36
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38
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39
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40
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41

 http://cityshoppa.se/valbo-kopcentrum-i-gavle-butiker-oppettider-och-allman-info 2011-06-10 
42

 http://www.brommablocks.se/Om-oss11/Historia/ 2011-05-02 
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finns även ett familjerum där kunderna kan ta hand om de yngre i familjen, det finns 

mikrovågsugn, skötbäddar, amningshörna och filmhörna.
43

 

KF Fastigheter AB är de som står skrivna som fastighetsägare över Bromma Blocks
44

, och 

detta har de gjort sedan år 1999.
45

 Bromma Blocks har sammanlagt en kvm på 60 000.
46

  

I nuläget räknar företaget med att det finns en köpkraft på ca 18,4 miljarder kronor och 

upptagningsområdets befolkning är på ca 340 000 människor. Dessa siffror förväntas öka till 

ca 25,7 miljarder kronor och 383 000 människor vid år 2015.
47

  

Det finns ca 2000 parkeringsplatser och det finns även parkeringsplatser för de som har el-bil 

och det finns även 350 stycken värmegarage, som är i anslutning med hangar 3. Det avgår 

även bussar mellan Fridhemsplan och Bromma Blocks, dessa är gratis att åka med.
48

 Om 

kunden väljer att ta bilen ska denna åka väster om Stockholm, och väster om Solna för att 

hitta Ulvsundavägen, vilket är väg 279.
49

  

Då Bromma Blocks tidigare var tre hangarer, utmärker sig deras design avsevärt från andra 

köpcentrum. Invändigt är det ett klassiskt köpcentrum, i form av utbud, men designen är unik 

i sitt slag.
50

 

 

Vingåker Factory Outlet - Outlet centra 

Denna Outlet är belägen i Vingåker och är ett dotterbolag till Tiger Of Sweden. Deras 

affärsidé är att sälja märkeskläder till ett reducerat pris mellan 30 – 70 % än vad originalvaran 

kostar. Det var år 1997 som portarna öppnades för första gången. Butiken har från starten 

expanderat butiksytan hela 12 gånger. Från 500 kvm till ca 5000 kvm.
51

 

Vingåker är känd för sina välsydda och högkvalitativa kostymer som de har producerat från år 

1938.
52

 På Vingåker Factory Outlet säljer de kostymer, kavajer och byxor. På senare år har de 

även börja en stor försäljning av jeans för både killar och tjejer.
53

 I nuläget finns det många 
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kända märken att välja på i butiken bl.a. GANT, Boomerang, Oscar Jacobs och Tiger Of 

Sweden.
54

  

Under år 2006 skedde en av de 12 utbyggningarna. Då tillkom en ny damavdelning och en 

barnavdelning. Det byggdes även ett café där köpcentrumet har tillgång till att servera fika 

och enklare varmrätter.
55

 Tre år senare expanderade Vingåker Factory Outlet även 

skoavdelningen och en sportavdelning tillkom, och de valde att kunderna fick möjlighet att 

utnyttja webbutiken där de hade tillgång av valda delar av sortimentet.  

Vingåker Factory Outlet skiljer sig från de övriga köpcentrumen då det är helt inriktat på 

outlets.
 56

 

3.2 Kunders köpbeteende 

I en studie har Anselmsson fastställt åtta underliggande faktorer som bidrar till 

kundtillfredsställelse, dessa är likt de attribut som Sit, Merrilees och Birch funnit.
57

 De 

faktorer som Anselmsson i denna studie anser viktiga är brett urval av butiker, atmosfär så 

som färger och dekor, bekvämlighet, försäljare, förfriskningar, lokalisering av köpcentrumet, 

marknadsföringsaktiviteter samt merchandising.
58

 I sin studie jämför Anselmsson betydelsen 

av dessa faktorer mellan olika segment. Han gjorde jämförelser mellan olika kön samt olika 

åldrar för att ta reda på deras olika preferenser. Hans förförståelse var att ungdomar var 

typiska ”fönstershoppare” som enbart använde köpcentrum som en mötesplats att umgås på, 

att äldre personer värderar vikten av låga priser mer än unga.
59

 Han menade också att män är 

ett växande segment inom shopping, då deras shoppingvanor ökat. Hans förförståelse var att 

män vill handla snabbt och smidigt medans kvinnor finner shopping som ett nöje och 

tidsfördriv.
60

 Det resultat han kom fram till var att ungdomar värderar variation och utbud mer 

än äldre samt att äldre tycker förfriskningar är av mer värde. Studien visade även att kvinnor 

uppskattar atmosfären (inredning, design och färger) mer än män. I övrigt fanns det inga 

större skillnader mellan olika kön och olika ålder.
61

 Det viktigaste för alla segment var 

variation och utbud, näst viktigast var atmosfär, tredje viktigast var bekvämlighet, fjärde 
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viktigast var tillmötesgående personal, femte viktigast var förfriskningar. Därefter kom 

lokalisering, marknadsföringsaktiviteter samt merchandising i ordning.
62

 

Generation Y är den generation som är födda under 80-talet och tidigt 90-tal.
63

  

I boken Generation Y, tar även Parment upp att detta segment påverkas av vänners åsikter, 

Parment väljer att kalla det för kamratpåverkan. Segmentet påverkas även av vad de offentliga 

personerna tycker och tänker.
64

  

En egenskap Generation Y har är att de väljer att utnyttja valet att välja när de ska välja. De 

lärde sig från början att de ska välja när det behövs. Genom att Generation Y har haft turen att 

lära sig detta har det utvecklat bra valstrategier. De vet hur de ska få tag på information och 

vilka de ska fråga för att få det bästa möjliga ur sitt slutliga val. Detta är något den äldre 

generationen inte haft samma tur med. En individ som är van att göra val, gör dessa val 

snabbare och det kommer mer naturligt för individen.
65

  

Den utvecklade valstrategin kommer ifrån att Generation Y inte planerar sina köp lika noga 

som tidigare generationer, besluten är snabba.
66

 För att nå ut till Generation Y är det lättast för 

olika företag att använda sig av internet. Generation Y använder internet effektivt, men har 

ändå utvecklat ett kritiskt synsätt till den information de tar del av via internet. Ofta har 

kunden redan innan besöket hos återförsäljaren sker tagit reda på den information kunden 

behöver via internet.
67

 

När det kommer till Generation Y kan dessa ha många och ytliga relationer men självfallet 

finns det relationer som är djupa och betyder mer än andra. Genom detta har Generation Y 

bevisat att de inte måste vara likasinnade för att kunna vara vänner eller bekanta. Detta i sin 

tur tyder på att Generations Y:s sociala nätverk är brett.
68

 På grund av detta kan köpcentrumen 

få flera eller färre kunder eftersom att de pratar med varandra om vad de gillar och inte 

gillar.
69

 Detta kan anknytas till det Mossberg skriver, hon menar att det kan vara till 

köpcentrumens fördel om kunderna berättar för sina vänner om hur bra köpcentrumet är. För 
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att det ska ske bör de som arbetar i köpcentrumet bygga upp en relation med kunden, ge 

kunden minnesrika händelser eller en ”wow”-upplevelse.
70

 

Eftersom att Generation Y använder sig av internet leder detta till att de även använder sig av 

näthandel. Som många andra vill även de känna trygghet när de handlar. Av ren ”lathet” 

väljer de ändå att besöka köpcentrumet.
71

 De har som sagt valt att inte välja i onödan. Det är 

även kvalité och värde för pengarna som Generation Y värdesätter högt. De emotionella 

köpkriterierna är viktiga. Parment menar att upplevelsen av tillexempel resor, kläder, 

heminredning och mat är emotionella.
72

 I ett köpcentrum ska det fungera med att blanda 

budgetvaror och lyxvaror då Generation Y handlar efter hur viktig produkten är för individen 

och inte efter hur dyr den är.
73

 

3.3 Kunders förväntningar 

Mossberg väljer att nämna tre inriktningar som kan ge kunden en upplevelse. Den första 

inriktningen är att förstärka nöjesinslaget. Detta görs genom att de som jobbar med 

köpcentrum marknadsför en ny produkt eller tjänst. Det kan göras med hjälp av olika 

aktiviteter eller olika evenemang för att attraktionskraften ska bli högre. Imagen ska 

förmedlas och personer som inte besökt platsen tidigare ska fatta intresse för denna och 

komma dit fler gånger.
74

 

Som en andra inriktning nämner Mossberg att en samtidighet avseende nytta och glädje är 

viktigt för att ge kunden en upplevelse. Med denna inriktning kan tillexempel bokhandeln ha 

ett litet café där kunden kan köpa tilltugg och läsa sin bok. Detta gör att kunderna vistas en 

längre tid i butiken och genom det är chansen större att de köper fler böcker. Människor vill 

komma till ett ställe där de kan ta del av den sociala ritualen.
75

 

