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SAMMANFATTNING 
 
Rubrik Business or pleasure? En studie över framtidens köpcentrum 

Problem Vi vill teoretiskt skissera hur citygallerior kommer att se ut i 
framtiden, vilka trender som råder och därmed även beröra hur 
situationen för citygallerior är i nuläget. Men då detta problem är 
förhållandevis teoretiskt vill vi även kartlägga det mer empiriska 
problemet om hur kunderna vill att citygallerior ska se ut i framtiden 
och hur de upplever dagens citygallerior.   
 

Syfte Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för hur framtiden för 
citygallerior ser ut genom att studera den forskning som råder inom 
området och studera de trender som råder. Syftet är även att undersöka 
hur kunderna vill att citygallerior ska se ut i framtiden genom en 
enkätundersökning.  

Teori De teorier vi använt oss av handlar främst om köpcentrum och allt vad 
det innebär, framtiden, kundtillfredsställelse, shoppingvanor och olika 
shoppingsegment. Vi har använt oss av både svenska och utländska 
källor. 

Metod Vår uppsats är skriven på uppdrag av ett fastighetsbolag och vi antar 
därmed ett företagsperspektiv. Vi vill skissera hur framtiden kommer 
att se ut med hjälp av en kvalitativ metod där intervjuer har gjorts med 
kunniga personer inom området. Då kunderna styr marknaden har vi 
dock valt att lägga fokus på dem för att förstå hur de vill att framtiden 
ska se ut. Detta gjordes med hjälp av enkätundersökningar, vilket 
medför att vi även har en kvantitativ metod. 

Resultat Vi har kommit fram till att kunderna ställer höga krav på köpcentrum. 
Vad de vill uppnå med sin shopping är situationsstyrt och det måste 
handlarna inse. Ena dagen vill kunden shoppa snabbt och effektivt 
medan den en annan dag vill kunna njuta av en mer upplevelsebaserad 
shopping.  
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1 INLEDNING 

I detta kapitel beskriver vi vårt ämnesval och vår problembakgrund. Vi kommer även att 
redogöra för vårt problem och syfte med studien. Utöver detta kommer vi att presentera 
avgränsningar och begränsningar samt en begreppsförklaring. 

 

1.1 ÄMNESVAL 

Då vi båda läser marknadsföring och finner tjänstemarknadsföring speciellt intressant 
sökte vi efter något inom det området. Vi letade igenom examensjobb.nu och fann ett uppdrag 
som vi ansåg mycket intressant och lyckligtvis tilldelades. Den bas vi utgick från var den 
information vi sökte uppdraget på: 

”När gallerior byggs upp ligger det mycket planering bakom, t ex vad gäller 
att butikskoncepten ska stämma ihop med varandra och hur kundflödet i 
gallerian ska vara optimalt. Som ett resultat av att allt fler gallerior växer fram i 
städerna och att köpcentra etableras utanför stadskärnorna har det blivit 
vanligare med tester av olika gallerior/köpcentra. Det finns t o m en nordisk 
intresseorganisation för köpcentra, som bl. a. anordnar utbildningar till 
centrumledare.  

Framtidens köpcentrum kommer att bli de nya offentliga rummen, där vi 
förutom att handla kommer att mötas och umgås. Hur kommer öppettiderna att 
förändras? Hur kommer betalning av varor att ske? Hur kommer olika kategorier 
av butiker att samlas?”1 

Efter diskussioner med vår uppdragsgivare och handledare visade det sig att problemet 
inte behövde beröra just hur öppettider och betalningsformer kommer att förändras samt hur 
olika kategorier av butiker kommer att samlas. Det var mer förslag till saker som skulle kunna 
ändras och problem och syfte var öppna för oss att formulera inom ämnet köpcentrum i 
framtiden. 

 

1.2 PROBLEMBAKGRUND 

Handel krävs för ett fungerande samhälle och människans överlevnad. Wahlström anser 
att det som håller städer vid liv är handel, detta gör städerna väldigt kommersiella.2 Dagens 
köpcentrum kan betraktas som stadskärnor då de är så kompletta.3 I Amerika utgör handeln i 
köpcentrum ungefär 14 procent av all detaljhandel vilket uppgår till cirka 308 miljarder dollar 
per år.4 År 2002 spenderade svenskarna 38 800 kronor per person i detaljhandeln,5 och i 
Sverige så ökade köpcentrumens andelar av den totala detaljhandeln från 22 % till 31 % från 

                                                 
1 http://www.examensjobb.nu/pages/projektinfo.asp?projid=3892 
2 Walström, Bengt, (2002), Guide till upplevelsesamhället: Från musik & museer till sushi & spa, SNS Förlag, 
s.132 
3 Svedström, Stellan och Helena Holm, (2004) Dags att handla nu - Detaljhanden och en hållbar 
samhällsutveckling, Boverket, s.8 
4 Underhill, Paco, (2004), The future of retailing: a look toward 2025, Gourmet Retailer, 2004 Supp part 3, s.2 
5 Bergström, Fredrik och Nicklas Wikström, (2002), Kampen om köpkraften - en regional analys: Norrbottens 
län/Luleå kommun, Forskningsrapport S84, HUI, s.5 
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1996 till år 2000,6 vilket gör handel i köpcentrum till en betydande del av svenskarnas 
handlande.  

Den storskaliga detaljhandeln läggs ofta externt och de stora externa köpcentrumen blir 
allt större. Externhandel kommer även mer norrut, speciellt i de större kommunerna finns en 
öppenhet till extern detaljhandel.7 År 2000 hade nästan varannan svensk en bil vilket gör de 
externa handelsområdena lättillgängliga.  

Den ursprungliga idén med köpcentrum var att ge kunderna en utomhus-shopping-
upplevelse inomhus genom att samla butiker som skulle ge kunderna ett brett utbud av varor, 
handlare och priser.8 Köpcentrum är på väg att bli turistattraktioner, men ändå gick 
försäljningen i köpcentrum ner sedan början av nittiotalet, detta kan förklaras av tre trender9 

1. Köpcentrum blir allt mer lika varandra.  
2. Människor har inte tid att handla och gör färre shoppingturer där de försöker optimera 

sin tid. 
3. Människor njuter inte lika mycket av att shoppa i köpcentrum som när de första stora 

köpcentren byggdes 
I takt med att dagens människor har en förändrad dygnsrytm ställer det även krav på 

butikernas öppettider. Möjligheten att kunna handla på kvällstid är en lockande tanke och allt 
fler butiker börjar märka det. Främst kan man se detta i köpcentrum som blir allt vanligare. 
Att åka till ett köpcentrum och därinne hitta allt man vill ha är mycket värt för dagens 
tidspressade människor. Det ställer dock krav på ett komplett sortiment i köpcentret, alltså 
sammansättningen av butiker. Människor känner stor tidspress, 25 procent av amerikanarna 
anser att de alltid är jäktade och söker efter lösningar som hjälper dem att organisera sin tid 
bättre eller bespara dem tid.10  

I Amerika går många gallerior under och tid läggs på att studera deadmalls vilket är 
köpcentrum med väldigt få eller inga kunder11, ett exempel på detta är historikerna Peter 
Blackbird och Brian Florence som gjort en hemsida för att studera deadmalls över Amerika 
och se vad som gått snett12 . Även om gallerior är på nedgång i Amerika så ökar köpcentrens 
marknadsandelar i Europa men då Europa ofta tar efter Amerika finns möjligheter att denna 
trend även sprider sig hit. 

Det måste bli roligare att handla i detaljhandeln då folk söker sig mer till tjänster som 
till exempelvis resor och restaurangbesök för att spendera pengar.13 Kundernas behov och 
önskemål raffineras dock i rask takt, kunderna kan numera kräva mycket mer av sina handlare 
och sin omgivning samtidigt som tekniken och globaliseringen trycker på. Världen rör sig allt 
snabbare och saker som tidigare hölls som sanningar kan inte längre tas för givet. Detta 
påtvingar en ständig förnyelse vilket naturligtvis kommer att påverka köpcentrumen. Med 
detta i åtanke, hur kommer då framtidens köpcentrum att vara? Hur kommer handeln att se ut 
och vad vill kunderna ha? 
 

                                                 
6 Anselmsson Johan, (2006), Sources of customer satisfaction with shopping malls: a comparative study of 
different customer segments, Int. Rev. of Retail, Distribution and Consumer Research, 16(1), s.115 
7 Svedström, Stellan och Helena Holm, (2004) Dags att handla nu - Detaljhanden och en hållbar 
samhällsutveckling, Boverket, s.10 
8 Dallen, Timothy J., (2003) Shopping Tourism, Retailing, And Leisure (Aspects of Tourism), Multilingual 
Matters Limited, s.121 
9 Dallen, Timothy J., (2003) Shopping Tourism, Retailing, And Leisure (Aspects of Tourism), Multilingual 
Matters Limited, s. 122 
10 Solomon, Michael A., (2004), Consumer behavour: buying, having and being, Pearson Prentice Hall, 6th 
International edition 
11 Goedken, Anne K., (2006), The shopping centrer’s future, Buildings, 100(11), s. 80 
12 http://www.deadmalls.com/ 
13 Supermarket nummer 5A 2005, s. 27 
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1.3 PROBLEM 

Vi vill teoretiskt skissera hur citygallerior kommer att se ut i framtiden, vilka trender 
som råder och därmed även beröra hur situationen för citygallerior är i nuläget. Men då detta 
problem är förhållandevis teoretiskt vill vi även kartlägga det mer empiriska problemet om 
hur kunderna vill att citygallerior ska se ut i framtiden och hur de upplever dagens 
citygallerior.   

 

1.4 SYFTE 

Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för hur framtiden för citygallerior ser ut 
genom att studera den forskning som råder inom området och studera de trender som råder. 
Syftet är även att undersöka hur kunderna vill att citygallerior ska se ut i framtiden genom en 
enkätundersökning. 

 

1.5 BEGRÄNSNINGAR/AVGRÄNSNINGAR 

Vi fokuserar på citygallerior och inte köpcentrum i allmänhet, vi studerar därmed inte 
externa köpcentrum. I intervjuerna med experterna har vi frågat om trender i allmänhet och 
studerat köpcentrum i framtiden utan att nischas. Även gällande teorierna har vi studerat 
köpcentrum i framtiden utan begräsningar. Vi har i intervjuer och teorier inte smalnat av oss 
då köpcentrum och främst citygallerior i mellanstora svenska städer är väldigt understuderat. 
Trender inom gallerior startar oftast i Amerika och sprider sig senare till Europa och de stora 
städerna. I Sverige når trenderna Stockholm och södra Sverige först innan de sakta rör sig 
uppåt landet. Därför har vi valt att initialt inte enbart studera Umeå. Enkätstudien har vi 
däremot valt att utföra i Umeå, då vi här kan nischa vår uppsats mot städer i Norrland.  

 

1.6 BEGREPPSFÖRKLARING 

Citygalleria – Köpcentrum som ligger i stadscentrum. 
 
Externt Köpcentrum – Ett köpcentrum som ligger utanför staden och oftast kräver bilburna 
kunder. 
 
AAA-lägen – Definition på hur bra läge en butik har i staden. AAA är bäst, sedan AA, A, B 
och slutligen C som är det sämsta läget. Skall tilläggas att ett A-läge är ett bra läge. 
 
Omsättningshyra – Hyran sätts i förhållande till omsättningen. Clas Ohlson föredrar fast 
hyra. 
 
Ankarbutik – En butik i gallerian som är stor och välkänd. Därigenom drar den mycket 
kunder till Gallerian och utgör en viktig dragningskraft som gynnar hela gallerian. 
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2 TEORETISK METOD 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för vilket perspektiv vår studie har, den metod vi 
valt och hur detta påverkat den vetenskapssyn vi antagit. Vi kommer att beskriva vårt 
angreppssätt och vår förförståelse samt vår insamling av sekundärkällor och vår kritik av 
dessa. 

2.1 PERSPEKTIV 

Denna uppsats är skriven för att hjälpa företagen att förstå kunderna och deras framtida 
behov och önskemål. Vi skriver för vår uppdragsgivare som är ett fastighetsbolag, men för att 
denne ska lyckas krävs det nöjda kunder som vi därför kommer att lägga fokus på. Denna 
uppsats antar därmed ett företagsperspektiv med ett kundfokus då vi menar att det är 
kundernas önskemål och behov som kommer att styra hur framtidens köpcentrum ser ut. 