Den tredje inriktningen är att kunden ska ges något extra. Köpcentrumen bör överraska sina 

kunder positivt, ge dem något de inte väntat sig. Ett erbjudande om snabbare service eller ge 

biobesökarna en lyxigare salong där de får plats och kan beställa in mat och dryck. Det de 

konkurrerande köpcentrumen inte erbjuder måste ett köpcentrum erbjuda för att kunna ge 
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kunden en bra upplevelse när denne besöker köpcentrumet. Aktiviteter som ger oss 

gemenskapen att leka, lära och njuta tillsammans.
76

  

Mossberg tar även upp fem aspekter som har att göra med upplevelserummets olika roller 

inom marknadsföring. Den första aspekten Mossberg väljer att nämna är att använda 

upplevelserummet som en visuell metafor för att kommunicera vad företaget erbjuder. Detta 

användes då kunderna ofta inte kan se eller ta på tjänsten som erbjuds.
77

 

En andra aspekt som Mossberg skriver om är att köpcentrumen ska använda 

upplevelserummet för att attrahera rätt kundsegment. Det är viktigt att köpcentrumet utformar 

de faktorer som påverkar det valda segmentet positivt. Dessa faktorer kan vara teknisk 

utrustning, musik, parkeringen och designen i köpcentrumet. En annan faktor som kan 

påverka kundernas förväntningar är priset. Därför är prissättningen viktig för att behålla 

kunderna och uppfylla deras förväntningar.
78

 

Upplevelserummet för att positionera organisationen och differentiera företaget från 

konkurrenterna är en tredje aspekt. Upplevelserummet finns till för att ge kunderna en 

upplevelse som de tar till sig och är nöjda med. Detta genom att ta hjälp av omgivningen för 

att kunna kommunicera med kunderna. Kundtillfredsställningen ska vara hög och detta kan 

upplevelserummet hjälpa till med, då servicekvalité är viktigt för kunderna. Den faktorn vill 

de som arbetar med köpcentrumet förstärka hos kunderna.
79

 

Sedan nämner Mossberg att upplevelserummet kan användas för att underlätta, eller försvåra, 

för kunder och anställda att utföra sina respektive aktiviteter. Denna aspekt vill lyfta fram hur 

viktigt det är att interaktion mellan kund och de anställda. Båda ska trivas och få ut det bästa 

möjliga vid möten. Det är alltså viktigt att arbetsmiljön är bekväm för de anställda och att 

upplevelserummet får kunderna att inte ändra sin kvalitetsuppfattning till det negativa.
80

 

Den sista aspekten Mossberg väljer att skriva om är hur köpcentrumen kan använda 

upplevelserummet för att påverka kunders och anställdas känslor och beteende. Eftersom att 

kunderna ofta stannar en längre tid i köpcentrum när de handlar är det viktigt att 

upplevelserummet tillfredställer dem. Annars kan de snabbt tröttna och lämna köpcentrumet. 
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Som Shostack (1977:78) skriver ”omgivningen kan spela en enorm roll för att 

påverka "verkligheten" av en tjänst i konsumentens sinne”.
81

 

Upplevelserummet ska tillfredställa både kunderna och de anställda. Det är både inre och yttre 

faktorer som påverkar detta. De yttre faktorer som spelar in kan vara tillgängligheten till 

köpcentrumet och parkeringen. När det kommer till de inre faktorerna påverkar dekor, layout 

och design inställningen hos kunderna och de anställda. Kunderna handlar mer och de 

anställda känner en bättre motivation till sitt jobb om miljön är attraktiv och trivsam.
82

 Även 

Underhill tar upp att kundernas förväntan på resten av köpcentrumet redan börjar när de 

närmat sig parkeringsplatsen. Är den full eller är den nästan tom?
83

 Enligt Mossberg är det 

viktigt att köpcentrumets ägare och anställda involverar kunden känslomässigt i 

verksamheten, då de ofta i hög grad är med och producerar sina egna upplevelser.
84

  

Dennis tar han upp att kunder inte bara väljer vilket köpcentrum de ska besöka efter 

butikutbudet utan även efter hur långt de måste åka för att komma till detta köpcentrum.
85

 De 

externa faktorerna spelar alltså en roll i kundens val av vilket köpcentrum kunden besöker.  

Viktigt för köpcentrumen är helhetsbilden och attraktiviteten. Men Dennis vill även upplysa 

om att själva varumärket kan vara nästintill lika viktigt.
86

 Detta påvisar det som Mossberg tar 

upp i sin bok, att upplevelserummet är en viktig faktor för att kunderna ska trivas. Ett bra 

varumärke skulle kunna vara ”vi var först”, bra kvalité, positionering och ompositionering.
87

 

Med ett starkt varumärke menar Dennis hur de som äger ett köpcentrum bör marknadsföra 

köpcentrumet för att kunderna ska bli tillfredställda och genom detta göra att köpcentrumet 

blir populärt.
88

  

Varumärke påverkar även kundernas uppfattning. Detta påvisas i en studie när ett blindtest 

genomfördes på utvalda kunder. De två varumärken var Diet Cola och Diet Pepsi. När 

kunderna smakade de olika produkterna valde de Diet Pepsi, men när de senare fick veta vilka 
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varumärkena var ändrade dem uppfattning och valde då istället Diet Cola.
89

 Detta påvisar att 

ett starkt varumärke kan vara viktigt när kunderna ska välja vart de ska handla. 

För att få kunderna att besöka köpcentrumet istället för att välja att handla via internet menar 

Dennis att det är viktigt betona ”fritiden”. Detta genom att erbjuda kunderna ett ställe där de 

kan äta och dricka gott, något som de inte kan göra via en webbshopp. Kunderna går alltså 

miste om gemenskapen om de väljer internet framför ett besök på köpcentrumet.
90

 

Det är inte bara Mossberg som tar upp olika faktorer för att få köpcentrumet att bli omtyckt 

och välbesökt. Tufvesson tar upp fyra stycken framgångsfaktorer. En av de fyra faktorerna 

Tufvesson skriver om är att köpcentrumen bör ha resurser och kompetens. Det är viktigt att 

resurser och kompetens går ihop för att ett köpcentrum ska kunna drivas. Innan har dessa två 

faktorer inte hängt samman lika starkt som nu.
91

 

En annan faktor Tufvesson skriver om är att marknad och läge spelar in för att köpcentrumet 

ska bli välbesökt. Köpcentrumet bör alltså ha ett gynnsamt läge. Det vill säga att kunderna ska 

lätt ska kunna ta sig till köpcentrumet med bil. Dock kan detta variera beroende på vad 

grundidén med köpcentrumet är.
92

 

Tufvesson nämner även ordet ”dragare” i sin text om vad som gynnar ett köpcentrum. Med 

ordet ”dragare” menar Tufvesson att det är viktigt att köpcentrumet har en bra butiksmix. För 

att få en sådan kan det vara till köpcentrumets fördel om de har butiker, livsmedelsaffärer 

eller inredningsaffärer där som drar mycket folk. IKEA är ett exempel på en ”dragare”, 

samma med ICA Maxi. Genom att ha ”dragare” i köpcentrumet kan det senare vara enklare 

att få dit andra butiker då dessa vet att de kan satsa och att kunderna besöker köpcentrumet 

och genom detta kommer att besöka deras butik.
93

 Sist men inte minst väljer Tufvesson att 

påpeka att köpcentrum är alltid i konkurrens med varandra. Därför är det viktigt att 

differentiera sig och sticka ut.
94

  

I en artikel skriven av Dixon och Marston poängterar även de ut att det är viktigt att 

uppmuntra kunderna att komma till köpcentrumet för att shoppa och umgås. Speciellt när 

köpcentrumet precis har öppnat. Då köpcentrumet är som mest behov av sina kunder och 
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deras åsikter. Efter öppningen av köpcentrumet måste de som äger köpcentrumet fortsätta att 

uppmuntra sina kunder för att de ska besöka köpcentrumet flera gånger efter.
95

 

3.4 Nöjesattraktioner 

Underhållning och nöje i alla dess former är en växande marknadsstrategi som företag 

använder sig av när de vill locka kunder till köpcentrum. Även om shoppingen i sig är en typ 

av nöje vill köpcentrum skapa ännu fler nöjesattraktioner, då kunder börjat spendera mer och 

mer tid på just nöjesaktiviteter.
96

 Just familjeinriktade nöjesaktiviteter utöver shopping är mer 

efterfrågat, då hela familjer ofta kan spendera heldagar i köpcentrum, som en sorts utflykt.
97

 

Dessa nöjesattraktioner kan vara som biografer, olika mindre sportsliga aktiviteter, 

restauranger, caféer, uppträdande kända artister samt modeshower. Restauranger och caféer 

har haft stor genomslagskraft på senaste tiden, så väl som bowling och biografer i 

köpcentrum.
98

 Nöjesaktiviteter bidrar till att kunderna stannar längre i köpcentrumet än vad de 

faktiskt går i affärer och shoppar, men det skapar även en känsla av att shoppingupplevelsen i 

köpcentrumet är spännande och underhållande. Detta bidrar till ökade intäkter för det ägande 

fastighetsföretaget samt för de inhyrande butikerna.
99

 

Sit, Merriles och Birch har gjort en studie, likt Anselmsson som är beskrivet ovan, där de tagit 

fram fyra olika attribut som påverkar ett köpcentrums image och kunders val av köpcentrum. 