 

2.2 METODVAL 

Hartman definierar en kvalitativ undersökning som att försöka förstå livsvärlden hos den 
person eller grupp som studeras. I en kvantitativ studie vill man specificera egenskaper och 
mäta samband för att svara på frågor av typen hur många. I en kvalitativ studie vill man öka 
förståelsen, genom att undersöka hela individen utan att försöka dela upp den.14  

Metodvalet styrs i stor utsträckning av vad man vill åstadkomma med sin studie. Det vi 
vill göra är att utforska hur framtiden ser ut och vi vill göra detta genom djupintervjuer och 
således välja en kvalitativ metod. Vi vill även täcka upp hur kunderna vill se framtidens 
köpcentrum, utifrån de teorier och intervjuer vi gjort, vilket medför att vi även har en 
kvantitativ metod. Den information som samlas in från enkätstudien kommer att tolkas både 
kvalitativt och kvantitativt. Viss information kommer att omvandlas till siffror och vi kommer 
att tolka dessa siffror kvalitativt. Den kvalitativa metoden går hand i hand med det 
hermeneutiska synsättet vilket för oss in på vetenskapssynen15 

 

2.3 VETENSKAPSSYN 

Ursprungligen så var vetenskapssynerna viktigare då dåtidens forskare försökte sig på 
att förklara för gemene man att solen inte var gud, att jorden snurrar, gravitation och sådana 
fenomen som vi i dagens samhälle tar för givet16. Vetenskapssynerna när man vill förklara 
marknadsföringsfenomen blir därmed något styrt till sidan och anses av somliga som lite 
oviktiga att dra upp i denna typ av uppsatser. Vi anser vetenskapssynerna och en grundlig 
metodgenomgång som viktigt vid uppsatsskrivande, speciellt i denna uppsats. Denna uppsats 
skrivs av Inger och Sven, två individer med högst olika uppfattningar om hur världen ser ut 
och varför. Båda har vi under loppet av våra liv upplevt och påverkats av saker som format 
våra individuella personligheter. Dessa saker påverkar alla aspekter av våra liv, gör oss till 
individuella människor och skapar det filter som vi var och en ser världen igenom. Denna 
individuella verklighetssyn kan vi varken räkna bort eller frånsäga oss. Genom detta antar vi 
en hermeneutisk vetenskapssyn då hermeneutiken anser att allt ses från en personlig aspekt 

                                                 
14 Hartman, Jan, (2004), Vetenskapligt tänkande: från kunskapsteori till metodteori, Lund: Studentlitteratur, 
s.239 
15 Ibid, s.239 
16 Ödman, Per-Johan, (1998), Tolkning förståelse vetande, Stockholm: Almqvist & Wiksell , s.  



 5 

vilken inte kan bortses från 17. Hermeneutiken är en tolkning av meningsfulla fenomen och 
beskrivningar för att förstå de bakomliggande orsakerna som möjliggör förståelse av olika 
typer av mening.18   

Som hermeneutiker vill vi tolka människornas handlingar och beteenden19 och hur dessa 
kommer att arta sig i framtiden och vilka konsekvenser det får. Detta till trots har vi genom att 
vi använt oss av en kvantitativ enkätstudie ett positivistiskt inslag i uppsatsen. I denna del av 
uppsatsen ville vi fråga många kunder, det vill säga att vi ville få många människors åsikter 
om några saker snarare än få människors åsikter om många fenomen. Det föreföll sig därmed 
bäst att göra en enkätstudie. Positivismen klassificeras av viljan att mäta och därefter dra 
slutsatsen att något är på ett speciellt sätt.20 Vi kommer dock inte att ta för givet att de resultat 
vi nått vid enkätunderökningen visar hur det ligger till för alla och att det är absolut sanning 
då vi inte anser att man någonsin kan göra det. I denna undersökning har vi valt att tillämpa 
positivismen då vi vill veta vad respondenterna har att säga utan att påverka dem och vi vill 
hålla oss neutrala. Positivismen trycker på att forskaren ska hålla sig objektiv till det 
studerade, vilket vi inte kan då vi är påverkade av vår förförståelse och sätt att se på världen. 
Vi föredrar således att säga att vi till största del är hermeneutiker som gör en positivistisk 
undersökning. Starrin och Svensson menar att inget sätt att bedriva en undersökning eller 
samla empiriskt material är fel så länge det anses vara ett bra sätt att få information.21 Vi 
menar att denna kombination är det bästa sättet att söka material på, men det är då viktigt att 
vi beskriver våra tolkningar.  

 

2.3.1 Tolkningar av intervjuerna 

Gilje och Grimen anser att vi konstant och ovetande tolkar vår omvärld och att detta inte 
kräver någon större beskrivning då de flesta av oss har samma kulturella och sociala bakgrund 
varav våra tolkningar kongruerar då vår förförståelse av de flesta problem är liknande.22 
Ödman menar att förståelse är basen för allt vårt vetande och alla tolkningar som görs av detta 
ligger i framtiden. De tolkningar som vi gör baseras även på tolkningar som redan är gjorda.23 
Geertz anser att man ska använda ett språk som ligger nära erfarenheterna och undvika 
komplicerade och avancerade begrepp som normalt inte används när tolkningar görs.24 Gilje 
och Grimen uttrycker att rätt tolkning kräver rätt språk för att förmedla rätt budskap till 
läsaren så att förvirring minskas genom att förklara rakt på sak25. Ödman menar att ord är 
värdeladdade redan innan de skrivs, då det är svårt att skriva om nazism på ett positivt sätt då 
själva ordet innefattar så mycket i sig självt26. Detta är dock främst ett problem för positivister 
som försöker förhålla sig neutrala. Vi menar dock att detta har betydelse även för oss då, för 
att citera Gadamer, ”ordet redan är betydelse”27. Vi avser därmed att använda oss av den 

                                                 
17 Ödman, Per-Johan, Tolkning förståelse vetande, s. 10 
18 Gilje, Nils och Harald Grimen, (1992), Samhällsvetenskapernas förutsättningar, Uddevalla: Bokförlaget 
Daidalos AB, s.177 
19 Patel, Runa och Bo Davidsson (1994) Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera 
en undersökning, Lund: Studentlitteratur, s.25 
20 Holme, Idar Magne och Bernt Krohn Solvang, (1991), Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa 
metoder, Lund: Studentlitteratur 
21 Starrins, Bengt och Per-Gunnar Svensson, (1994), Kvalitativ metod och vetenskapsteori, Lund: 
Studentlitteratur, s. 80 
22 Gilje, Nils och Harald Grimen, Samhällsvetenskapernas förutsättningar, s.175 
23 Ibid, s.179 
24 Ibid, s.182 
25 Ibid, s.175, 
26 Ödman, Per-Johan, Tolkning förståelse vetande, s.120 
27 Gilje och Grimen, Samhällsvetenskapernas förutsättningar, s.189 
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sortens språk och främst ord, som ligger inom ramen för det hermeneutiskt möjliga. Inom 
hermeneutiken finns inget som sanning och kunskap varav detta inte faller sig rimligt att prata 
om. Snarare vill vi förmedla att allt vi gör är en tolkning av våra subjektiva uppfattningar och 
de teorier vi funnit.  

 

2.3.1.1 Tolkningar av enkäterna 

Tolkningen av enkäterna kommer vi att göra genom att omvandla kundernas svar till 
siffror. Dessa siffror syftar till att ge oss vägledning och en mycket god uppfattning om våra 
respondenters åsikter, och vi kommer att se dessa som något som med liknande fördelning 
skulle kunna passa in på Umeås befolkning och befolkningar i mellanstora städer överlag. Vi 
vill dock inte säga att detta resultat är permanent eller att resultatet skulle ha blivit exakt 
likadant om vi delat ut samma enkät till 100 nya respondenter då varje människa är unik och 
att en människas humör, känslor och uppfattningar varierar från dag till dag. Men vi menar att 
om studien upprepades skulle resultatet bli liknande, då vi baserat på vår förförståelse vet att 
statistiska undersökningar fungerar och att siffror ger en bra vägledning.  
 

2.4 FÖRFÖRSTÅELSE 

Då denna uppsats i stor del kommer att handla om att Inger och Sven, baserat på teorier 
och empiriska undersökningar, ska försöka uppskatta hur framtiden kommer att se ut, anser vi 
det viktigt att förklara vår vetenskapssyn, hur och varför vi gjort de tolkningar vi gjort.  
Därför anser vi det viktigt att beskriva vår förförståelse samt även vad vi ansåg om framtidens 
köpcentrum innan vi började studera det. Då denna uppsats kommer att innefatta 
uppsatsskribenternas egna uppskattningar av framtidsscenarion så väljer vi att presentera hur 
vi tror framtiden för köpcentrum kommer att se ut redan innan så att läsaren själv kan veta 
vad vi trodde innan uppsatsskrivandet drog igång. 

Förförståelse betyder mycket inom hermeneutiken. Ju mer grundligt vår förförståelse 
presenteras desto större förståelse kommer du som läsare att få av vår studie28. Förförståelse 
kan inte undvikas och krävs för att problem och möjligheter överhuvudtaget ska kunna 
urskönjas29. Förförståelsen som vi har av detta problem baseras främst på den utbildning vi 
haft och att vi besökt köpcentrum. Ingen av oss har jobbat i ett köpcentrum eller besitter 
någon information som gemene man inte har, bortsett från det vi lärt oss under vår utbildning, 
vilket kommer att presenteras i teoriavsnittet. För ökad förförståelse har vi fyllt i egna enkäter 
och placerat som bilaga 7 och 8. 

 

2.4.1 Inger 

Ingers förförståelse består i detta fall av de kurser hon läst vid universitetet och de 
upplevelser hon haft som kund i diverse butiker och situationer. Efter att ha spenderat den 
senaste terminen i Cambridge så har hon fått andra erfarenheter och vanor av köpcentrum, då 
köpcentrumen där hade flera restauranger och även biografer och sådant.  

De intryck hon fått av framtidens köpcentrum är att det kommer att gå mer från vanlig 
försäljning till upplevelse, att biografer, restauranger och andra upplevelseinslag kommer att 
få mycket större plats. Angående betalningsformer anser hon att dessa kommer att bli mer 
hi-tech och kortbaserade i framtiden, öppettider tror hon kommer att förlängas då kunder 

                                                 
28 Ödman, Per-Johan, Tolkning förståelse vetande, s.98 
29 Gilje och Grimen, Samhällsvetenskapernas förutsättningar, s.183 
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kräver mer. Gruppering av butiker har hon ingen aning om men skjuter från höften och gissar 
vilt att större specialisering kommer att ske så att vissa köpcentrum satsar på viss typ av 
försäljning och kundgrupper i större omfattning.  
 

2.4.2 Sven 

Sven kände till att köpcenter och gallerior gått väldigt bra, men han hade ingen aning 
om dess framfart. Efter att ha spenderat åtta månader i Marseille, Frankrike, där alla butiker är 
stängda på söndagar kändes det riktigt skönt att komma tillbaka till Sverige och gå och handla 
mat eller kläder på söndagar. Detta är en frihet som man lätt kan ta för givet, och innan 
uppsatsarbetet kom igång tänkte Sven att öppettiderna inte skulle förlängas mer, då de redan 
nu innefattar varje dag i veckan. Idag är Sven av uppfattningen att öppettiderna kommer att 
utökas ännu mer i framtiden, allt för att passa kunden. 

Vidare såg han på köpcenter som ett bra komplement till vanliga butiker, och att de mer 
eller mindre var en praktisk lösning för de som ville besöka flera butiker under en begränsad 
tidsperiod. Efter lite research känns det som om köpcenter är framtiden och framförallt kan 
liknas vid ett upplevelsecentrum. Folk åker dit för att shoppa, men även för att komma ut och 
träffa folk, äta ute, gå på bio mm. Den sociala rollen verkar bli allt tydligare, och dagens 
köpcentrum kan ibland liknas vid en mindre stad, med ett komplett utbud. 
 

2.5 ANGREPPSSÄTT 

Vi har varit både deduktiva och induktiva vid olika tillfällen dock främst deduktiva. 
Ursprungligen så ”lekte vi med idén” om att skriva en helt induktiv uppsats för att vi då skulle 
få en bättre uppfattning om vilka teorier vi behövde. Vi började dock med att läsa teorier och 
drev sedan in på djupintervjuer med forskare, varav vi letade teorier igen och utförde 
enkätundersökningen. Abduktion är växelverkan mellan teori och verklighet, mellan 
induktion och deduktion30. Vi vill kalla oss abduktiva då vi inte hållit oss till deduktion eller 
induktion. Att vi valt abduktion ser vi som en fördel för uppsatsen då vi hela tiden sökt mer 
information för att få bäst möjliga uppsats.  

 

 
 

Figur 1. Vår kunskapsspiral 
 
Figur 1 visar vår kunskapsspiral och vår uppsatsprocess. Vi började med att utifrån 

förförståelse formulera ett problem för att senare ventilera detta med vår handledare. Efter 
                                                 
30 Johansson-Lindfors, Maj Britt (1993), Att utveckla kunskap, Lund: Studentlitteratur, s. 154 
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detta söktes teorier vilket följdes av handledning där nya infallsvinklar diskuterades och vi 
sökte mer teorier tills vi kände oss mogna för intervjuerna och vi sökte fortfarande teorier 
mellan intervjuerna. Därefter söktes ännu mer teorier, denna gång främst om hur vi på bästa 
sätt skulle utföra enkätundersökningen. Efter att enkätundersökningen genomförts 
sammanställde vi vårt arbete och justerade problemet då det visat sig att undersökningen tagit 
en annan riktning. Därefter söktes ännu en gång teorier för att täcka upp några hål och följdes 
av ännu en handledning. Vi analyserade vårt material och drog våra slutsatser, vilket följdes 
av mer handledning tills vi sammanställde arbetet ännu en gång och skapade vår nya 
förståelse. 

 

2.6 SEKUNDÄRKÄLLOR 

Vanligtvis brukar uppsatsförfattare finna relevanta artiklar och använda dess källor för 
att hitta ännu mer information. Då vår uppsats behandlar framtiden har detta inte kunnat 
tillämpas med någon större framgång. Vi valde därför att säga att för vår studie så skulle 
källor tryckta före 1998 behandlas högst sparsamt eftersom vi anser att de är för gamla för att 
kunna användas till att idag förutspå framtiden. Vår uppgift har varit att hitta källor som ligger 
långt fram på forskningshorisonten, vi har därför vad gäller framtidssiande angående 
köpcentrum lagt större vikt på de senaste källorna. Angående ämnen som till exempel 
kundgrupper har vi ansett det mindre angeläget att finna nya källor då de nyare källorna 
bygger på äldre information som fortfarande anses högst trovärdig.  

De flesta källor är från Amerika som har ett annat handelsklimat och typ av köpcentrum 
än Sverige. Det är då viktigt att minnas att saker i Amerika tenderar att röra sig snabbare än i 
Sverige på det sättet att de redan lever i den framtid vi förutspår. Vi presenterar därmed dessa 
källor med vetskapen om att det i stor utsträckning inte fungerar likadant i Sverige. 