Dessa fyra attribut kallar de ”The Big Four” och är de mest vanligt förekommande i denna typ 

av studier. Den första är ”Merchandising” som är köpcentrumets kärnprodukt, så som val av 

utbud, kvalité, prisklass och stil. Merchandising speglar kundens syn på köpcentrumet och 

vad de faktiskt får.
100

 Det andra attributet är ”Accessibility” som innebär tillgänglighet. Detta 

attribut delas in i ”macro-tillgänglighet” och ”micro-tillgänglighet”, där ”macro-

tillgänglighet” innefattar avståndet från kund till köpcentrum samt färdväg och micro-

tillgänglighet innefattar bekvämligheter så som parkering intill köpcentrumet och lättnavigerat 

inuti köpcentrumet. Det tredje attributet är ”Services” vilket bland annat består av de 

anställdas service i form av kunskap, artighet och vänlighet. Service innefattar också 

tillgängligheten av rulltrappor, hissar och toaletter. Det fjärde och sista attributet är 

”Atmpospherics”, alltså atmosfären i ett köpcentrum. Atmosfären består av inredning, färger, 

                                                 
95
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musik och avspeglar kundens uppfattning om köpcentrumets kvalité.
 101

 Detta är även likt det 

Anselmsson fastställt vara en viktig faktor till kundtillfredsställelse.
102

 

Författarna anser dock att det finns ytterligare tre attribut som kan komplettera dessa fyra 

redan välstuderade attribut. Dessa är underhållning, säkerhet och mat. De här tre ytterliga 

attributen har sällan blivit studerade som nödvändigheter i ett köpcentrum, utan oftast enbart 

som tillägg för att förhöja kundens känsla. Författarna menar på att de är mycket mer viktiga 

än så. Underhållning i ett köpcentrum kan bidra till en roligare och mer spännande 

shoppingupplevelse vilket i sin tur bidrar till att kunders välvilja till köpcentrumet ökar.
103

 

Underhållningen kan bestå av två aspekter, den första är sporadiska event med modeshower 

där kläder från butikerna visas upp eller speciella tävlingar. Det kan även bestå av konstant 

underhållning så som att ha en biograf i köpcentrumet eller ett lekrum för barn. Mat innebär 

att tillhandahålla kunderna mathörnor, caféer eller restauranger i köpcentrumet. Detta gör att 

köpcentrumet blir mer än bara shopping, det blir även en mötesplats för kunderna. Det gör 

även att kunderna stannar längre och orkar gå längre i butikerna, eftersom de har möjlighet att 

ta en paus för en bit mat eller fika. Säkerhetsaspekten har blivit mer efterfrågad bland kunder. 

Säkerhet innebär att det ska finnas vakter som bevakar köpcentrumet för att kunder ska känna 

sig trygga. Det ska även finnas parkeringar som är trygga att ställa sina bilar på.
104

 

En lösning till det vore att lägga till underhållning och nöje som attraktion, några exempel på 

det är restauranger, caféer, biograf, mindre sportsliga aktiviteter så som tävlingar där 

kunderna får skjuta på mål i exempelvis fotboll eller innebandy, modeshower, uppträdande 

kända artister eller lekhörnor för barn.
105
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4. Empiri 

I detta kapitel kommer vi redovisa det resultat vi har fått fram genom den enkät som vi har 

skickat ut till personer mellan 20-30 år. Resultaten kommer att presenteras genom diagram 

och en text. 

4.1 Resultat 

Nedan följer det resultat vi erhöll av enkätundersökningen som genomfördes. Vi valde att visa 

resultaten från alternativfrågorna i diagram först. Efter dessa diagram presenteras de svar som 

vi erhöll från svarspersonerna på de öppna frågorna i vår enkät. 

4.1.1 Resultatet från frågorna med färdiga svarsalternativ 

 

 

Figur 1: Resultat Gym 

Här redovisas resultatet svarspersonerna gav oss angående gym. Hur intressant respektive hur 

ointressant de tycker att ett gym skulle vara i ett köpcentrum. 24 % ansåg att det var mycket 

intressant medan 21 % ansåg att det var lite intressant och sedan ansåg 3 % att de inte vet och 

52 % ansåg att det inte är intressant. 
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Figur 2: Resultat Pub 

Här redovisas resultatet av vad svarspersonerna ansåg om en pub skulle finnas tillgänglig i 

köpcentrumet. 42,5 % ansåg att det var mycket intressant medan 27,5 % ansåg att det bara var 

lite intressant. 30 % av svarspersonerna ansåg att det inte skulle vara intressant. 

 

 

Figur 3: Resultat Café 

Det resultat vi fick från svarspersonerna angående café var att 85 % ansåg att ett café i 

köpcentrumet skulle vara mycket intressant. Sedan ansåg 12 % att det bara skulle vara lite 

intressant och 3 % ansåg att de inte skulle vara intressant. 
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Figur 4: Resultat Restaurang 

Restaurang i köpcentrumet är mycket intressant då hela 79 % av svarspersonerna ansåg att de 

tyckte det. Medan 3 % ansåg att de inte är intressant alls och 15 % ansåg att de skulle vara lite 

intressant. De resterande 3 % ansåg att de inte vet.  

 

Figur 5: Resultat Lekrum 

Resultatet av att ha ett lekrum i köpcentrumet gav oss svaret att 49 % av svarspersonerna inte 

ansåg detta intressant, medan 33 % ansåg att det skulle vara mycket intressant. De 18 % av 

svarspersonerna som återstod ansåg att det skulle vara lite intressant.  
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Figur 6: Resultat Bowlingbanor 

Det vi fick som svar angående om bowlingbanor skulle finnas inne i köpcentrumet var att 

endast 15 % av svarspersonerna ansåg att det skulle vara mycket intressant. Hela 49 % av 

svarspersonerna ansåg att det kunde vara lite intressant och 36 % ansåg att det inte är 

intressant alls. 

 

 

Figur 7: Resultat Uppträdanden 

Det resultat vi anhöll angående uppträdanden i köpcentrumet ansåg 43 % att det skulle vara 

lite intressant och 36 % ansåg att det inte skulle vara intressant. De återstående 21 % ansåg att 

det skulle vara mycket intressant.  
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Figur 8: Resultat Personal Shopper/Stylist 

Att ha en personal shopper i köpcentrumet tyckte 42 % av svarspersonerna skulle vara mycket 

intressant medan 36 % ansåg att det bara skulle vara lite intressant. Det fanns även 18 % av 

svarspersonerna som ansåg att det inte skulle vara intressant alls. 3 % visste inte om det var 

intressant.  

 

 

Figur 9: Resultat Skönhetssalong 

När det kom till frågan angående om köpcentrumet skulle ha en skönhetssalong ansåg 42 % 

att det inte skulle vara intressant och 3 % visste inte. Av svarspersonerna ansåg 25 % att det 

skulle vara lite intressant och 30 % ansåg att det skulle vara mycket intressant.  
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Figur 10: Resultat Biosalong 

Att ha en biosalong inne i köpcentrumet ansåg 36,5 % av svarspersonerna skulle vara mycket 

intressant medan 21 % ansåg att det inte skulle vara intressant alls. Lite intressant ansåg 33,5 

% att det skulle vara och 9 % visste inte. 

 

 

Figur 11: Resultat Internetåtkomst 

Internetåtkomst i köpcentrumet var av stort intresse hos 42 % av svarspersonerna medan 25 % 

ansåg att det inte var intressant. Lite intresse fanns det hos 30 % av de som svarade på enkäten 

och 3 % svarade att de inte visste.  
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Figur 12: Resultat Parkeringstillgång 

Det visade sig att 61 % ansåg att parkeringstillgången var mycket intressant och 21 % hade 

lite intresse för detta. Däremot hade 18 % inget intresse av detta alls.  

 

 

 

Figur 13: Resultat Säkerhet 

Det fanns lite intresse hos svarspersonerna angående säkerheten i köpcentrumet, 42 %. 