Vi har använt oss av ALBUM och bibliotekets databaser för att finna teorier. Då mycket 
av det denna uppsats behandlar såsom handel, betalningsformer och framtiden är 
multidisciplinära termer så har vi förutom företagsekonomiska databaser såsom Business 
Source Premier, Emerald, Web of Science och ISI Web of Knowledge även använt oss av 
databaser inom till exempel teknik såsom OAIster, Scirus och Windows Live Search. För att 
ge ett exempel på hur mycket litteratur som erbjuds kan nämnas att en sökning i Business 
Source Premier där ”future and mall or shopping centre or shopping center” ska finnas i 
abstractet och komma från vetenskapliga journaler ger 60 träffar. Vi använde sökord som 
shopping, mall, shopping centre/center, future, entertainment, satisfaction och trends till 
exempel. Dessa sökord sökte vi även på var för sig och i kombination med varandra. Vi kunde 
även märka att samma författare återkom i olika böcker och artiklar. Vidare märkte vi att flera 
av källorna behandlade samma sak och vi ansåg det då inte nödvändigt att använda samtliga 
utan valde de som passade bäst in på vår undersökning vad gäller aktualitet, inriktning, 
trovärdighet, äkthet och oberoende.  
 
 



 9 

3  TEORI 

I detta kapitel kommer vi att presentera de teorier vi anser vara viktiga för vår studie. 
Först presenterar vi en modell över dispositionen av teoriavsnittet, därefter bakgrund om 
köpcenter samt teorier om köpcentrum och dess framtid, internet, läget samt vikten av att 
tillhöra en kedja. Avslutningsvis presenterar vi olika teorier om kunderna. 

 

3.1 MODELL ÖVER TEORIAVSNITTET 

 
 

Figur 2. Modell över teoriavsnittet 
 
Figur 2 visar hur vi valt att strukturera vårt teoriavsnitt, då inte alla delar är skapade för 

att användas till analys. 3.2 Köpcentrum är bakgrundsinformation om köpcentrum och 
köpcentrum i Sverige. 3.3 Framtiden för köpcentrum används helt för analys och 3.4 Vad 
kunderna vill ha används i viss mån för analys men främst för konstruktion av 
enkätundersökningen. Vi presenterar denna modell för att hjälpa läsaren se var vi använder 
teorierna och förstå resonemanget bakom varför vi beskriver dessa teorier. 

 

3.2 KÖPCENTRUM 

Det första köpcentret byggdes 1907 i USA men köpcentrumsfenomenet som en plats 
kunderna kunde kombinera handlandet med att träffa människor och njuta av kultur uppstod 
ursprungligen 1920 i Kalifornien med stormarknader som ankarbutiker och mindre små 
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butiker i kring.31 Köpcentrum kan vara av två typer slutet eller open-air. Slutna köpcentrum är 
den typ av köpcentrum vi är vana med där alla butiker ligger under tak. Open-air center är 
köpcentrum där butiker ligger samlade men att istället för att ha en vanlig struktur där du går 
in i en byggnad och butikerna är vända inåt är de i open-air centers vända utåt. En 
sammankopplad rad butiker som styrs som en enhet. Goedken menar att köpcentrum inte 
förblir likadana över tid, antingen så blir de bättre eller sämre.32 I slutet av femtiotalet fick 
Skandinavien och Europa den typ av planerade och slutna köpcentrum som i USA dykt upp i 
början av årtiondet. Även om gallerior är på nedgång i USA så ökar köpcentrens 
markandsandelar i Europa. I Sverige så ökade köpcentrumens andelar av den totala 
detaljhandeln från 22 % till 31 % från 1996 till år 2000.33  
 

Innan vi nu går vidare och beskriver framtiden vill vi kort definiera shopping då vår 
uppsats kommer att behandla denna term väldigt mycket. Shopping är: 

1. Nätverk av aktiviteter där det faktiska köpet av en vara utgör en liten del 
2. En vardagsaktivitet snarare än något ovanligt 
3. En aktivitet som kräver reflektion och kommunikation med andra och media i mindre 

eller större utsträckning 
4. En aktivitet som handlar om sociala relationer 
5. En aktivitet som handlar om varorna själva 
6. Plats och identitet 34 

 

3.2.1 Köpcentrum i Sverige 

Tidigare i nämnde vi att trender inom gallerior startar oftast i Amerika och sprider sig 
senare till Europa och de stora städerna. I Sverige når trenderna Stockholm och södra Sverige 
först innan de sakta rör sig uppåt landet. För att ge ett exempel på stor och välskött galleria i 
Sverige vill vi presentera Kista galleria so genom sitt läge och framgång bidrar med sådana 
trender som senare kommer att nå norra Sverige.  Kista Galleria är lite av en framgångssaga 
bland svenska köpcentrum. Kista Centrum öppnade 1977, och efter en omfattande 
uppfräschning kunde det nya centrumet Kista Galleria öppnas, med en nybyggd del som var 
mer än dubbelt så stor som den gamla. Grundkonceptet har varit stadsmiljö med en Food 
Court, som inrymmer 33 olika restauranger, placerat mitt i Gallerian. SF öppnade sin näst 
största filmstad i ena änden, träd planterades, fasaderna liknade husfasader och gångarna, som 
var lagom breda, kändes som gator.35 

Kista är unikt med tanke på att 30 000 personer (lunchgäster) jobbar i närområdet och 
världens tredje största science park finns i Kista. Enligt Marknadschef Riitta Östberg bygger 
dess verksamhet på tre ben: shopping, mat och bio. För att lyckas med detta krävs generösa 
öppettider, vilka i nuläget är 10-21 alla dagar. Och i Kista Gallerias fall verkar det löna sig. 22 
procent av butikernas försäljning sker efter kl.18 på helgerna. Kista Galleria marknadsför 
helheten, ”Den lilla storstaden”, och butikerna får själva marknadsföra och stå för utbudet. 

Kista Gallerias reklambyrå, Grey Stockholm, valde att använda TV som huvudmedium, 
då de tror att just upplevelser lämpar sig väl för det stadiet. När de tog över 2003 var deras 

                                                 
31 Feinberg, Richard, (1991), A brief history of the mall, Advances in consumer research, 18(1), s. 426 
32 Goedken, Anne, The shopping center’s future, s. 80 
33 Anselmsson Johan, Sources of customer satisfaction with shopping malls: a comparative study of different 
customer segments, s.115 
34 Miller, Daniel, Peter Jackson, Nigel Thrift, Beverly Holbrook och Michael Rowlands, (1998), Shopping, place 
and identity, London: Routledge, s.14ff 
35 Faring, Anders, (2005), Kista galleria årets raket bland svenska köpcentrum: succe med upplevelser i centrum, 
SUPERMARKET, nr 2:2005,  s.10-14 
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uppgift att marknadsföra de emotionella värdena, upplevelsen. En tydlig och lyckosam 
positionering. 

Kista Galleria satsar på omtanke, bland annat genom dessa ingredienser: 
• Hög säkerhetsnivå. 
• Hög servicegrad, både i gemensamma tjänster och i butikerna. 
• Gallerian erbjuder filmvisning, barnpassning, bollhav med mera i ”Kids World”. 
• Det finns en garderob för gästerna, allt för att underlätta långa besök i Gallerian. 

Vid gemensamma evenemang gör man saker som kopplas till omtanke, exempelvis 
utdelning av reflexer till alla barn.36 
 

3.3 FRAMTIDEN FÖR KÖPCENTRUM 

Trender visar att populariteten för amerikanska köpcentrum dalar, speciellt för segment 
som inte är tonåringar. Under 80- och 90 talet ansågs köpcentrum som trendiga och populära 
platser för att shoppa och umgås bland tonåringar.37 Satterthwaite menar att människors 
shopping genomgått förändringar under de senaste 50 åren och stadigt blivit mer opersonlig. 
Mindre och personliga butiker försvinner och ersätts av stora mer formella butiker och kedjor 
vilket medfört stordriftsfördelar, ökad automatisering, komplexitet och större avstånd mellan 
kund och företag. Modernisering, ökat bilanvändande, förändringar i hur människor bor, 
arbetar och spenderar sin fritid och förändringar i människors värderingar och attityder har 
även bidragit till att shopping blivit mer opersonlig. Detta utgår ifrån att shopping reflekterar 
sociala, kulturella och ekonomiska förändringar.38 På senare tid har det blivit allt mer populärt 
att kombinera köpcenter och shopping med olika nöjesaktiviteter. Detta märks väldigt tydligt i 
USA som hunnit längre inom detta område, Sverige är dock på gång. I USA avsätter de stora 
ytor i ett köpcenter enbart för underhållning. Detta är ett sätt att få kunden att stanna längre 
samt öka vinsten för de olika hyresgästerna i köpcentrat (Shim and Eastlick, 1998). 
Underhållningen kan ta sig form i bio, matställen eller kanske modevisningar vilka alla bidrar 
till att shoppingturen upplevs som trevlig och spännande.39  

Dallen menar att nya trender inom amerikanska köpcentrum är att erbjuda intensiva 
rekreationsformer och genom detta göra köpcentret till ett resmål. Detta kan ses genom 
skapandet av tematiserade miljöer, tillväxten av festival-köpcentrum (där blandas upplägget 
av butiker och diverse fenomen som är vanliga vid festivaler såsom levande musik och 
försäljning av specialvaror) och mer samhällsservice-erbjudanden. Att erbjuda en shopping-
rekreation-kombination är enligt Dallen den mest tydliga och utbredda trenden, genom att 
tillhandahålla olika tilläggstjänster för att underlätta för konsumenterna.40   

 
Tillhandahållande av rekrations-aktiviteter Tematiserad design  
Restauranger Bowling Tidsepok teman (t.ex. vilda västern) 
Minigolf Skridskoåkning Platser/länder (ex. Mexikoland, Paris) 
Zoo Gym Natur och naturomgivning 
Casinos Badbassänger Festival köpcentrum (karneval atmosfär) 
Spelhallar (arcades) Biografer  
Lekplatser  

                                                 
36 Ibid, s.10-14 
37 Lueg, Jason E., Nicole Ponder, Sharon E. Beatty, Michael L. Capella, (2006),Tennagers’ use of alternative 
shopping channels: a consumer socialization perspective, Journal of Retailing, 82(2), s 138 
38 Sattherthwaite, Ann, (2001), Going shopping,. New Haven and London: Yale University Press, s. 66  
39 Sit, Jason, Bill Merrilees och Dawn Birch, (2003), Entertainment-seeking shopping centre patrons: the 
missing segments, International Journal of Retail & Distribution Management. 31(2), s. 80 
40 Dallen, Timothy J., (2003) Shopping Tourism, Retailing, And Leisure (Aspects of Tourism), Multilingual 
Matters Limited, s.121ff 
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Shower och special evenemang  
Köpcentrum som turistdestinationer Erbjudande av allmän samhällsservice 
Rekreations-faciliteter och service Kyrkor och kapell 
Hotell Medicinska kliniker och tandläkare 
Mat service Advokatbyråer 
Flygplatsförbindelser Resebyråer 
Biluthyrningsfirmor Fastighetsmäklare 
Andelslägenheter Post och kurirer 
Souvenir affärer Bank 
Valuta växling  

Figur 3. Fritidstrender i köpcentrum 
(Dallen, s.122) 

 
Figur 3 visar fyra olika trender inom köpcentrum. Den första av dessa trender, 

tillhandahållande av rekreationsaktiviteter innebär att köpcentrumen inte längre bara är till för 
handlande. Köpcentrum nuförtiden innehar även aktiviteter såsom biografer, gym och 
spelhallar. I tillägg till detta anordnas även en rad olika evenemang på köpcentrumen, 
tillexempel bilshower, modevisningar och talangjakter. Den andra trenden handlar om att 
attrahera utomsocken besökare genom att omvandla köpcentret till ett resmål genom att 
tillgodose behov av hotell, mat service, flygbussar och biluthyrning et cetera.  Den tredje 
trenden är tematisering, där köpcentrets design ändras för att locka till sig fler kunder, 
exempel på detta är tidsepokteman såsom femtiotals rock ’n’ roll-tema, ovanligare teman 
såsom dinosaurieland och allra vanligast är landsteman. Den fjärde trenden, att erbjuda 
samhällsservice som till exempel post och tandläkare, ses som ett steg för köpcentrum att bli 
små inomhusstäder där omgivningen erbjuder mycket mer än handel. 41  

I och med dessa nya shoppingupplevelsetrender anser vi att shopping och köpcentrum 
kan räknas som fritidsaktivitet likväl som sport, frimärkssamling och fiske, och att teorier 
kring människors spenderande av sin fritid väl kan passa in på shopping. Sett till köpcentrum 
är denna trend mera påtaglig i Amerika än i Sverige, då våra svenska köpcentrum inte 
erbjuder lika mycket i form av upplevelse och rekreation. Svenska köpcentrum har inte nått 
stadiet av de amerikanska och frågan är om vi någonsin kommer att bygga något så storskaligt 
köpcentrum som Mall of America i Sverige? 
 

3.3.1 Internet  

Markham menar i sin bok från 1998 något nedstämmande att det inte är något nytt på 
gång i världen av köpcentrum, snarare är förändringarna bara högteknologiska uppdateringar i 
sättet att presentera och framställa dem och inte helt nya innovationer.42 De förändringar som 
kommer att ske i framtiden är främst databaserade och att datorisering kommer att hålla en 
hög position i framtidens köpcentrumsutveckling. Markham föreslår att dagens affärer och 
köpcentrum i framtiden inte kommer att slås ut av internet/cyber- förrättningar. Snarare 
kommer de påtagliga affärerna behövas även om en omfattande datoriserad omvandling 
sker.43 Märk väl att Markhams bok skrivits i samband med IT-bubblan då svaret på de flesta 
frågorna var mer IT. Markhams bok är därmed till största delen tillägnad e-handel och inte 
traditionell shopping. Vi anser ändå att detta är något viktigt och något som stadigt blir 
viktigare. 