Mycket intresse ansågs av 52 % att det var och 6 % ansåg att det inte var intressant alls.  
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Figur 14: Resultat Evenemang/Events 

När frågan angående hur intresset var om köpcentrumet skulle bjuda på några events 

respektive evenemang ansåg 52 % att det skulle vara mycket intressant. Av svarspersonerna 

ansåg däremot 6 % att det inte var av intresse och 42 % ansåg att det skulle vara lite 

intressant. 

 

 

Figur 15: Inredning & Design i Gallerian 

Resultatet vi fick ut från enkäterna angående hur intressant inredning & design i köpcentrumet 

är svarade 49 % att det är av lite intresse och 42 % svarade att det är mycket intressant. 

Däremot ansåg bara 9 % att det inte är av intresse.  

Inte intressant, lite intressant och mycket intressant kan även vara vad svarspersonerna anser 

vara viktigt eller spelar in för att helhetsbilden av ett köpcentrum ska bli så bra som möjligt 

och för att de ska trivas där.  
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4.1.2 Resultatet från de öppna frågorna 

I vår enkät ställde vi tre kompletterande frågor till frågorna med bestämda svarsalternativ. 

Dessa frågor grundade sig i vad intervjupersonerna ansåg fattades i form av fler alternativ, 

samt om det fanns något övrigt som saknades i Gävles shoppingutbud så som i butiksutbudet.  

Svaren i dessa tre frågor var att 21 % saknade var butikskedjorna Monki
106

, Zara
107

, 

Topshop
108

 och Topman
109

 av alla enkätsvaranden. Dessa var tätt följda av exklusiva butiker i 

allmänhet, så som lyxmärken och butiker med unikt sortiment istället för de typiska 

butikskedjorna med budgetkedjor med 18 %. Klubbkvällar och event gärna inriktade mot män 

eller ungdomar efterfrågades av 16 %. Butiker med märkeskläder saknades i Gävle med 12 %. 

Det var 12 % som saknade viloplatser där besökare kan sitta, utan att behöva handla i ett café. 

Alltså sittplatser så som bänkar i köpcentrumen. Målgruppsinriktade butiker för olika 

målgrupper var i övrigt också efterfrågat med 9 %, däribland butiker inriktade på enbart män 

eller barn. Samtidigt som butiker med märkeskläder efterfrågades, saknades även fler 

budgetkedjor med 9 %, så som exempelvis New Yorker
110

 som förslag. Därefter följde 

efterfrågan på outlet butik, matbutik, inredning och hemmafix-butik, butik med husgeråd, 

bättre secondhand butiker så som Beyond Retro
111

, ett ställe där besökare han lämna sina 

hundar under tiden som de shoppar eller äter, fler butiker, billigare nagelsalonger, bank, after 

work i köpcentrumet, exklusiva smyckeaffärer med exklusiva märken på klockor, fina och 

fräscha toaletter som även är gratis, butiker med märkeskläder för baby som målgrupp, 

butiker som Weekday
112

, Skopunkten
113

, Bianco
114

 samt större H&M
115

 med 3 %.  
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5. Analys 

I detta kapitel kopplar vi den data vi samlat in i våra enkäter tillsammans med den teori som 

vi har som underlag till detta arbete. Syftet är att få förståelse för hur teorierna är kopplade 

till verkligheten. 

Nedan visar vi i en figur av vilka faktorer enligt de olika teorierna vi valt att använda oss av, 

ska finnas på ett köpcentrum för att det ska bli framgångsrikt. Först skriver vi författarna och 

under varje författare står det vilka faktorer de skrivit om.    

 

 

Figur 16: Framgångsfaktorer i litteraturen 
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5.1 Butiksutbud och variation 
Butikerna har visat sig vara viktiga i våra enkäter då respondenterna påpekade att de sökte 

varierande butiksutbud. Våra respondenter gav förslag på vad de ville se i ett köpcentrum i 

Gävle och däribland framkom det att det som främst saknades i butiksutbudet var Zara och 

Monki, tätt följt av Topshop samt Topman för män. Det framkom även att respondenterna 

ville se mer exklusiva butiker med märkeskläder eller med kläder som är unika. 3 % av våra 

respondenter ville ha smyckebutiker med exklusiva märken, främst klockor med lyxmärken 

efterfrågades. Samtidigt som de ville ha mer exklusiva och unika butiker ville ett fåtal också 

ha mer budgetkedjor än vad som redan finns, som förslag gav de New Yorker. Våra 

respondenter svarade även att de ville ha mer målgruppsinriktade butiker med fokus på barn, 

män eller kvinnor. Men främst barnklädesbutiker och herrklädesbutiker var något som visade 

sig saknas i Gävle. Butiker med husgeråd och produkter för hemma-fix, utöver vanlig 

inredning efterfrågades också precis som secondhand butiker med förslag på Beyond Retro 

och ett flertal olika skoaffärer. Detta visar på att butiksutbudet är viktigt för kunderna och att 

det finns utvecklingsmöjligheter i Gävles butiksutbud.  

Det vi kan se i enkäterna är att butiksmixens betydelse är viktig för köpcentrumets 

attraktionskraft. Tidigare studier av Kirkup och Rafiq
116

 har visat att butiksutbudet är en 

viktig framgångsfaktor i den hårda konkurrensen mellan köpcentrum. Detta är något som 

gäller både nya köpcentrum såväl som redan etablerade köpcentrum för att kunna behålla sin 

plats bland konkurrenterna. Butiksutbudet är första intrycket för kundens preferenser om 

köpcentrumets kvalité. Även Sit, Merrilees, Birch
117

 och Anselmsson
118

 har kommit fram till 

att betydelsen av butiksutbudet är viktigt i ett köpcentrum och för kunders tillfredställelse.  

Anselmsson
119

 gjorde en studie för att ta reda på vilka skillnader det är i preferenser mellan 

unga kunder, äldre kunder samt könsskillnader. Innan hade han en uppfattning om att unga 

vill ha variation, äldre vill ha lägre priser, kvinnor ser shopping som ett nöje och män vill att 

shoppingen ska vara effektiv och snabbt över. Han hävdade också att män är ett växande 

kundsegment inom shopping. Det som vi såg i vår studie var att manliga aktiviteter i ett 

köpcentrum saknades. Våra respondenter påpekade avsaknad av speciella event inriktade mot 

män, idag finns det ofta mer generella event för alla eller ”tjejkvällar” är också vanligt 

förekommande. Respondenterna ville även se mer butiker med målgruppsinriktat utbud, så 
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som herrkläder. Detta kan vara ett resultat av att män shoppar mer för nöje, att de inte längre 

bara ser shopping som en tråkig nödvändighet som bör gå effektivt utan ett nöje precis som 

kvinnorna.  

I Anselmssons
120

 studie var resultatet att det inte gjordes någon betydande skillnad mellan 

kön, utan att shoppingen och behoven kring shoppingen var relativt jämställda. Detta gällde 

även åldrarna emellan. De skillnader som Anselmsson
121

 påpekade mellan könen var att 

kvinnor uppskattar omgivningen och atmosfären mer i köpcentrumet. Alltså kvinnor anser att 

dekor, design och inredning är mycket viktigare än vad män uppfattar det som. Åldrarna 

emellan såg han att unga uppskattade variation och äldre hade ett större behov av 

förfriskningar. 

5.1.2 Generation Y 

Vi har i teoridelen skrivit om Genration Y, om hur de tycker och tänker angående 

konsumtion. Efter att erhållit enkätsvaren märker vi att många av svaren skulle kunna 

återspegla sig i hur Generation Y tycker och tänker. Generation Y umgås gärna med många 

samtidigt och detta finns det spår av i resultatet. Då många av svarspersonerna tyckte att café, 

restaurang, pub och evenemang var mycket intressant kan vi utgå från att de vill träffas för att 

prata och umgås med varandra.  

Parment
122

 som har skrivit boken Generation Y tar även upp att denna generation inte bara 

tycker bra om att umgås med varandra de har även lätt för att prata med varandra. Vilket leder 

till att om de inte gillar något säger de det till sina vänner och bekanta. Därför är det viktigt att 

kunna ge sina kunder en ”wow”-upplevelse, vilket skulle vara något unikt som inte finns här i 

Gävle redan. Många av svarspersonerna känner att de saknar butiker så som tillexempel Zara, 

Top Shop, större H&M och bättre second hand butiker. Enligt Parment
123

 handlar Generation 

Y efter vad de känner att de behöver och inte hur mycket varan kostar. Vi anser att det skulle 

bli till köpcentrumets fördel om de valde att köpa in sådana butiker som kunderna efterfrågar 

och känner att de får något ut av att besöka köpcentrumet.  
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5.1.3 Dragare 

En annan som nämner hur viktigt det är med de rätta butikerna och livsmedelsaffärerna i ett 

köpcentrum är Tufvesson.
124

 Där Tufvesson
125

 nämner att ”dragare” är viktigt för att få fler 

kunder att besöka köpcentrumet. ICA Maxi och IKEA anser Tufvesson
126

 är bra exempel på 

”dragare”. Dessa butiker ska inte bara locka kunder utan lägga grunden till att fler butiker 

väljer att öppna i köpcentrumet. Vi är övertygade om att vi i detta fall skulle kunna kalla 

tillexempel Zara och Topshop för ”dragare” då vi genom enkätsvaren fått det svart på vitt att 

dessa butiker skulle vara populära och kunder skulle gå dit och handla.   