 

                                                 
41 Dallen, Timothy J., Shopping Tourism, Retailing, And Leisure (Aspects of Tourism), s.121ff 
42 Markham, Julian E., (1998), The future of shopping: traditional patterns and net effects, Basingstoke : 
Macmillan, s. 4 
43 Ibid, s. 28 
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3.3.2 Galleria vs. externa köpcentrum 

Fredrik Bergström och Nicklas Wahlströms studie från 2002 föreslår att tre saker är 
viktiga för att lyckas inom detaljhandelbranschen: läge, butikskoncept och att tillhöra en 
kedja. Bra läge är något som vi alla skulle mena är viktigt, ”location, location, location”. 
Bergström, som vi även kommer att presentera en intervju med senare in uppsatsen, och 
Wahlström menar att två anledningar till att bra läge är viktigt är sök- och transportkostnader. 
Under 1990-talet började svenskarna handla mer i externa köpcentrum än i de butiker som 
ligger utanför stadskärnorna. Siffror visar även att cityhandeln förlorar till de externa 
köpcentrumen vilket är ännu tydligare i mindre städer. Ännu en trend är Enligt Bergström och 
Wahlström att köpcentrumen blir allt större då utbyggnader och förbättringsarbete pågår. 
Vilket för all del stämmer i Umeå då bland annat MVG (Viktoriagallerian) alldeles nyligen 
byggts om. Nya modernare köpcentrum attraherar även fler kunder, vilket också är fallet för 
välskötta stadskärnor. Enligt Bergström och Wahlström så är framtiden för detaljhandeln att 
människor överger cityhandeln och söker sig till externa köpcentrum vilket är ett resultat av 
ökad bilism. Det kan ligga något i detta då man på externa områden inte kan bygga ett helt 
nytt shoppingområde utan att behöva anpassa sig till de begränsningar som kommer från att 
bygga i staden. Dessa områden blir då intressanta för kunderna.44 Men att gå så långt som att 
säga att kunder kommer att överge shopping områdena i city är att gå väldigt långt. Även om 
man bortser från att det är bökigt att ta sig till externa områden och att många människor bor i 
city så har vi ändå svårt att se att det skulle hända. Om du arbetar i city är det väldigt 
behändigt att kunna shoppa i närheten av arbetet, och kunderna känner till butikerna i city och 
har en relation till dem. Vi anser det mer möjligt att city skulle nischas mot exempelvis 
exklusivare butiker, men inte att cityhandel försvinner i konkurrensen med den externa 
handeln. 

Covell menar att den amerikanska trenden i motsats till den svenska är att överge 
externa shoppingcenter och till större del bedriva sin handel på shoppinggatorna i city. Cowell 
menar att detta sker för att kunderna numera anser att upplevelse och nöjesmomenten i 
shoppingcentren är för tidskrävande. Amerikanska kommuner gör detta mer tilltagande 
genom att göra cityområdena säkrare, skapa fler parkeringsmöjligheter och att förbättra 
streetscapet, vilket är funktionaliteten och utseendet på gatorna. En anledning till att kunderna 
föredrar city är att de enskilda affärerna får större utrymme när det gäller skyltfönster och att 
kunderna inte upplever skyltfönstren som lika röriga i förhållande till andra butiker. Cowell 
anser även att cityaffärerna har större frihet att sätta öppettider och att marknadsföra sina 
produkter.45 

 

3.3.3 Rätt butikskoncept och vikten av att tillhöra en kedja 

Butiker konkurrerar konceptmässigt med varandra med exempelvis varuutbud, pris, 
servicenivå och läge som tidigare diskuterats. Butiker med högst omsättning ökar sina 
marknadsandelar och även butiker som är stora ytmässigt ökar sina marknadsandelar. Från 
1980 till 90-talet ökade arean av nyetableringar från 500 m2 till mellan 1000-2000 m2. Större 
butiker ger stordriftsfördelar och kan ha en högre omsättning per anställd. Att tillhöra ett 
mångfilialföretag eller frivillig kedja, gärna med internationell anknytning, betyder allt som 

                                                 
44 Bergström, Fredrik och Nicklas Wikström, (2002), Kampen om köpkraften - en regional analys: Norrbottens 
län/Luleå kommun, Forskningsrapport S84, HUI, s.5 
45 Covell, Anne, (2005), Going downtown, Estates Gazette, Nov2005 Centre Retailing, s.56 
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oftast detta butikskoncept. Kedjorna är även finansiellt starkare och kan etablera mer 
butiker.46 

 

3.3.4 Tidskonsumtion 

Tiden är viktig för återförsäljare. Öppettider, väntan på service, köer och många andra 
fördröjningar i butiken påverkar kundens syn på butiken. Kaufman och Lane har studerat detta 
och breddat dess relevans genom att kombinera tid, information, pengar, energi och 
plats/utrymme och på så sätt uppskatta och analysera en shoppingupplevelse. De visar att 
bekvämlighet inte enbart handlar om platsen samt att upplevelsen av tid varierar. Har man väl 
tagit sig till butiken vill man inte ha några förseningar, det ska finnas bilplatser och man vill 
hitta det man kom för. Shoppingtiderna har förändrats för de flesta av oss. Söndags- och 
kvällsöppet och till och med 24-timmars öppet har gjort handeln till en mer intensiv bransch. 
Tiden är förbi då de flesta affärerna stängde en kväll i veckan samt hela söndagen. Och när de 
flesta kvinnorna jobbar finns det ett behov att anpassa sig till det nya levnadssättet.47  

Kaufman och Lane hävdar att återförsäljarna har kört fast, att de inte uppskattar effekten 
av längre öppettider, bristande information till sina kunder och att de inte har förstått att de 
flesta shoppingturer involverar flera butiker. Alltför ofta är butikerna stängda på fel tider och 
många köpcenter saknar en komplett butiksmix. Det får till följd att kunderna måste göra en 
extrasväng till något annat ställe för att hitta allt de behöver. För att förstå kundens behov är 
det viktigt att analysera vad kunden köper, efterfrågar och vilka butiker som kan leverera 
detta. Uppföljning av kunder och kontinuerliga undersökningar av beteende, tillfredsställelse 
och behov kan vara till hjälp. Då butikerna i ett köpcenter skall sträva efter symbios bör man 
dela med sig av sina kunskaper. Om en butiksägare behåller information om kunderna för sig 
själv skadar det de andra butikerna och i långa loppet riskerar de sin egen överlevnad.48 

I takt med att fler köpcentrum byggs kapar man banden mellan butik och samhälle. Den 
traditionelle butiksägaren såg sig själv som en integrerad del av samhället, och förutom 
vinstintresset var de även intresserade av att ständigt förbättra stans image. Dagens köpcenter 
kan lära av detta. Kännedom om var folk arbetar, att tempot i en förort inte är likadant som i 
en stad eller industriområde och att pensionärer på vissa platser kan utgöra en stor del av 
populationen. Vidare måste man förstå den etniska blandningen i ett samhälle, 
medelinkomsten samt var människor söker information. All denna kunskap utgör viktig 
information för centrumledaren som skall kombinera butiker i ett köpcentrum samt för 
butiksföreståndaren vad gäller inköp, lager samt öppettider.49 Här menar vi att Kaufman och 
Lane drar sina slutsatser så hårt att det blir en fallasi. Fler köpcentrum behöver inte leda till att 
kopplingen mellan samhälle och butik kapas. Köpcentren kan förbättra stadens image lika väl 
som andra typer av butiker. Detta är speciellt sant i USA där köpcentren blivit turiständamål 
och gett staden vinst. 
 

                                                 
46 Bergström, Fredrik och Nicklas Wikström, (2002), Kampen om köpkraften - en regional analys: Norrbottens 
län/Luleå kommun, Forskningsrapport S84, HUI, s.8 
47 Felker Kaufman, Carol och Paul M. Lane, (1996) A new look at one-stop Shopping, Journal of Consumer 
Marketing,  13(1) s.4 
48 Felker Kaufman, Carol och Paul M. Lane, A new look at one-stop Shopping, s.5 
49 Ibid, s.5 
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3.4 VAD KUNDERNA VILL HA 

3.4.1 Kundtillfredsställelse i köpcentrum 

Något som är av stor vikt för både kunder och köpcentrumledning är 
kundtillfredsställelse då kunderna inte fortsätter komma om de inte är tillfredsställda.50 Detta 
gör det viktigt att studera var det är som skapar tillfredsställelse hos kunderna. Anselmsson 
menar att kundtillfredsställelsen i köpcentrum baseras på kundernas personliga bedömning av 
den totala shoppingupplevelsen och deras känslor och reaktioner till detta.51 Köpcentrum är 
komplexa miljöer med många potentiella källor till missnöje för kunderna. Kunderna reser till 
och från gallerian, parkerar, går omkring inne i gallerian och handlar et cetera. Anselmsson 
har som första person försökt klassificera faktorer som påverkar kundtillfredsställelse i 
köpcentrum. 52 Forskning har tidigare visat att till exempel kvalitén på produkterna, 
servicenivå, läget på köpcentret, stort urval, parkeringsplatser, bra erbjudanden och 
realisationer påverkar kundernas tillfredställelse, och dessa slutsatser har dragits av olika 
forskare i olika studier.53  

I Anselmssons studie undersöktes åtta faktorer som påverkar kundtillfredsställelsen i 
köpcentrum. Studien utfördes i Sverige och resultatet visade att de olika faktorerna påverkade 
tillfredsställelsen olika54: 

1. Urval: kunderna föredrar köpcentrum som erbjuder ett större urval och bra mix 
av butiker och typer av produkter. 

2. Atmosfär: att de offentliga ytorna är rena, fina och moderna samt att de är öppna 
och ljusa, att det är rent och fräscht. 

3. Bekvämlighet: tillgången till parkeringsplatser, öppettider och hur enkelt 
kunderna kan röra sig i köpcentret och hitta dit de ska 

4. Säljpersonalen: hur hjälpsam och trevlig personalen är 
5. Förfriskningar: caféer och restauranger 
6. Läge: hur bra läget är baseras på hur nära det är kundernas hem, arbete samt 

andra shoppingområden. 
7. Reklam och marknadsföringsaktiviteter: hur reklamen i köpcentret ser ut, hur 

mycket reklam det är och hur attraktivt erbjudandet är. 
8. Varupolicy: pris, kvalitet och exklusivitet på varorna samt hur moderna de är.55 

När det gällde hur viktiga de olika faktorerna var för hur ofta kunderna besökte 
köpcentrum ordnades faktorerna så att läge var viktigast följt av urval, reklamaktiviteter, 
affärspersonal, kön, bekvämlighet, varupolicy och förfriskningar. Atmosfär placerades inte 
alls på denna lista och det visade sig istället när den statistiska analysen gjordes att kön 
påverkade detta .56 Denna studie är för oss väldigt intressant då Anselmsson gjort en liknade 
studie som vi gör i vår enkätundersökning. Vi har använt liknade faktorer som Anselmsson 
men vi har använt somliga som han inte tagit med och vi har utelämnat några av hans då de 
inte var relevanta för vår studie då vi exempelvis inte studerat personalen. 
 

                                                 
50 Anselmsson Johan, (2006), Sources of customer satisfaction with shopping malls: a comparative study of 
different customer segments, Int. Rev. of Retail, Distribution and Consumer Research, 16(1), s.115 
51 Ibid, s. 116 
52 Ibid, s. 116 
53 Ibid, s. 117ff 
54 Ibid, s. 131 
55 Ibid, s. 126f 
56 Ibid, s.131 
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3.4.2 Shoppingsegment 

Olika konsumenter önskar och värderar olika saker i ett köpcentrum. Det kan därför 
vara viktigt att identifiera de olika segmenten i utvecklandet av en marknadsföringsstrategi. 
På så sätt kan köpcentren fokusera sin marknadsföring på just dessa saker som de olika 
segmenten värderar och anser vara mer viktiga. I en studie gjord av Jason Sit, Bill Merrilees 
och Dawn Birch i Australien lyckades man dels identifiera olika viktiga attribut men även 
olika segment. Förutom de fyra dominerande attributen i ett köpcenter som behandlats i 
tidigare upplagor av litteratur, nämligen varor, tillgänglighet, tjänster och kringliggande 
omgivning, kan man även fokusera på tre andra attribut; underhållning, mat och säkerhet.57 

Under gruppen varor hamnar utbud, kvalitet, prissättning samt styling eller fashion. 
Attributet varor anses som viktig eftersom den representerar själva kärnprodukten av ett 
köpcentrum. Tillgänglighet handlar om att ta sig in och ut ur ett köpcenter. Den kan delas upp 
i macro och micro, där macro handlar om vägen till köpcentret från hemmet eller jobbet och 
sedan ta sig därifrån. Micro handlar om parkeringsplatser vid köpcentret samt navigationen 
inne i själva köpcentret. Detta är viktiga aspekter att tänka på för att bespara kunderna tid och 
fysisk ansträngning, vilket även inkluderar stress och frustration. Tjänster är i tidigare 
litteratur omnämnd som de anställdas uppförande, såsom hövlighet, kunskap och vänlighet. 
Dessa klassas som personlig service och förutom den personliga servicen talas det om 
rulltrappor, hissar, skyltning samt faciliteter. Kringliggande omgivning innefattar atmosfär, 
färg, dekor, musik och layout. Ett kritiskt inslag eftersom de utgör miljön som kunder 
använder för att utvärdera kvalitén i ett köpcentrum.58 