Genom att öppna dessa butiker i köpcentrumet påverkas även kunder som bor i trakterna nära 

Gävle. Det vill säga att kunder som bor i tillexempel Sandviken, Hofors, Ockelbo och Tierp 

tar sig in till Gävle för att besöka butikerna och köpcentrumet. Detta är något både 

Tufvesson
127

 och Dennis
128

 tar upp i sin litteratur att den externa faktorn kan spela in när 

kunderna väljer att besöka ett köpcentrum. 

Vi anser att det dessutom skulle kunna resultera till att kunderna väljer att besöka 

köpcentrumet för att köpa kläder, i stället för att beställa hem från internet. Då Parment
129

 

skriver att Generation Y använder sig mycket av internet, men av ren ”lathet” besöker de ändå 

köpcentrum för att de vill känna sig trygga med sitt köp. Vi anser att om de besöker 

köpcentrumet där det rätta utbudet av butiker finns kommer de kanske inte längre behöva 

använda sig lika mycket av näthandel. Eftersom att Generation Y handlar efter trygghet menar 

vi på att det känns säkrare och lättare att testa kläderna innan de väljer att köpa dem, och det 

finns nog många som varit tvungna att lämna tillbaka sina beställningar de genomfört via 

internet för att det blivit fel och det är just detta kunderna inte vill behöva göra.  

Dennis
130

 är även han inne på det spåret med att kunderna borde besöka köpcentrumet istället 

för att näthandla, hans främsta argument är att kunderna går miste om gemenskapen om de 

väljer att besöka en internetsida än att besöka köpcentrumet tillsammans med sina vänner.  

5.2 Atmosfär och merchandising 
I sin studie tog han fram olika faktorer som han menar på är viktiga för kundens behov i ett 

köpcentrum. Dessa faktorer var brett urval av butiker, atmosfären med dekor och inredning, 
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bekvämlighet, försäljare, förfriskningar, lokaliseringen av köpcentrumet, 

marknadsföringsaktiviteter och merchandising. Sit, Merrilees och Birch
131

 har i en studie 

också fastställt liknande faktorer som är viktiga för kundens uppfattning och val av 

köpcentrum. Deras faktorer, eller attribut som de kallar det är ”The Big Four”, de mest vanligt 

förekommande i denna typ av studie, består av tillgänglighet, service, atmosfär och 

merchandising. I deras attribut tillgänglighet räknar de in både färdväg och navigering till 

köpcentrum såväl som navigering inuti köpcentrumet samt parkeringsmöjligheter intill 

köpcentrumet. Vi tillfrågade i vår enkät om intresset av parkeringsplatser kopplat till ett 

köpcentrum i Gävle och fick svar att detta var intressant med hela 80 %. Det vi även kan se är 

att de köpcentrum, de så kallade ”casen”, som vi har valt att använda som underlag för vår 

teori är att samtliga har rikligt med parkeringsplatser. Både Mossberg
132

 och Underhill
133

 

påpekar också att parkeringen ger svar på kundernas förväntningar av köpcentrumet. Är 

parkeringsplatsen nästintill full eller är den helt tom? Med merchandising menas utbud, 

kvalité och stil i köpcentrumet. Service innefattar exempelvis att det finns toaletter 

tillgängliga för kunden. I våra enkätsvar såg vi att 3 % efterfrågade just toaletter i ett 

köpcentrum som är gratis men samtidigt fräscha. Atmosfären består av omgivningen så som 

dekor och inredning, precis som Anselmsson
134

.  

Av Anselmssons
135

 faktorer kom han fram till att den viktigaste faktorn var variation och 

utbud, näst viktigast var atmosfär, därefter följde förfriskningar på femte viktigast plats. 

Variationen och utbudet såg vi var en mycket viktig del av ett köpcentrums attraktionskraft, 

även om det inte var många som sa konkret att de ville ha ett mer varierande utbud gav de 

många förslag på vad som kunde förbättras i Gävles shopping. Dessa kopplingar ser vi är 

direkt kopplade med utbud och variation, dvs. begreppet merchandising ur båda nämnda 

studier ovan. I vår studie ser vi att 90 % av våra tillfrågade respondenter ansåg att dekor, 

inredning och design är viktiga i ett köpcentrum. Däremot var det fler som bedömde det som 

”lite intressant” snarare än ”mycket intressant”. Detta kan bero på att majoriteten av män som 

svarat kan ha svarat att det var lite intressant, eftersom detta inte är lika viktigt för dem om vi 

utgår från Anselmssons
136

 resonemang.  
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Mossberg
137

 tar även upp att upplevelserummet är viktigt för att kunderna ska trivas men även 

för att köpcentrumet ska kunna vara konkurrenskraftiga på sin marknad. Mossberg
138

 skriver 

att upplevelserummet ska finnas till för att attrahera rätt kundsegment. Där beskriver hon att 

design i köpcentrumet kan vara en viktig faktor. När det kommer till den faktorn ansåg våra 

svarspersoner att inredning och design i köpcentrumet bara var lite viktigt. Vi anser dock att 

det inte är något kunderna tänker allt för mycket på om det inte verkligen är speciellt och 

sticker ut. Vi vet att det kan spela roll, bara att kunderna inte funderar allt för mycket på det 

och diskuterar det med varandra men kunderna tänker antagligen på det i sitt undermedvetna.  

5.3 Nöjesattraktioner 
En annan författare som vi valt att nämna i vår teori är Mossberg.

139
 Hon har valt att 

poängtera olika faktorer för att köpcentrumen ska kunna förstärka upplevelsen för kunderna 

medan de besöker köpcentrumet. Av svaren vi erhållit märker vi att nöjesinslaget spelar en 

ganska viktig roll hos de som väljer att besöka ett köpcentrum. En stor del av svarspersonerna 

tycker att bio och evenemang är mycket intressant. Genom att köpcentrumet har en biosalong 

och erbjuder de senaste filmerna får kunderna både nöjesinslag och gemensamheten i ett och 

samma köp.  

5.3.1 Evenemang och events 

Anselmsson
140

 menade även på att marknadsföringsaktiviteter var en viktig faktor, detta ser 

även vi då evenemang och events var intressant med över 90 % i enkätsvaren. På de öppna 

frågorna i vår enkät var det flera av våra respondenter som påpekade att de ville se mer 

evenemang och events med hela 18 %, trots att detta redan var en fråga i enkäten med 

svarsalternativ. Detta visar på att det är mycket viktigt för kunder, eller i alla fall att det skulle 

höja kvalitén för dem. I de öppna frågorna skrev de att de ville se mer events i allmänhet, 

samt att de ville se mer målgruppsinritade events. De påpekade att de ville ha mer events för 

män och för yngre kunder, vilket visar på att det förmodligen redan finns events för enbart 

kvinnor i Gävle då det inte är något som saknas. I enkätsvaren såg vi att uppträdanden i 

köpcentrumet var mycket intressant med 21 %, lite intressant med 43 % och inte alls 

intressant med 36 %. Detta spridda intresse kan bero på att våra respondenter är i en ålder 

mellan 20 år och 30 år och uppträdanden med artister kan tilltala ungdomar under 20 års ålder 

mer.  
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Majoriteten av våra enkätsvar visade dock att uppträdanden också är intressant i Gävle. Detta 

kan även kopplas till det faktum att nöjesattraktioner och underhållning är en växande 

marknadsstrategi inom köpcentrumbranschen enligt bland annat Howard
141

. Även om 

shoppingen är ett nöje i sig, vill mer nöjesaktiviteter skapas för att locka kunder. 

Nöjesaktiviteter bidrar även med att kunder stannar längre i köpcentrum, även då de handlat 

klart. Detta är något som även är inriktat till familjer. Dessa nöjesaktiviteter kan vara 

biografer, bowling eller andra sportsliga aktiviteter, restauranger, caféer och uppträdanden. 

Enligt Howard är just restauranger, caféer, bowling och biografer något som på senare tid haft 

stor genomslagskraft i köpcentrum. Syftet med att tillsätta nöjesattraktioner är att skapa en 

mötesplats på köpcentrumet för alla åldrar.  