Förutom dessa fyra attribut har man funnit tre lite mer åsidosatta attribut som har visat 
sig vara viktiga för köpcentret, nämligen underhållning, mat och säkerhet. Få 
köpcentrumstudier har diskuterat underhållning som ett viktigt attribut. Först ut var 
biosalongen som kallades för en relaterad service, sedan kom ”special events”. Underhållning 
uppfattas olika av konsumenterna både på gott och ont, och det har avspeglats i olika studier. 
Detta kan vara en anledning till att det inte ansetts som ett eget attribut utan man har snarare 
bakat in det i något av de andra attributen, till exempel kringliggande omgivning.59  

Förutom en bra kombination av varor insåg köpcentren att de behöver skapa en bra och 
spännande atmosfär för shopparen. Fokus har lagts på att uppfylla en slags social roll genom 
att vara en offentlig mötesplats. Kunder vill gärna träffas och umgås, se varandra och bli 
sedda samt passivt kunna avnjuta atmosfären som uppstår i köpcentret. Därför har köpcentren 
matställen, caféer och restauranger, antingen innanför eller utanför köpcentret. Likt 
underhållning är det få studier som behandlat mat som ett distinkt attribut. Det började med 
att man skulle ”ha restauranger”, möjlighet till lunch eller förfriskningar och sedan bra ställen 
med mat och dryck. Nu kallar man det för ett bra och varierande utbud av matställen. 
Matställen fyller nuförtiden en funktion eftersom kunderna kan behöva en paus under 
shoppingturen som kan ta en hel dag. Dagens köpcentrum attraherar inte bara konsumenter, 
även kriminella tycker om att vistas i köpcentrum och där kommer attributet säkerhet in i 
bilden. Gängvåld, bilstölder, väpnat rån, sexuella övergrepp samt mord på och av ungdomar 
nämns i dessa teorier. Kunder inne i köpcentrum har ofta med sig mycket kontanter, 
kreditkort och checkar, och de lämnar köpcentret bärandes på värdefulla varor. Teorier kring 
konsumentbeteende har avslöjat att många konsumenter är rädda för risker och de undviker 

                                                 
57 Sit, Jason, Bill Merrilees och Dawn Birch, (2003), Entertainment-seeking shopping centre patrons: the missing 
segments, International Journal of Retail & Distribution Management, 31(2), s. 81 
58 Ibid, s. 83 
59 Ibid, s. 83f 
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att gå till köpcentrum som anses vara osäkra.60 Denna teori om säkerhet är väldigt dramatisk 
och passar kanske inte in på Umeå då detta inte är en så väldigt våldsam stad, men det är 
viktigt att påpeka att säkerhetsaspekten är viktig. 

Samma studie som identifierade de tre nya attributen i ett köpcentrum användes för att 
urskilja 6 olika shoppingsegment. De olika segmenten fick värdesätta olika attribut i ett 
köpcentrum och en beskrivning av de olika segmenten följer nedan. 
 
Den seriöse shopparen 

Den seriöse shopparen karakteriseras av ett segment som uppfattar shopping som ett 
viktigt åtagande, till exempel att handla presenter. De är mer intresserade av praktiska 
lösningar. Matställen är viktigt för detta segment, dock främst för att kunna ta en paus under 
eller efter en lång shoppingdag och inte lika mycket för den sociala biten. Majoriteten utgörs 
av äldre kvinnor, 55+ och änkor med en genomsnittlig inkomst. Den seriöse shopparen är inte 
så intresserad av de sociala aktiviteterna i ett köpcenter, till exempel underhållning.61 
 
Underhållningsshopparen  

Underhållningsshopparen utgjorde i den här undersökningen det näst största segmentet 
med 22 procent av köpcenterrespondenterna. I motsats till den seriöse shopparen tyckte 
underhållningsshopparen att kringliggande omgivning och underhållningsattribut var viktiga 
och säkerhet var mindre viktigt. All form av underhållning uppfattades som viktig, till 
exempel special events. Shopping anses vara en fritidsaktivitet vilken innebär att träffa folk 
och äta ute. Köpcentrum uppfattas som en spännande plats att vistas i och matställena utgör 
en viktig social funktion. Segmentet i denna undersökning var främst tonårspojkar som är 
singlar med en låg årsinkomst.62 
 
Den krävande shopparen  

Den krävande shopparen utgjorde 25 procent av respondenterna och därmed det största 
segmentet i undersökningen. Den krävande shopparen, som har stora likheter med den seriöse 
shopparen, har höga förväntningar på köpcentrets image och förväntar sig en hög standard i 
allmänhet. Majoriteten i detta segment är medelålders och gifta, med en låg hushållsinkomst. 
Den krävande shopparen har flera olika motiv för shopping, till exempel träffa människor, 
underhållning och äta ute.63 
 
Den bekväme shopparen  

Den bekväme shopparen finner det viktigt med hög micro- och macrotillgänglighet, och 
mindre viktigt med underhållning. Att ta sig in och ut ur ett köpcentrum samt närheten till 
köpcentret är viktigt. Underhållning är inte lika viktigt. Ganska lik den seriöse shopparen då 
de handlar för att till exempel köpa presenter eller hushållsprylar, istället för underhållning. 
De har inte mycket tid över på grund av jobb och/eller familj. Respondenterna var mestadels 

                                                 
60 Sit, Jason, Bill Merrilees och Dawn Birch, Entertainment-seeking shopping centre patrons: the missing 
segments, s. 84 
61 Ibid, s.90-91 
62 Ibid, s.91 
63 Ibid, s.91 
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medelålders kvinnor med en inkomst över genomsnittet, där många av de tillfrågade separerat 
från sin partner.64 
 
Den apatiske shopparen  

Den apatiske shopparen var den minst representerade gruppen i undersökningen. Detta 
segment verkar endast besöka köpcentret då de måste. De har inget intresse i 
shoppingaktiviteter och de ser det som en börda eller syssla som måste göras. Främst äldre 
gifta män över 45 år med en hög årlig inkomst.65 

 
Serviceshopparen  

Serviceshopparen rankade personlig service och service såsom rulltrappor och hissar 
högst. Special events uppfattas som en viktig del i servicen snarare än endast underhållning i 
ett köpcentrum. Det är alltså en form av social interaktion mellan shoppare och anställda. 
Serviceshopparna är yngre vuxna, ofta gifta och med en genomsnittlig årsinkomst.66 

 
Vi anser att många av dessa teorier kan vara grova generaliseringar och kanske inte 

alltid tillämpbara i Sverige, dock finner vi dem intressanta och har därför valt att ta med dem. 
Gängvåld och mord bland ungdomar i köpcentrum är nog mer vanligt i Amerika och 
Australien, men det kan vara värt att tänka på eftersom säkerheten är ett viktigt attribut för 
konsumenterna och i takt med att köpcentrumhandeln blir mer utbredd i Sverige kan även den 
sortens problem bli aktuellt. Uppdelningen av de olika segmenten kommer från en studie 
gjord i Australien och huruvida den stämmer in på svenska kunder och blir tillämpbar i 
Sverige kan man alltid ifrågasätta. 

 

3.4.3 Kön och ålder 

Det finns en skillnad mellan hur män och kvinnor upplever shopping. I Amerika utgör 
två tredjedelar av alla besökare kvinnor och kvinnor tycker om att shoppa mer än vad män 
gör. Det har även framkommit att kvinnorna påverkades mer av shoppandet och upplevelsen 
av shoppandet än männen och att en av anledningarna till det var att många av männen i 
köpcentren var där enbart för att de följt med sina kvinnor utan att själva ha ett ärende. 
Männen vill till större del göra shoppingen mindre komplicerad och minska tiden och insatsen 
då de shoppar. Män shoppar för att de har en speciell anledning och de behöver något, och har 
svårt att se glädjen i att strosa omkring. Kvinnorna däremot shoppar utan att behöva ha någon 
speciell anledning till det. Varumärken är dock viktigare för männen och de ser märkena som 
mått på kvalitet och ekonomisk makt vilket är viktigare för män och den manliga identiteten. 
De använder märken som regler i sitt beslutsfattande, och att se till märken minskar tiden de 
behöver leta och strosa omkring, samtidigt är männen mer upptagna av lågpriserbjudanden 
och av sambandet mellan pris och värde.67 Dessa teorier är väldigt underhållande och vi kan 
se en viss sanning i detta för svenska män och kvinnor men vi anser det vara väldigt strama 
roller som kunderna placerats i. Amerika har en annan kultur än Sverige och även om dessa 
slutsatser har dragits i vetenskapliga studier så menar vi som hermeneutiker att det inte 

                                                 
64 Sit, Jason, Bill Merrilees och Dawn Birch, Entertainment-seeking shopping centre patrons: the missing 
segments, s.91 
65 Ibid, s.91 
66 Ibid, s.91 
67 Anselmsson Johan, Sources of customer satisfaction with shopping malls: a comparative study of different 
customer segments, s.199f 
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stämmer in på alla individer. Studien som denna information är tagen från är dock skriven av 
en svensk forskare och det gör den mer trovärdig. 

Människor upplever shoppandet olika beroende på ålder och reagerar olika på miljön. 
Yngre människor tycker mer om att strosa omkring och träffa sina kompisar samt nya 
människor och umgås i köpcentren. Anselmsson föreslår att bekvämlighet är viktigt för äldre 
människor och äldre bryr sig mer om till exempel öppettider och parkeringsmöjligheter. De 
äldre anses även mindre benägna att besöka externa köpcenter och de upplever att alltför 
många val i sin shoppingmiljö är förvirrande och de tar gärna hjälp av butikspersonalen. Lågt 
pris är viktigare för de äldre. 68 Vi använde dessa teorier bland annat till enkäten för att skapa 
frågor om vad kunderna anser om shoppande. Däremot har vi inte gett oss in på att identifiera 
dessa segment i Umeå i någon större utsträckning då det inte är vad vår studie handlar om. 

 
 

 

                                                 
68 Anselmsson Johan, Sources of customer satisfaction with shopping malls: a comparative study of different 
customer segments, s. 200 
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4 PRAKTISK METOD 

I detta kapitel vill vi beskriva hur vi gått tillväga med den empiriska insamlingen och 
hur vi motiverar vårt tillvägagångssätt. Först presenteras det urval vi gjort och vår access, 
därefter presenterar vi vår empiriska materialinsamling och avslutningsvis källkritik. 

 

4.1 VAL AV UNDERSÖKNINGSMETODER 

Vi är kvalitativa och vill göra intervjuer och utföra en enkätundersökning. Orsaken till 
att vi vill göra intervjuer är som tidigare nämnts att vi vill få ett ostrukturerat samtal med 
respondenterna där de fritt får uttrycka sina åsikter  

 

4.2 URVAL 

4.2.1 Intervjuer 

Enligt Holme och Solvang bör man intervjua rätt människor som har mycket att säga69 
och inte nödvändigtvis försöka sig på att göra urval representativa i kvalitativa 
undersökningar. 70 De vars åsikter vi är intresserade av för intervjuerna är människor med 
speciell kunskap angående köpcentrum. Vi blev rekommenderade vissa forskare och lekmän 
av vår handledare Owe R. Hedström, andra hittade vi genom att söka på internet. Dessa 
respondenter är då främst människor med relevanta positioner, till exempel centrumledare och 
företag och människor som specialiserar sig på framtidsforskning och köpcentrum.  

Det brukar sägas att gränsen för hur få intervjuer man får ha är sex stycken, vi valde 
dock att genomföra fyra stycken. Dessa intervjuer gav oss väldigt mycket information och 
även funderingar som de intervjuade hade. Vidare innebar intervjuerna att vi fick utökad 
förförståelse efter varje intervjutillfälle, som vi sedan använde oss av i både teorisökandet 
men även de övriga intervjutillfällena. Efter att ha genomfört fyra intervjuer kunde vi dock 
märka att många svar upprepade sig och vi valde därför att inte göra fler intervjuer.  

De fyra intervjuerna har var och en bidragit med information som varit oss till nytta. De 
intervjuade tycker och tänker tämligen lika om vad som är viktigt för en galleria och hur det 
kommer att se ut i framtiden. Samtliga intervjuade är väldigt insatta i ämnet och de har alla 
varit samarbetsvilliga. Vi försökte få en bra mix av kunskap och valde därför följande fyra 
personer. Anna Hållsten som är centrumledare och därmed ansvarig för tre gallerior i Umeå. 
En centrumledare skulle kunna liknas vid spindeln i nätet, och hon är dessutom ansvarig för 
tre gallerior, samtliga centralt belägna i Umeå centrum. Vi var även intresserade av vad som 
händer ute på gatan utanför gallerian och hur det kan påverka andra butiker och kunder.  
Janne Wiktorsson som är anställd av UmeåC och verkar för ett levande centrum blev därför 
intervjuad. Genom den intervjun fick vi en större inblick i vad som händer i själva centrum 
och hur en galleria kan påverka den befintliga cityshoppingen. I och med att vi intervjuat 
dessa två ansåg vi oss även få en bra bild av Umeås gallerior och centrum och därigenom ett 
bra underlag för vår enkätundersökning som genomfördes bland konsumenter i Umeå 
centrum. 

Ganska tidigt i uppsatsarbetet och teorisökandet kom vi i kontakt med företaget 
Centrumutveckling och deras projekt Köpcentrum 2025. Telefonintervju gjordes med Stina 
Samuelsson som kunde ge oss en mer övergripande syn av vad man bör tänka på när man 

                                                 
69 Holme och Solvang, Forskningsmetodik, Lund, s.104 
70 Ibid, s.101 
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etablerar en galleria. Deras projekt är inriktat på hur köpcentrum kan komma att se ut i 
framtiden, hur marknaden kommer att se ut och vad kunderna vill ha. Efter att ha läst flera 
avhandlingar om köpcentrum och gallerior av Fredrik Bergström, VD på HUI, valde vi att 
göra en telefonintervju med honom. 