Något annat som också skulle kunna vara populärt är om köpcentrumet erbjuder evenemang 

som tillexempel tjej- och killkvällar. Kunderna får då ta del av olika erbjudanden, rabatter och 

gemensamhetsfaktorn skulle vara relativt hög. Både killar och tjejer som svarat på vår enkät 

tycker att det skulle vara en trevlig tillställning. Genom detta skulle köpcentrumet även kunna 

ta dit olika artister eller kändisar som berättar om vad de har för tankar och idéer kring 

konsumtion och vad de anser vara bra att ha hemma i garderoben eller badrumsskåpet. Detta 

eftersom att Generation Y inte bara pratar och lyssnar på varandra utan därför att offentliga 

personers val även spelar in i hur Generation Y handlar.  

5.3.2 Konstant underhållning 

Som nämnt tidigare hade Sit, Merrilees och Birch
142

 också fastställt olika framgångsfaktorer i 

ett köpcentrum som tillfredställer kunders behov, likt Anselmsson
143

. Sit, Merrilees och 

Birch
144

 presenterade dock ytterligare tre attribut som de menar på kompletterar de tidigare 

välstuderade attributen. Dessa är underhållning, säkerhet och mat och de har tidigare inte 

blivit studerade som direkta nödvändigheter i ett köpcentrum utan bara som tillägg för en 

förhöjd kvalitetskänsla. Författarna menar att underhållning i ett köpcentrum kan bidra till en 

roligare och mer spännande shoppingupplevelse och att kundens välvilja till köpcentrumet 

ökar. Underhållningen delar de in i två olika delar, den första är sporadiska evenemang och 

event eller uppträdanden. Som vi redan diskuterat i vår studie ovan och det har framkommit 

att våra respondenter ser evenemang och event som en mycket viktig faktor i ett köpcentrum. 

Även underhållning i form av uppträdanden är efterfrågat.  
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Sedan har de även en del med bestående och konstant underhållning så som att ha en biograf i 

köpcentrumet, bowling, eller ett lekrum för barn. Det vi kan se i våra enkätsvar är att svaren 

angående lekrum i ett köpcentrum i Gävle är lika delar intressant som ointressant. Nästan 50 

% hävdar att det är ointressant och strax över 50 % anser att det är mer eller mindre intressant. 

Detta kan bero på att en stor del av våra respondenter inte har barn, vilket gör att det blir svårt 

för dem att ta ställning till huruvida det är intressant eller inte. Därför kan vi även anta att de 

som anser att det är intressant faktiskt har barn, vilket innebär att barnfamiljer skulle tycka att 

lekrum är betydligt viktigare än de utan barn. Då våra svarspersoner fick svara om de fann 

biosalong i köpcentrumet som intressant tyckte 70 % att det skulle vara intressant och 64 % 

av svarspersonerna tyckte att bowlingbanor i köpcentrumet skulle vara intressant. Detta 

stärker Sit, Merrilees och Birchs
145

 studie om att dessa attribut skulle locka kunder. Detta är 

även något som Heron City har tagit fasta på i deras nöjescentra, då där finns nordens största 

biograf med 18 stycken salonger. Dessutom har de 20 stycken bowlingbanor i centrat.    

Mossberg
146

 skriver även att köpcentrumen bör ge kunden något extra vilket vi vet att 

kunderna på köpcentrumet skulle få om en biosalong installerade där de skulle kunna erbjuder 

mer än bara en filmupplevelse. Det skulle kunna vara stolar som rör på sig och liknande efter 

vad som utspelar sig på den vita duken. 

5.3.3 Mat och förfriskningar 

En annan typ av underhållning som de räknar in är även mat i form av restauranger och 

caféer. Vi har tidigare diskuterat vikten av café i ett köpcentrum i Gävle utifrån våra 

svarspersoners preferenser och kommit fram till att det är mycket viktigt vilket bekräftar dessa 

författares studie. Angående restauranger i Gävles köpcentrum är det enligt våra tillfrågade 

svarspersoner mer än 90 % som tycker att detta är intressant, däribland är det nästan 80 % 

som tycker att det är mycket intressant. Detta inräknat med resultatet från caféet som var att 

närmre 100 % var intresserade av ett café i köpcentrum påvisar att mat som attribut har gått 

från att bara vara ett tillägg för att öka kvalité, faktiskt nu mer är en nödvändighet i ett 

köpcentrum. Om vi tittar på Infra City, Heron City, Bromma Blocks, Valbo Köpcentrum och 

Vingåker Factory Outlet som vi har nämnt i vår teori, ser vi att samtliga köpcentrum har både 

caféer och restauranger. Bromma Blocks exempelvis har 83 butiker, varav hela 13 stycken 

utgör caféer och restauranger. Detta visar också på att caféer och restauranger är mer 

nödvändigheter än tillägg i köpcentrum.  
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Förfriskningar var något som våra svarspersoner bedömde som viktigt. Detta framkom då 97 

% av dem såg caféer som intressanta, den större delen tyckte till och med att det var mycket 

intressant. En pub var även intressant för Gävleborna, men där var inte svaren helt eniga. 

Majoriteten tyckte dock att det vore mycket intressant med en pub, näst flest tyckte dock att 

det var totalt ointressant. Slås däremot lite och mycket intressant ihop, kan slutsatsen om att 

70 % vill ha en pub i Gävles köpcentrum dras. Då våra respondenter hade en ålderspann 

mellan 20 och 30 år kan vi inte dra någon slutsats om att äldre vill ha mer förfriskningar än 

unga. Det vi ser däremot är att unga också bedömer det som viktigt i ett köpcentrum, vi har 

dock ingen information på om äldre hade tyckt att det varit ännu viktigare.  

5.3.4 Säkerhet 

Sit, Merrilees och Birch
147

 hävdar att säkerhet är en aspekt som har blivit mer och mer viktig 

för kunder då kriminaliteten ökar. Det har blivit mer av en självklarhet att ha vakter som 

bevakar köpcentrumet. Detta gäller inuti köpcentrumet såväl som på parkeringen. Eftersom 

våra svarspersoner svarat att de tycker att parkeringsplatser är en nödvändighet med över 80 

%, kan vi förutsätta att de även anser att det är viktigt med säkerhet i form av vakter eller 

övervakningskameror på parkeringen för att försäkra sig om att bilarna är i tryggt förvar. 

Angående säkerhet i ett köpcentrum är det ingen av våra svarspersoner som anser att detta är 

ointressant i Gävle, utan över 90 % tycker att det är viktigt och intressant. De resterande 

procenten har svarat att de inte vet, detta kan bero på att säkerhet är ett diffust begrepp och att 

de inte vet vad begreppet syftar på. Många tycker säkert också att säkerhet är en självklarhet 

och inte reflekterar över vad det innebär. Vi kan även se att de fem köpcentrum vi valt som 

underlag för inspiration i vår teoridel har bevakning av vaktbolag. 

Vi är övertygade om att det kan vara skönt för kunderna att då och då se en vakt patrullera 

omkring på plats för att det kan ge kunderna lugnet att fortsätta att shoppa eller umgås då de 

vet att om något skulle hända finns det personer på plats som skulle ingripa snabbt. Detta kan 

jämföras med det Mossberg
148

 skriver att det är viktigt med interaktion mellan kund och 

anställd. Det menas inte bara med butiksbiträdet utan alla anställda i köpcentrumet.  

5.4 Övriga faktorer 
Dixon och Marston

149
 är även de inne på spåret att köpcentrum ska ge kunderna olika 

upplevelser och uppmuntra dem redan när portarna slår upp för första gången i köpcentrumet. 
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För det är i den stunden kundernas åsikter betyder mest gentemot köpcentrumet. De skriver 

även att det är viktigt att fortsätta att uppmuntra kunderna att besöka köpcentrumet och vi 

anser då att ett evenemang då och då skulle ge kunderna en positiv inställning till butikutbudet 

och köpcentrumet i helhet.  

5.4.1 Personal shopper och stylist  

En personal shopper eller en stylist vore något att erbjuda kunderna för att uppmuntra dem att 

besöka köpcentrumet. Om en kund inte känner sig van, bekväm eller helt enkelt inte vet vad 

han eller hon ska handla för kläder kan det vara bra att få hjälp av någon. Våra respondenter 

ansåg att en personal shopper eller stylist vore intressant med över 80 %, vilket visar på att det 

vore en framgångsrik idé. Om kunden får hjälp med att shoppa, eller får hjälp att veta vilka 

kläder som passar denne kanske motivationen till att shoppa ökar. Kunden blir motiverad och 

finner köpcentrumet glädjefullt.  