Efter att ha gjort fyra intervjuer kände vi att vi fått svar på de frågor vi haft, även svar på 
nya frågor som dykt upp under intervjuerna. Visst hade vi kunnat fortsätta med intervjuer men 
de flesta svaren liknade varandra och därigenom upplevde vi teoretisk mättnad. Det skall även 
tilläggas att de intervjuade visade aktivt intresse och tipsade om frågor vi kunde ställa 
konsumenterna i vår enkätundersökning. Dessa funderingar och nya frågeställningar hade vi 
stor nytta av och det bidrog även till utökad förförståelse, som även skulle kunna formuleras 
som utökade funderingar kring ämnet. 

 

4.2.2 Enkäter 

Då vi nu vet att vi vill göra både en kvalitativ och en kvantitativ undersökning måste vi 
ta reda på vem vi vill prata med för den kvantitativa undersökningen. Vi vill som beskrivits i 
inledningen fokusera på köpcentrum i framtiden för svenska städer i Norrland. Vi har valt att 
göra vår undersökning i Umeå av olika skäl, dels praktiska skäl då vi bor i Umeå och har god 
kännedom om staden och galleriorna. Men främst då Umeå har flera gallerior och även 
externa centrumanläggningar vilket krävs för att kunna utföra denna undersökning väl. En 
annan god anledning är att vi utfört intervjuer med en centrumledare för Umeås största 
gallerior och en centrumplanerare för Umeå centrum. 

Enkätundersökningen valde vi att utföra i Umeå Centrum.  Vi menar att de olika 
köpcentrumen attraherar olika kundgrupper med olika preferenser, livsstilar och viljor att 
spendera pengar på dyrare saker. En vanlig ekonomstudent har inte mera pengar än en 
pensionär men väljer oftare att spendera sin inkomst i Up2 gallerian på dyrare märkesvaror än 
vad pensionären gör. Därför valde vi att stå mitt i centrum snarare än i något av köpcentren 
för att inte få ett vinklat resultat. Vi delade ut 100 enkäter som vi delade upp baserat på ålder 
och kön efter de uppgifter vi funnit på statistiska centralbyrån71 angående Umeås befolkning.  
Vi delade in i åldersgrupper 15-19, 20-29, 30-45, 45-65 och 66-85. Tabell 1 visar den 
indelning som vi eftersträvat att nå.  

 
Förväntat antal enkäter fördelat på åldersgrupper 

 15 - 19 20 - 29 30 - 45 45 - 65 66 - 85 Totalt 
Män 4 12 14 14 6 50 
Kvinnor 4 12 13 14 7 50 

Tabell 1.  Tabell över urvalsgruppen för Umeås befolkning 

 
Undersökningen utfördes under tre dagar då det tog längre tid än förväntat att nå det 

antal respondenter vi eftersökt. När undersökningen var avslutad visade det sig att vi inte nått 
den exakta fördelning vi eftersökt. Tabell 2 visar den faktiska ålderfördelning som vi nått. 

 
Antal enkäter fördelat på åldersgrupper 

  15-19 20-29 30-45 46-65 66-85 Totalt 
Man 6 16 11 10 7 50 
Kvinna 4 18 10 12 6 50 

                                                 
71 http://www.scb.se/templates/tableOrChart____159277.asp 
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Tabell 2. Tabell över den faktiska fördelningen 

Att vi inte nått den exakta åldersfördelningen anser vi inte vara något problem då vi 
ändå täckt upp alla intervall väl och att de yngre åldersgrupperna blev något större än beräknat 
inte skadar oss då de inte är grovt överrepresenterade, samt att de är de som kommer att 
handla mest i framtiden.   
 

4.3 ACCESS 

Access innebär att forskaren har tillträde till miljön som studeras. Vi har dels gjort en 
empirisk undersökning i Umeå Centrum bland kunder som rör sig där, dels har vi gjort 
intervjuer med kunniga personer inom området. Enkätundersökningen innebar att vi delade ut 
enkäter i Umeå Centrum. Vi anser att vi är så pass normala människor att vi kan smälta in 
bland Umeås befolkning utan att väcka misstanke. Problemet för oss var dels att enkäten var 
för lång och krävde lite för mycket tid att fylla i. Med facit i hand skulle vi ha kortat ner den 
ännu mer för att underlätta för respondenterna och därmed få fler enkäter ifyllda. Vidare 
kunde vi konstatera att de som gick på stan inte var överförtjusta i att stanna upp och fylla i 
vår enkät. Det har nog mycket att göra med att det faktiskt tar tid från deras shopping/fritid 
som de hellre vill lägga på annat. Detta är dock ett vanligt problem när man delar ut enkäter. 
Den veckan som vi planerat att dela ut samtliga enkäter innehåll en hel del dåligt väder och 
det försvårade enkätutdelningen för oss. Det gick däremot bättre för oss när vi delade ut 
enkäterna till folk som satt ner, i till exempel caféer eller folk som väntade på buss eller tåg. I 
och med detta delade vi alltså ut enkäter till folk som satt inomhus, men vi kände att det var 
bättre att få 100 stycken enkäter ifyllda istället för att nöja oss med 75 stycken som delats ut 
utomhus. 

Av de vi intervjuade var alla mycket tillmötesgående och hjälpsamma och samtliga ville 
ställa upp för oss och svara på våra frågor. När de intervjuade inte kunde svara på våra frågor 
gjorde de i alla fall ett försök och underströk att detta är deras funderingar kring ämnet. Vissa 
intervjuer kunde inte genomföras på utsatt tid då de som skulle intervjuas fått förhinder. Detta 
utgjorde dock inget problem eftersom de såg till att boka in en ny tid så fort som möjligt. 
Därmed anser vi att vår access till de intervjuade var god.  

 
 

4.4 EMPIRISK MATERIALINSAMLING 

4.4.1 Intervjuer 

En av fördelarna med att göra intervjuer jämfört med enkäter är att följdfrågor kan 
ställas, och om det är något missförstånd eller oklarheter så kan de förklaras direkt.72 

För att vara en bra intervjuare bör man vara social, orädd och tycka om människor. För 
övrigt bör man ha lätt för att prata och lyssna, menar Widerberg.73 

En intervju innebär att man även får en påtaglig upplevelse av respondenten och man 
kan studera upplevelser som man i en enkät inte skulle ha kunnat se.74 Under intervjun bör 
intervjuaren försöka skapa en avslappnad och behaglig stämning så att svaren blir så 
personliga som möjligt. Då vi använder oss av ljudupptagning som kan ha en stressande 

                                                 
72 Ejvegård, Rolf, (1996), Vetenskaplig metod, Lund: Studentlitteratur, Andra upplagan, s.58f 
73 Widerberg, Karin, (2002), Kvalitativ forskning, Lund: Studentlitteratur, s.101 
74 Merriam, Sharan B, (1994), Fallstudien som forskningsmetod, Lund: Studentlitteratur, s.86 
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inverkan på den intervjuade gäller det att ha detta i åtanke.75 Eftersom svaren från intervjuerna 
kan tolkas olika av de två författarna satte vi oss ner i direkt anslutning till intervjun och 
utbytte de tolkningar och intryck vi fått. Detta gjordes så fort som möjligt eftersom man kan 
börja glömma redan efter någon timme.76  

För att undersöka vad forskare och personer som är insatta i framtidens köpcentrum i 
mellanstora svenska städer har att säga angående ämnet valde vi att utföra intervjuer. Detta för 
att vi ansåg att nyanser och avvikelser mellan de intervjuade skulle försvinna i en enkät. Då vi 
förväntar oss att de intervjuade ska ge olika beskrivningar av framtiden skulle detta även ha 
lett till att vi tvingats utforma en väldigt komplicerad enkät för att täcka upp alla möjliga 
alternativ. Med intervjuer ges respondenterna själva möjlighet att utforma sitt svar efter eget 
tycke, vilket är precis det vi vill.  

Ejvegård menar att det finns två olika typer av intervjuer, strukturerade och 
ostrukturerade. I en strukturerad intervju ställs samma frågor i samma ordning till 
respondenterna. Den ostrukturerade intervjun tar formen av ett samtal där respondenten fritt 
får berätta.77 Då vi vill ta reda på vad respondenterna vet, i berättelseform, väljer vi 
ostrukturerade intervjuer. En intervjuguide med formen av stödord skapades, mest för att 
kunna checka av att alla respondenterna fått tycka till om samma saker. Vi valde 
stödordsformen då vi eftersökte att intervjuerna skulle ske i berättelseform då vi menar att 
respondenterna på detta sätt ges mest utrymme för att sätta en personlig prägel på intervjun.  
Vi anser detta speciellt viktigt att göra i vårt fall då vi vill veta vilket framtidscenario de tror 
på, vilket mycket möjligt kan ligga utanför ramen för det vi trott.  

Intervjuerna med de två personer som inte arbetar i Umeå gjordes per telefon. En av oss 
utförde intervjun som spelades in med hjälp av bandspelare, därefter i anslutning till intervjun 
kunde vi båda lyssna och gå igenom hela intervjun tillsammans. Nästa steg blev att 
transkribera hela intervjun och slutligen sammanställa den under lämpliga rubriker. De andra 
två intervjuerna kunde utföras här i Umeå. Dessa intervjuer ägde rum på deras kontor i ett 
avskilt rum. Samma person som höll i telefonintervjuerna ställde frågorna under dessa 
intervjuer, dock med båda uppsatsförfattarna närvarande. Den av oss som inte ställde frågorna 
kunde föra anteckningar och även följa upp med frågor. Dessa intervjuer spelades in och 
transkriberades på samma sätt som telefonintervjuerna. Intervjuerna är presenterade under 
olika rubriker. Dessa rubriker är inte likadana för de olika intervjuerna och det är på grund av 
att de intervjuades kunskap och erfarenhet skiljer sig åt. Till exempel intervjun med Janne 
Wiktorsson handlade mycket om stadskärnan och det som händer på gatan utanför gallerian, 
eftersom det är hans kunskapsområde. Intervjuerna har alltså behandlat olika områden olika 
mycket och därför har presentationerna av intervjuerna olika upplägg.   Vi har i tabellen 
nedan sammanställt namn på person och position, datum, längd, var intervjun ägde rum samt 
något karakteristiskt för varje intervju för att ge läsaren en snabb överblick. 

 
 

Person Position Datum Längd Atmosfär Karakteristiskt 

Anna 
Hållsten 

Centrumledare för 
Umeås tre största 
gallerior som ägs 
av Norrporten 

12 
oktober 
2006 

1 tim 15 
min 

Hennes kontor i 
Umeå 

Öppen och 
avslappnad 
stämning 

Stina 
Samuelsson 

Konsult, 
Centrumutveckling 

16 
oktober 
2006 

55 min Telefonintervju Formellt 

                                                 
75 Ejvegård, Vetenskaplig metod, s.46ff 
76 Ibid, s.48f 
77 Ibid, s.49 
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Janne 
Wiktorsson 

Anställd på 
UmeåC som 
verkar för ett 
levande centrum 

18 
oktober 
2006 

40 min Hans kontor i 
Umeå 

Lite stressad, 
dock 
avslappnad 
stämning 

Fredrik 
Bergström 

VD, Handelns 
Utrednings 
Institut. Har skrivit 
åtskilliga 
avhandlingar inom 
ämnet 

20 
oktober 
2006 

45 min Telefonintervju Faktainriktad 

 

4.4.2 Enkät 

För att skapa frågorna till enkäten använde vi oss av det underlag som intervjuerna gett 
oss och de teorier vi läst. Enkäten (se bilaga 2) ställdes upp efter formatet, fakta - attityd – 
känslor. Denna testades och diskuterades med vår handledare, efter vilket ändringar gjordes. 
Vi prövade den senare på tre personer som visade sig missförstå vissa frågor som senare 
ändrades. Enkäten dryftades ännu en gång med vår handledare och kontrollerades ännu en 
gång varav vi ansåg oss nöjda med den och bestämde oss för att dela ut den. 

Enkätutdelningen visade sig något mer problemartad än vad vi trodde. Vi räknade med 
att behöva spendera en dag med att dela ut och samla in enkäter. Ganska snart insåg vi att 
detta inte var möjligt och vi blev tvungna att dela ut enkäter under flera dagar. Enkäterna 
delades ut den 1:a, 3:e, 4:e och 6:e november. En bidragande orsak till att det tog mer än en 
dag kan vara vädret som under den perioden kan sammanfattas med ordet snöstorm. Vi anser 
dock inte att det på något sätt påverkat resultatet negativt i och med att vi inte delat ut allt vid 
ett tillfälle. Snarare menar vi att vi på detta sätt täckt upp det bättre och att vi gett umeborna 
större chans att göra sig hörda. Vitsen med att dela ut enkäter under flera dagar i veckan är att 
vi inte enbart fångat upp de personer som till exempel endast åker in till centrum på lördagar. 
När vi funnit någon som ville fylla i enkäten beskrev vi kortfattat vår undersökning och 
motivet med den. 

Då vi samlat in alla enkäter förde vi noggrant in alla svar i SPSS och kodade frågorna. 
Frågan om ålder ifylldes av respondenterna med deras faktiska ålder och inte intervallet, detta 
kodades senare om av oss. I efterhand hade det varit lika enkelt att använda ett intervall 
istället direkt i enkäten. Alla frågor, utom de öppna frågorna 15 och 17, kodades med 
siffervärden. Samtliga frågor kodades även med vilken typ av fråga det var. De flesta av våra 
frågor är av nominal eller ordinal typ och detta begränsade de undersökningsmetoder vi kunde 
använda. För de flesta frågorna använde vi korstabeller då vi vill se sambandet mellan 
frågorna och studera kunderna närmre. 

 

4.5 KÄLLKRITIK 

De fyra intervjuade har samtliga olika yrken, skall dock tilläggas att Anna Hållsten och 
Janne Wiktorsson samarbetar en del och även delar kontor. Vid några tillfällen märkte vi att 
Anna Hållstens ställning som centrumledare för ett fastighetsbolag som äger de tre största 
galleriorna i Umeå kunde påverka hennes svar en del. De svar som vi anser ha blivit färgade 
är främst de som berör de tre stora galleriorna som hon arbetar för. Anna Hållsten är dock den 
enda av de fyra intervjuade, som vi anmärkte på, som ibland kunde ge en aning färgade svar. 
Janne Wiktorsson verkar för ett levande centrum och kunde ställa sig kritisk till både Umeås 
centrum och andra städer, tillika gallerior. Stina Samuelsson arbetar som konsult och 
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diskussionen med henne rörde mest köpcentrum i allmänhet och dess framtid. Fredrik 
Bergström är VD på Handelns Utrednings Institut och vi anser att även han kunde delge oss 
ett brett och tämligen ”ofärgat” perspektiv kring ämnet. 

Trots noggranna tester och korrigeringar visade det sig vid enkätutdelningen ha smugit 
sig in fel i enkäten. Fråga sex missförstods ibland då det står rangordna 1-4 istället för ange 1-
4. Detta skulle inte vara så stort bekymmer om inte siffrorna 1-4 försvunnit i frågan. Vi anser 
dock att svaren från den frågan ändå är fullt användbara för oss då vi får fram den information 
vi vill ha, nämligen vilka köpcentrum som passar vilket segment. Fråga sex är inte starkt 
kopplat till problem och syfte då uppsatsen inte ämnar mäta populariteten hos Umeås 
köpcentrum, och frågan används inte i större utsträckning för analys och slutsatser 

Respondenterna ansåg även att enkäten var alltför lång för att delas ut för hand vilket vi 
bara kan hålla med om. Tyvärr var det så att vi skalade ned frågorna i den utsträckning vi 
kunde och i slutändan kunde vi inte korta ned den mer. Vi kunde då ha valt att skicka ut 
enkäten via post eller mail snarare än att dela ut den för hand, men eftersom vi ville att 
människorna som svarade på våra frågor skulle vara människor med kunskap om Umeå 
centrum ansåg vi det mest lämpligt att dela ut den för hand i centrum. Hade vi postat eller 
mailat den fanns det större risker att vi till exempel skulle ha fått respondenter som aldrig eller 
väldigt sällan befinner sig i centrum. 
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5 INTERVJUER 

I detta kapitel kommer vi att presentera det som sagts under intervjuerna. Efter varje 
intervju har vi även kommenterat våra egna reflektioner och sammanställt en tabell.  

 

5.1 ANNA HÅLLSTEN 

Anna Hållsten är centrumledare för Norrporten som äger de tre största galleriorna i Umeå: 
MVG (Viktoriagallerian), Kungspassagen och Up2. Anna har även innan detta jobb arbetat 
med köpcentrum främst i Göteborg som hon har mycket kunskap och erfarenhet från. Hon har 
även jobbat på en eventbyrå i Göteborg.  
 

5.1.1 Trender 

Anna menar att Umeå City och dess köpcentrum inte går att jämföras med andra.  

”Trender och nya utvecklingar uppstår först i USA och sprids till Europa, 
England, och sedan vidare till Sverige innan de slutligen hamnar i Umeå, som är 
långt bort.” 

 De allmänna trender som hon ser är att det blir mer öppettider och större samlade 
köpcentrum med mer kedjebutiker. Detta tycker hon personligen är lite synd. Anna anser även 
att det kommer att bli fler externa köpcentrum och handelsområden som byggs kring ett 
köpcentrum, eller IKEA till exempel. Här i Umeå har vi inte så stark externhandel, då hon 
räknar Strömpilen till Umeå och menar att vi inte har något egentligt externt handelsområde, 
det är ingen konkurrens som påverkar köpcentren, så det är inget som driver köpcentren att 
förändras.  

”Om 5-10 år så kommer inte mycket att ändras, köpcentren kommer att ha 
söndagsöppet men det är allt.” 

 Detta finns redan i övriga Sverige men har inte tagit sig ända upp till oss ännu. Anna 
menar att om IKEA lagts här i Umeå hade vi haft detta redan. För framtiden menar hon att det 
kommer att bli mer digitala medier vilket kommer att förändra skyltning samt även att det 
kommer att bli fokus på upplevelse och events vilket är vanligt. Söderut är det events i 
galleriorna nästan varje helg, men att det ses som något ovanligt här. Här shoppar vi så 
mycket att vi inte behöver events, det händer att någon står och delar ut smakprov och flyers 
och att det väcker uppmärksamhet då det är så ovanligt. Men dessa trender finns redan i resten 
av Sverige. 

 
Anna menar att butikerna i köpcentrum kan se söndagsöppet och mer öppettider som att 

man stjäl handel från andra dagar men att så inte är fallet. När Viktoriagallerian (MVG) 
började med söndagsöppet var det väldigt komplicerat, men söndagsöppet har visat sig vara 
lönsamt, och att kunderna får ett bättre intryck av varumärket då de ges mer generösa 
öppettider. Det ger kunderna en positiv bild av butiken och hela köpcentret. Det börjar bli fler 
nischade gallerior i städerna, men fler allmänna köpcentrum externt.  

”Köpcentrumsutvecklingen går åt två håll, mer av både och, samtidigt blir 
det mindre av gallerior som kungspassagen, vilken är en galleria som egentligen 
bara uppstått.” 

Ägandet av köpcentrum kommer att ändras, det kommer att bli fler fastighetsägare som 
bara jobbar med att äga köpcentrum, men även fler som t.ex. norrporten som äger både kontor 
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och köpcentrum. Ägandet kan ske internationellt och menar att det beror på hur väl anpassade 
de köpcentren är till Sverige. 
 

5.1.2 Läget 

”Läget är inte alltid så viktigt, men det finns svårare lägen och mindre 
svåra lägen. Läget är viktigt när man etablerar ett köpcentrum, men 
marknadsföring är ännu viktigare.” 

 Ju värre läge desto viktigare blir marknadsföringen. Galleriorna i centrum ska även 
marknadsföra Umeå likaväl som sig själva. Ligger din galleria centralt kommer folket ändå 
dit eftersom gångtrafiken är stor. Anna menar att ett bilförbud i centrum skulle vara bra då det 
skulle leda till att folk gick förbi fler affärer och det skulle byggas fler parkeringshus. Detta 
skulle bara vara positivt. Det viktigaste är att det finns parkeringar, speciellt för de som 
kommer från grannorterna. Det behöver inte vara nära då det finns kollektivtrafik, men den 
används inte så mycket i Umeå. Botniabanan blir fantastisk menar hon, då kan de andra 
orternas invånare ta sig hit utan bil, och det skulle bli en ökad konkurrens vilken är bra för 
alla. Inget är planerat att byggas på grund av banans dragning men hållplatserna för banan 
kommer att ge ett uppsving för olika stadsdelar, tex sjukhusområdet eller strömpilen. 
 

5.1.3 Butiker i gallerian 

Anna har inga beräkningar på hur det ligger till med vinst eller förlust för de butiker 
som kommit in i gallerian, de har inte något mätsystem som jämför före/efter inträdet i 
gallerian. Hon vet med säkerhet vissa butiker som ökat sin omsättning sen de flyttat men då 
hyr de numer större lokaler. Sisters hade stadens bästa läge men flyttade till Up2 och ökade 
omsättningen 25-30% då de fick många fler strökunder. Det finns inget exempel på en butik 
som flyttat in i en galleria och inte ökat omsättningen, enligt Anna. Hyran stiger inte alltid i 
och med att man flyttar in i en galleria. Hyror är ofta redan dyra i alla fall.  Generellt menar 
Anna att hyror inte är dyrare i gallerior, men galleriorna i Umeå har A-läge vilket gör att 
hyrorna blir högre.  

Om du ingår i en galleria så följer du gallerians öppettider som bestäms genom röstning. 
Om fastighetsägaren bestämmer öppettiderna så kan det leda till missnöje bland 
hyresgästerna. Vissa hyresgäster kan dock ha egna öppettider då de har egen ingång, till 
exempel McDonalds och Max. Anna kan inte komma på någon butik som inte skulle passa in 
i en galleria. Anna vet ingen som flyttat in, och sen ut, och sen in igen i en galleria. Det kan 
dock hända och skulle inte förvåna henne ett dugg. Ankarbutiker är viktiga. Nackdelen med 
ett jätteankare är att de påverkar kundunderlaget. Med det menas att en butik som Clas 
Ohlson, som är populär bland äldre män, kan göra att gallerian kanske blir överrepresenterad 
av just den sortens kunder. 
  

5.1.4 Butiker i stadskärnan 

Anna menar att köpcentrum kommer att lokaliseras mer utanför stadskärnan externt. Det 
kommer att bli en minskning med köpcentrum av traditionell typ. Umeå är ovanligt för det är 
stora gallerior som ligger bredvid varandra och alla ligger på A-läge. Ofta ligger de en bit 
ifrån varandra. Men det kan ha att göra med att vi ligger i Norrland. Här är det kallt, men i till 
exempel Malmö behöver man inte bygga lika nära varandra. Här i Umeå så ligger viktiga 
kedjebutiker som normalt ligger i gallerior utanför galleriorna, t.ex. Lindex och Indiska. Detta 



 28 

kan ske i Umeå då stadskärnan är så koncentrerad att gångtrafiken fungerar. De är starka nog 
att ligga utanför.  
 

5.1.5 Kunder 

Kunderna vill ha mer underhållning i framtiden, men inte av Heron city typen med flera 
restauranger och biosalonger. Det skulle inte funka här, det funkar inte ens i Stockholm. Anna 
menar att kunderna kommer att vilja ha underhållning som är relaterat till shoppingen, till 
exempel modevisningar. Du ser kläder du kan köpa och det är relaterat till butikerna och 
shoppingen. Det är väldigt populärt. Även levande skyltfönster eller att man hyr ut de 
allmänna ytorna till event- och reseföretag. Detta är vanligt men inte i Umeå. Upplevelser bör 
vara kopplade till shopping, inte bio och sådant, det funkar inte. Det kommer in väldigt 
mycket tjuvar i köpcentren. Kanske inte så mycket ficktjuvar, snarare snattare och då är det 
främst kläder som stjäls. Förändring av betalningsformerna vet inte Anna något om och har 
inte tänkt på det, kanske mer kundkort. De olika köpcentren i Umeå har olika inriktningar 
men inget segment är mer lönsamt tror hon. Butiker anpassar sig dock mot kvinnor som 
handlar längre. Kunderna vill ha mer personligt bemötande i framtiden, lite mer ”personal 
shopper” stilen, fast via butikerna själva genom att personalen hjälper dig mer. Butikerna 
glider dock ifrån detta då de minskar på personal. 

 

5.1.6 Övrigt 

Anna menar att galleriorna är de nya offentliga rummen och att köpcentren förändras på 
grund av detta. Man stannar längre om man träffar folk. Det vinnande konceptet för en 
galleria är mixen av butiker och utbudet, branscher och typer av butiker, marknadsföringen av 
gallerian och i viss mån ett bra läge. För mycket kedjebutiker är inte roligt enligt Anna. Anna 
menar att butikerna samarbetar på ett visst sätt genom centrumledaren och styrelsen samt 
föreningsmöten. De tillsammans bestämmer marknadsföringstaktik på möten. Men butikerna 
kan bråka sinsemellan angående tillexempel volym på musiken. Trenderna går mot att 
fastighetsägare bestämmer mer och mer av marknadsföringen.  
 

5.1.7 Våra reflektioner 

Först och främst ska det sägas att intervjuerna med Anna Hållsten och Jan Wiktorsson är 
gjorda med Umeå som utgångspunkt. Dels för att de intervjuade har stor kännedom om just 
Umeå och dels för att enkätundersökningen bland konsumenter är gjord i Umeå. 
 

Annas erfarenhet som projektledare för Umeås tre största gallerior innebar att vi fick lite 
av ett helhetsperspektiv över Umeå och dess handel i gallerior. Vi fick veta hur de olika 
galleriorna uppstått, tanken bakom detta samt hur de olika inriktningarna skett. Intervjun med 
Anna Hållsten var den första, och även den längsta av de fyra intervjuer som gjordes. Då vi 
inte var riktigt säkra på vilka frågor som var mest relevanta tog vi med i stort sett alla som vi 
skrivit upp i vår intervjumanual. Detta gjordes som en slags säkerhet för oss själva så att vi 
inte skulle missa något relevant och därför blev den intervjun längre än de andra intervjuerna. 
Vi är dock mycket nöjda med vår första intervju och den gav oss ökad förståelse kring hur vi 
skulle lägga upp de andra intervjuerna. Främst märkte vi att frågorna lätt glider in i varandra 
och under de följande intervjuerna blev det inte lika mycket upprepning då vi anpassade oss 
efter den intervjuades svar, som ofta återgavs i berättelseform.  
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Position Trender Läget I gallerian Stadskärnan Kunder 
Centrumledare Startar i 

USA. 
Köpcentrum-
utvecklingen 
går åt två 
håll, mer av 
både och. 