5.4.2 Lekrum 

När vi ställde frågan om lekrum skulle finnas tillgängligt i köpcentrumet valde nästan hälften 

av svarspersonerna att det inte är intressant och 33 % att det skulle vara mycket intressant. Vi 

antar att det har att göra med att svarspersonerna kanske inte har planerat just nu att skaffa 

barn vilket betyder att de inte ägnade någon större tid på att kryssa för mycket intressant. Att 

bygga ett köpcentrum tar dock inte bara en vecka att genomföra därför hade det varit till en 

fördel om svarspersonerna blickat fram några år när de svarade på just den frågan. Det är på 

grund av detta som intresset för ett lekrum var så pass lågt som det var. En av de fem casen vi 

skrivit om erbjuder ett riktigt bra familjerum det är Bromma Blocks. Där finns det 

mikrovågsugn, skötbäddar och amningshörna. Vilket kan vara skönt för en familj efter en lång 

dag i köpcentrumet att få koppla av lite och ta hand om barnens behov.  

5.4.3 Gym 

En annan faktor som fick låg respons av svarspersonerna var gym. Där ansåg bara 24 % att 

det skulle vara mycket intressant. Vi antar att många väljer att shoppa, umgås och liknande på 

ett köpcentrum än att ställa sig på gymmet. Dock kan även ett gym ge en bra 

gemensamhetskänsla vilket många av författarna och antagligen kunderna själva tycker är 

viktigt. Av de fem casen vi valt att studera är det Heron City och Infra City som erbjuder 

kunderna gym. 

5.4.4 Skönhetssalong 

Infra City erbjuder även kunderna en skönhetssalong och hårsalong. Alla svarspersonerna 

ansåg dock att detta inte var allt för intressant vilket kan grundas i att de kanske inte vill att 
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andra kunder ska se vad som ska fixa till även om det ger dig en socialstund.  De kanske 

hellre vill vara mer för sig själv och koppla av än att titta ut i köpcentrumet och se massor av 

folk titta tillbaka och studera en från topp till tå.  

5.4.5 Internetåtkomst 

Internetåtkomst var något som intresserade svarspersonerna. Det var 72 % som tyckte att det 

skulle vara intressant att kunna använda. Vi anser att köpcentrumet bör erbjuda kunderna 

trådlöst internet då det kan vara viktigt för tillexempel studenter som behöver studera. Vi vet 

att det skulle vara bra för många studenter, som oss själva, att gå till köpcentrumet och sätta 

sig på ett café för att studera ihop. Studenterna får dela nytta med nöje vilket oftast är ganska 

trevligt. Ett internetcafé inne i köpcentrumet skulle även det vara en bra lösning. Sedan är det 

antagligen inte bara studenter som behöver tillgång till internet, även kunder som har arbeten 

och kanske även de vill sitta på ett café i köpcentrumet och arbeta.   

5. 5 De fem casen 

5.5.1 Infra City 

De fem case vi valt att studera medför sig alla något unikt. Infra City som erbjuder både hotell 

och gym. Svaren vi erhållit från enkätundersökningen har dock responsen angående gym varit 

negativ då många av svarspersonerna ansåg att just det inte var intressant. Samma sak gäller 

det när det kommer till skönhetssalong och hårsalong, svarspersonerna ansåg inte att det var 

något i deras smak. Däremot ansåg majoriteten av svarspersonerna att en restaurang skulle 

vara mycket intressant, detta är något Infra City erbjuder.  

Infra City är en affärsstad, där olika butiker och hotell är belägna. Eftersom att det kallas för 

Edge City, då de liggar utanför staden, anser vi att när det kommer till att erbjuda något unikt 

har Infra City lyckats bra. 

5.5.2 Heron City 

Vill kunden uppleva ett köpcentrum som inte bara erbjuder bra shopping bör kunden besöka 

Heron City. Detta köpcentrum erbjuder bowling, bio och mat från alla världens hörn. Av 

enkätsvaren ser vi att ett nöjescentrum kan gå hem i Gävle. Då restaurang, café, bowlingbanor 

och bio var något den större delen av de svarande ansåg vara intressant. Vi anser att ett 

nöjescentra av detta slag är något som inte kan gå dåligt, då det kan förstärka gemenskapen 

hos kunderna.  
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5.5.3 Valbo Köpcentrum 

När det kommer till Valbo Köpcentrum som kan räknas som ett klassiskt köpcentrum ser vi i 

enkätsvaren att de efterfrågar mer än bara det Valbo Köpcentrum erbjuder i nuläget. 

Svarspersonerna efterfrågar mer nöjen och event. Det finns självfallet caféer, restauranger och 

butiker i köpcentrumet. Däremot erbjuder inte Valbo Köpcentrum, i nuläget, bowlinghallar 

och biosalonger det våra svarspersoner anser vara intressant. Valbo Köpcentrum erbjuder 

däremot säkerhet vilket 94 % av svarspersonerna ansåg vara lite intressant och mycket 

intressant. Vi anser att det är viktigt för kunden att känna sig trygg när denne handlar. En 

annan viktig faktor Valbo Köpcentrum erbjuder det är IKEA, en ”dragare”, som Tufvesson
150

 

anser vara bra för ett köpcentrum att ha för att kunder ska besöka köpcentrat. Sist men inte 

minst erbjuder Valbo Köpcentrum parkering till besökarna. Detta ansåg hela 82 % av 

svarspersonerna att det är viktigt i ett köpcentrum. Vi tycker det är bra att Valbo Köpcentrum 

har parkeringstillgångar då köpcentrat ligger mellan Sandviken och Gävle.  

5.5.4 Bromma Blocks 

Bromma Blocks är det köpcentrum som vi klassat som design centra. Det har en snygg fasad 

och bra inredda lokaler. Hela 91 % av svarspersonerna anser att det är viktigt att ett 

köpcentrum har snygg design och bra inredning. Bromma Blocks erbjuder även familjerum 

som bara 51 % av svarspersonerna ansåg vara intressant och viktigt att ha i ett köpcentrum. 

5.5.5 Vingåker Factory Outlet 

Det sista köpcentrumet vi valde att skriva om är Vingåker Factory Outlet, det hörs på namnet 

att det är ett outlet köpcentra. Det Vingåker Factory Outlet erbjuder i dagsläget är ett café där 

det även serveras enklare varmrätter. Detta är något 97 % av svarspersonerna anser vara 

viktigt för ett köpcentrum att erbjuda. Efter som det är en outlet säljer de kläder till reducerat 

pris, här kan vi hänvisa till vad Parment
151

 skriver om Generation Y. Han skriver att 

Generation Y inte bryr sig i om det är budgetvaror eller lyxvaror. Vi anser att detta 

köpcentrum är bra då de erbjuder lyxvaror till ett lägre pris. På så sätt gör kunderna en bra 

affär.  
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6. Slutsats och diskussion 

I detta kapitel presenterar vi de resultat och slutsatser som vi har dragit utifrån vår analys. I 

detta kapitel svarar vi även på de frågeställningar vi ställde under problemformuleringen. 

Den konkurrens som idag finns mellan köpcentrum är hård och för att ett köpcentrum ska bli 

framgångsrikt och inte likna de andra anser vi att det är mycket viktigt att differentiera sig. Då 

innehållet i köpcentrumen ofta är likvärdiga, bör de som utvecklar köpcentrum veta vad som 

är efterfrågat bland konsumenterna. Vi tillfrågade de unga konsumenterna i åldrarna 20-30, då 

vi anser att detta är en relevant målgrupp för denna typ av studie inom denna bransch. Som 

tidigare nämnt är nyckeln till framgång att leverera alla sina aspekter i sitt köpcentrum på ett 

bättre och effektivare sätt än sina konkurrenter. 

I vår undersökning om hur ett framgångsrikt köpcentrum ser ut utifrån de unga 

konsumenternas perspektiv, fann vi att butiksutbud och variation i köpcentrumet är en mycket 

viktig faktor i köpcentrumets attraktionskraft. Detta stämde även överrens med den teori vi 

hade som underlag för denna studie. Vi anser att utbud och variation är det som kunden ser då 

denne kliver in i köpcentrumet, vilket skapar det första intrycket för kundens framtida 

uppfattning om köpcentrumet. Resultatet av vår studie visar att Gävle har 

utvecklingsmöjligheter i sitt butiksutbud, mest efterfrågade butiker var Zara, Topshop och 

Monki. Många påpekade också avsaknaden av märkesklädesbutiker, vilket vi drar slutsatsen 

är en brist i Gävles butiksutbud. Variation och utbud är en del av begreppet ”merchandising”, 

som var ett frekvent använt begrepp i vårt teoriunderlag. Merchandising innefattar även stilen 

och dekoren i ett köpcentrum, detta ser vi också är av stor betydelse i ett köpcentrum då 

nästan alla av våra respondenter bedömde detta som intressant. Att placera ett café, en 

restaurang eller en pub i köpcentrumet är alla tre framgångsfaktorer för ett köpcentrum, då 

dessa visade sig vara intressanta för de flesta av våra respondenter. 

I vår undersökning visade resultatet att nöjesattraktioner och underhållning är mycket 

attraktivt i ett köpcentrum. I de olika teorierna som vi använt oss av såg vi att faktorn 

”underhållning” oftast ses som ett tillägg för att öka kvalitén, men inte som en nödvändighet. 

Vårt resultat visade att majoriteten av våra respondenter ansåg att evenemang, events och 

uppträdanden var intressant. Detta liksom bowling, biograf. Vi anser att nöjesattraktioner och 

underhållning kan ge ett köpcentrum en hållbar konkurrensfördel. Genom att tillsätta 

nöjesattraktioner till ett köpcentrum kan människor se köpcentrumet som en mötesplats. De 

kanske besöker köpcentrumet utan avsikt för att shoppa, men då de är där för att umgås 
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kanske de passar på att shoppa samtidigt. En annan anledning till varför nöjesattraktioner är 

framgångsrikt i köpcentrum är för att familjen kan delas upp i olika aktiviteter som ger dem 

nöje. Några i familjen kan gå på bio, eller bowla under tiden som några andra shoppar, sedan 

kan de tillsammans äta i köpcentrumet. Kunderna kommer stanna längre än planerat i 

köpcentrumet, då det finns fler attraktioner att aktivera sig med.  

Det visar sig även i vår studie att parkeringstillgång är viktigt för att kunderna ska trivas i 

köpcentrumet. Detta är något vi inte har diskuterat innan vi tog del av den teori vi använt. Det 

kan vara så att de externa faktorerna spelar roll då kunderna måste åka en längre bit för att 

kunna besöka ett köpcentrum. Om kunderna väljer att åka till exempelvis Infra City får de inte 

bara en shoppingupplevelse utan även mer där till. Då Infra City erbjuder hotell och 

motionsspår. Vi anser att om en kund väljer att besöka Infra City bör den stanna kvar över 

natten för att kunna uppleva allt som köpcentrat erbjuder. Ett annat köpcentrum som inte 

ligger centralt är Valbo Köpcentrum, men dit åker antagligen kunderna för att det 

köpcentrumet har en viktig ”dragare”. Vi tycker alltså att det är viktigt för de köpcentrumen 

som inte ligger centralt att kunna erbjuda bra parkeringar. Det skulle kunna vara något 

köpcentrumen väljer att marknadsföra för att de kan bli starka i det området, då det i teorin 

framgår att varumärket är en viktig del. 

I resultatet framkommer det även att internetåtkomst skulle uppskattas av kunderna. Vi anser 

att det bara skulle vara positivt att ha tillgång av internet, speciellt för den generation vi valt 

att vända oss till. Då gemenskap anses vara viktigt och detta kan fås som tillexempel en 

studentgrupp som ska sitta ihop och studera. De vill kanske gärna lämna skolans korridorer 

och plugga på ett café i ett välorganiserat köpcentrum. Där de får ut både nytta och nöje 

genom att vara.     

Eftersom att våra svarspersoner inte ansåg att gym var attraktivt kan det ordnas olika event 

och evenemang för att få kunderna att uppskatta ett gym. Köpcentrumet kan arrangera olika 

tävlingar och liknande för att få kunderna att ändra uppfattningen som de kanske har 

angående att ha ett gym i ett köpcentrum. Vi anser att det skulle vara positivt med ett gym i ett 

köpcentrum. Exempelvis skulle de kunna erbjuda studenter bra priser och liknande så att de 

väljer just det gymmet framför andra gym i staden.  

Att nöjesattraktioner är populärt bland våra svarspersoner finns det inget tvivel om, men något 

som inte var omtyckt var lekrum. Vi anser att ett lekrum eller familjerum, som Bromma 

Blocks har, kan vara en bra idé. För att då kan familjen ta del av mycket mer. Föräldrarna kan 
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få egen tid för att umgås eller shoppa medan barnen får vara barn och inte springa runt sina 

föräldrar och göra dem irriterade. Det skulle bara vara skönt för båda parterna. En härlig dag 

för föräldrarna att umgås och för barnen att leka av sig och se på barnfilmer. 

Säkerheten på köpcentrumet är något annat svarspersonerna anser vara viktigt. Det är något 

även vi håller med om då kunder vill känna sig säker när de vistas på offentliga platser. Sedan 

ansåg svarspersonerna även att design och inredning av köpcentrumet är relativt viktigt för att 

de ska trivas och besöka köpcentrat. Vi anser också att det är viktigt att köpcentrumet ser bra 

ut på båda fasaden och insidan, det är bara ett plus i kanten om köpcentrumet har fin 

arkitektur. Sedan anser vi att det är till köpcentrumets fördel om det ser respektabelt och rent 

ut på insidan för att kunderna ska trivas och vilja vistas en längre tid i köpcentrumet. 

En annan framgångsfaktor som var attraktiv och intressant hos våra respondenter var 

möjligheten att få hjälp av en personal shopper eller stylist i köpcentrumet. De kunder som är 

i behov av hjälp för att uppmuntras till att tycka det är kul att shoppa, eller de som bara skulle 

se det som en rolig grej är förmodligen villiga betala en rimlig summa för denna tjänst. Detta 

är en relativt ny tjänst i köpcentrum i Sverige, men vi anser att det kommer bli större med 

tiden då den är efterfrågad.   

Vi anser att denna undersökning som vi har gjort är användbar för företag som utvecklar 

köpcentrum. Vårt arbete bidrar med att fastställa faktorer som underlättar för ett köpcentrum 

att differentiera sig och tillfredställa kunden. Vår förhoppning är att de framgångsfaktorer vi 

tagit fram är till hjälp i utvecklande av ett köpcentrum, ett redan befintligt såväl som ett helt 

nytt. 

6.1 Reflektion  

Alla framgångsfaktorer vi har fast ställt inser vi inte är möjliga att implementera i Gävle, detta 

beror på att utrymmet kanske inte finns och att ekonomin kanske är begränsad. Vår studie har 

tagit fram olika framgångsfaktorer som är efterfrågade, utan att ta hänsyn till varken den 

ekonomiska aspekten eller den geografiska aspekten. Vi ställer oss kritiskt till att allt är 

genomförbart i dessa avseenden, vårt arbete är tänkt att fungera som riktlinjer och inspiration 

till utbyggnad och utveckling av ett köpcentrum. 

För att öka trovärdigheten och fördjupningen i vår studie hade i vårt arbete hade fler enkätsvar 

varit att föredra.  
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Att vi valde just 20-30 åringar som vår målgrupp var att vi utgick från oss själva när vi satte 

oss ner och diskuterade kring det valda ämnet. Vi pratade om vad vi själva tyckte och tänkte 

kring ämnet och kom fram till att ett godkänt kundsegment var vi och folk i vår ålder. 

Resultatet i sig skulle kunna vara annorlunda om tillexempel människor i åldrarna 30 till 50 

hade fått svarat på enkäten.  

Den data vi använt oss av har vi haft kritisk syn till då viss litteratur var mer än tio år gammal. 

Sedan har vi inte haft den senaste upplagan av alla böckerna vilket gör att vissa stycken kan 

vara ändrade i de senare upplagorna.  

7. Förslag till fortsatt forskning 

I detta kapitel ger vi förslag på fortsatt forskning inom vårt ämne, som själva inte har 

behandlat men är av intresse. 

Ett förslag på fortsatt forskning inom vårt valda ämne i detta arbete som är köpcentrum och 

dess framgångsfaktorer, är att gå djupare in i de presenterade framgångsfaktorerna. Att fråga 

fler respondenter och hitta ytterligare framgångsfaktorer, eller ytterligare data som förstärker 

de framgångsfaktorer vi har. Ett annat alternativ är också att intervjua fastighetsföretag som 

utvecklar köpcentrum, för att få en inblick i hur de resonerar kring ämnet.    
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Enkät 

 

Detta är en enkätundersökning som ska användas som underlag till vårt examensarbete om 

vad som efterfrågas i ett köpcentrum/galleria. Alla svar är anonyma. 

Ålder:______ Kvinna: ______          Man: ______ (sätt ett kryss)  

 

Hur viktiga/intressanta är dessa faktorer för dig i ett shoppingcentrum i Gävle?  

Sätt ett kryss efter hur du tycker.  

 Inte alls 

intressant 

Lite intressant Mycket 

intressant 

Vet inte 

Gym      

Pub     

Café     

Restaurang     

Lekrum för barn     

Bowlingbanor     

Uppträdanden     

Personal 

shopper / styling 

    

Skönhetssalong     

Biograf     

Internetåtkomst     

Parkering     

Säkerhet      

Event och 

evenemang 

    

Inredning & Design 

i Köpcentret 

    

 

Skriv kort och fritt på dessa frågor: 

Tycker du att det fattas någonting i listan ovan? Vad? 

 

Vad saknar Du i Gävles butikutbud?  

 

Vad vill Du se mer av i Gävles shoppingcentrum? 

 

 

Tack så mycket! 