Läget är 
viktigt, men 
marknadsföri
ng är ännu 
viktigare. 

Alla butiker 
kan passa in 
i en galleria. 

Köpcentrum 
kommer att 
lokaliseras 
mer utanför 
stadskärnan 
externt. 

Vill ha mer 
shopping-
relaterad 
underhållning 
samt mer 
personligt 
bemötande. 
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5.2 STINA SAMUELSSON,  

Stina Samuelsson arbetar som konsult på Centrumutveckling som utvecklar köpcentrum 
och andra handelsplatser. På Centrumutveckling analyserar man kontinuerligt möjligheter för 
olika köpcentrumprojekt och detaljhandelsfastigheter med en omsättningsprognos på cirka 10 
år framöver. Men de har även spånat en del kring ännu längre i framtiden, genom projektet 
Köpcentrum 2025 som genomfördes med andra aktörer inom branschen år 2005. 
 

5.2.1 Trender och kunder 

På frågan om vilka trender som råder idag och i framtiden svarade Stina att det finns 
flera trender som påverkar, till exempel Internet som kommer att öka och bli allt vanligare 
framöver. Betalningsformer kommer att ändras i framtiden men oklart exakt hur. Betalning 
med mobiltelefon blir allt vanligare.  

”Det är kunderna som styr i mångt och mycket. Är konsumenten nöjd, 
återkommer den gärna och ger möjlighet för en lönsam handelsplats. Trenden är 
att konsumentbeteendet rör sig mot två ytterligheter. Dels vill kunden shoppa 
stora volymer effektivt, enkelt och snabbt till ett lågt pris, och dels vill man vid 
andra tillfällen få en upplevelsekänsla när man strövar omkring i en galleria och 
insuper atmosfären medan man tar sig tid och letar efter något mer exklusivt.” 

 Konsumenten vill ha allt, ibland effektiv shopping och lågpris men även upplevelser 
och exklusiv shopping. Många väljer gärna att spendera sin fritid på shopping. 
 

5.2.2 Etablering av galleria 

För att bli framgångsrik måste man anpassa sig till rådande marknadsförutsättningar. I 
stadsplaneringen har man kanske inte alltid tagit hänsyn till detta. Konsumentens livsstil har 
förändrats, vi är mer rörliga med bil och externa anläggningar växer upp. 
Bostadsområdescentrum är exempel på handelsplatser som inte har anpassat sig efter detta. 
Det är stenhård konkurrens och man måste hela tiden förnya sig. När man planerar ett 
byggande av en galleria gäller det att ha koll på vilket kundunderlag man har. En galleria i 
Stockholm och Göteborg kan se helt olika ut beroende på konkurrens och förutsättningar. 
Varje stad har sin marknad där hänsyn måste tas till dem som bor där samt vilken sorts handel 
de vill ha. I större städer med ett större underlag finns förstås större möjlighet att testa nya 
butiker och koncept. Det är säkrare att ha ett utbud som sträcker sig till alla konsumenter i 
jämförelse med att nischa in sig mot ett visst segment.  

”Överlag så finns det tre viktiga saker att tänka på när man etablerar en ny 
galleria; läge, konkurrens och marknad. Ofta blir läget avgörande för om det blir 
en framgångsrik galleria eller inte.” 

 
Ingen stad är lik någon annan med dess infrastruktur och biltrafik, och förstås i takt med 

att en ny galleria växer upp kan en förskjutning av stadskärnan uppstå. Det behöver dock inte 
nödvändigtvis bli så och det beror på varje enskilt fall. Kista Galleria i Stockholm är ett bra 
och framgångsrikt exempel på en ombyggnad under senare år. Man erbjuder bland annat 
generösa öppettider jämfört med konkurrerande handelsplatser. Många idéer blir aldrig av. 
Det kan vara värt att lägga ner energi på undersökningar innan, och det får inte gå alldeles för 
fort. 
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5.2.3 Butiker i gallerian 

Butiker öppnar i köpcentrum eftersom de vet att de garanterat får besök. 
Omsättningshyra är ett vanligt begrepp. Tjänar butiken bra (hög omsättning) tillfaller det även 
fastighetsägaren, och på så sätt vill alla att det ska gå bra för butiken. I hyreskontraktet som 
styr, skall det framgå vem som har ansvar för vad, och utöver detta kan det bli svårt för 
butiken att påverka. När man ser till gruppering av butiker bör man tänka på vilka avdelningar 
man kan göra, kundstråk, in- och urlastning samt en mängd andra faktorer. Enligt Stina 
Samuelsson finns det väldigt få butiker som inte passar in i en galleria under rätt 
förutsättningar. Samspel mellan butiker i en galleria underlättar alltid och det är viktigt att 
marknadsföringen fungerar. 
 

5.2.4 Ägandeskapet 

Förnyelse av miljön inne i en galleria är något som skall göras kontinuerligt. 
Underhållning måste vara genomtänkt. Man kan inte bara ställa någon i en galleria för att 
underhålla, det måste finnas en tanke bakom. Restaurangkonsumtionen ökar och tar större 
andel av den privata konsumtionen. Möjligheten att besöka matställen och caféer utgör en 
viktig funktion då kunderna kan sitta ned en stund och samla energi för fortsatt shoppande. 
Samspelet mellan viktiga aktörer i en stads centrum är avgörande för att överhuvudtaget 
lyckas och det är viktigt att alla jobbar mot samma mål. Detta blir lättare för ett externt 
köpcentrum då man står själv som fastighetsägare. I stadskärnan finns det många intressenter 
som skall tillgodoses. Det kan finnas flera fastighetsägare på rad som inte har jämnt fördelade 
hyresintäkter och utöver det skall man även se till stadens bästa. Utbudet till konsumenten ska 
ju vara det optimala och det är inte säkert att fastighetsägarna vill göra den uppoffring som 
krävs för detta. Det uppstår fler frågor kring fördelning av ansvar, hur man vinner på saker 
och ting, politiska beslut och i allmänhet svårare. 
 

5.2.5 Övrigt 

USA ligger före Sverige, det var där allting började och många idéer hämtas från USA 
men även Asien, till exempel Hongkong, Shanghai, Tokyo och andra inspirationsställen. Stina 
ser en tydlig influens av utländska butikskoncept som kommer till Sverige. Globaliseringen 
innebär även att vi får utländska fastighetsägare och det svenska och internationella blandas 
mer och mer. Marknaden växer och ny handel dyker upp. 

”Handeln är jättehet nu. Det är viktigt att kommunerna förstår att det här är 
service och inte bara tilldela butiker de fastigheter som blir över, det är faktiskt 
viktigt för samhället eftersom det är en service.” 

  

5.2.6 Våra reflektioner 

Stina Samuelsson nämner bland annat att kunderna blir allt mer kräsna och vill ha allt. 
Stina betonar vikten av att lägga ned mycket tid på undersökningar innan man etablerar en 
galleria. Städerna ser helt olika ut när det kommer till kundunderlag, konkurrens, infrastruktur 
mm. En galleria som etablerats i en stad utgör ingen garanti för att samma koncept kommer 
att lyckas i en annan stad. En intressant punkt som Stina tog upp är att shoppingen faktiskt är 
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en service och inte något som bara ska fylla ut staden på de platser som blir över. Shoppingen 
är en service för boende i samhället och kommunerna måste förstå det. 

 
 

 

Position 
Trender och 
kunder Ägandeskapet Etablering I gallerian Övrigt 

Konsult, 
Centrum-
utveckling 

Konsument-
beteendet rör 
sig mot två 
ytterligheter. 
Snabbt och 
effektivt men 
även 
upplevelse-
baserat. 

Viktigt med 
kontinuerlig 
förnyelse och 
samspel 
mellan viktiga 
aktörer. 

De tre 
viktigaste 
faktorerna är 
läge, 
konkurrens 
och 
marknad. 

Det finns få 
butiker som 
inte passar in i 
en galleria 
under rätt 
förutsättningar 

Influens av 
utländska 
butikskoncept 
som kommer 
till Sverige. 
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5.3 JANNE WIKTORSSON 

Janne Wiktorsson har arbetat på Kappahl många år, och förklarar att hans berättelse kan 
vara färgad av det han sett och gjort tidigare i hans liv, i olika städer och orter. Han arbetar 
numera på UmeåC, med huvudsyfte att verka för ett levande Umeå centrum. Han fokuserar på 
vad som händer på gatan utanför gallerian. Han har även tidigare jobbat i Viktoriagallerian. 
 

5.3.1 Trender 

Om 5-10 år tror Janne att man bygger ihop fler anläggningar, till exempel apotek, 
biografer, vårdcentraler. Gallerian blir som ett inglasat centrum, och vi får antagligen se större 
gallerior. I mindre städer kan det vara viktigt att hjälpas åt och skapa gallerior för att i sin tur 
skapa dragningskraft till centrum. 
 

5.3.2 Stadskärnan 

”En galleria får aldrig butikerna att vakna upp för ett samarbete, det gör 
snarare ett externt köpcentrum, då det i sin tur ger en konkurrens som drar folk ut 
från staden.” 

 Strömpilen var för Umeå Centrum ett uppvaknande. Å andra sidan, skulle någon bygga 
upp ett stort köpcentrum vid järnvägen i Umeå, skulle det kunna ”sabotera hela centrum”, då 
de kan få med sig en massa viktiga aktörer från kärnan och därigenom skapa en förskjutning 
som skulle drabba stadskärnan. En förskjutning av stadskärnan kan uppstå när man etablerar 
en galleria. En galleria fungerar även som ett bra dragplåster för de kunder som är bosatta en 
bit utanför och skall åka in till staden. 

”En ny galleria slår inte ut befintliga butiker, den bidrar snarare till mer 
kunder då folk drar folk. En galleria är i nästan alla fall positiv för ett 
stadscentrum. För övriga butiker blir det snarare en garanti istället för en kamp 
för överlevnad.”  

I Jönköping dog centrum när A6 byggdes, nordens största externa köpcentrum. Man 
kunde se vikten av att vara alert och inte bli tagen på sängen. Externcentrum ska ju finnas, 
men inte ta över centrumhandeln. Janne tycker att en stor stad behöver bra externhandel, men 
påpekar samtidigt vikten av en stark centrumhandel, därför skapades UmeåC.  

”Vi vill ha externhandel, men den får inte vara bättre än centrumhandeln, 
om ni förstår vad jag menar”, säger han skämtsamt. 

 Samspelet mellan centrumbolag och galleriaföreningar är viktigt. Det hjälper inte att ha 
en stark köpmannaförening, fastighetsägarförening eller en bra kommun om inte dessa 
samarbetar. Dessa aktörer måste jobba tillsammans, annars fungerar det inte. I takt med 
dagens centralisering kan man konstatera att byarna runtomkring slås ut, främst på matsidan. 
En förklaring kan vara öppettiderna. Om man till exempel jobbar i Umeå fram till klockan 17 
och inte är hemma i Vindeln förrän klockan 18, blir det svårt att handla på hemmaorten då 
butiken hemma redan stängt, fastän man vill stötta butiken i hembyn.  
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5.3.3 Butiker i gallerian 

Det är viktigare att hitta rätt butiker till en galleria än att snabbt fylla gallerian med 
butiker. Viktoriagallerian hade flera butiker som gick i konkurs, och det ser inte bra ut med 
butiker som måste stänga igen och lämna ett tomrum efter sig. Fastighetsägaren har ett ansvar 
att inte släppa in butiker som inte lämpar sig i gallerian. Fastighetsägaren skall vara en 
visionär som kan blicka lite längre bort och det är mycket viktigt att engagera sig och satsa på 
förnyelse. Man skall inte bara sträva efter att fylla gallerian med butiker, och man får hoppas 
att det är företag med långsiktiga planer som öppnar gallerior. En butik som flyttar in i en 
galleria får grannar och skapar ett centra som drar folk åt varandra. Just för kläder är det bara 
en fördel med galleria. En liten boutique kanske bör ligga utanför med egen dörr, så att man 
kan styra öppettider själv. Gruppering av butiker är viktig. Janne hävdar att vissa vill äta 
kakan men samtidigt ha den kvar, och syftar då på öppettiderna. Då man ingår i en galleria får 
man mer kunder, men man måste anpassa sig till generösare öppettider. Fastighetsägaren 
måste i det fallet vara väldigt noga och ha en strategi när han tar in butiker i gallerian. Vilka 
skall vara dragare (ankarbutiker) och vilka skall vara kompletteringar? Det är viktigt med små 
aktörer, men får man inte in butiker som passar konceptet blir det fel. En galleria ska hålla 
öppet längre. 

 

5.3.4 Kunder 

Kunder vill i framtiden ha generösare öppettider. Personligen blir Janne glad när han ser 
butiker som öppnar kl.11 då det innebär att de stänger senare. Det passar honom bättre som 
kund, och senare öppettider passar bättre in på dagens människor som jobbar längre och sedan 
kanske hämtar barnen efter jobbet. Enligt Janne går vi mot mer koncentrerad shopping. Som 
det är idag rusar alla på och det finns många ”måsten”. Man bestämmer sig för att shoppa en 
speciell dag, och då vill man göra det effektivt. Samtidigt kanske kvinnorna är bättre på den 
mer lustfyllda shoppingen, och många av oss stannar gärna till på ett café för en kopp kaffe 
mitt i shoppingen. Dessa oaser är väldigt viktiga och det ger oss en möjlighet att sitta ned ett 
tag, ta en paus och titta på folk innan man fortsätter med sina ärenden. Gallerian blir som en 
slags mötesplats. 
 

5.3.5 Våra reflektioner 

Jan Wiktorsson på UmeåC delar kontor med Anna Hållsten som är centrumledare. Jan 
Wiktorssons främsta uppgift är att verka för ett levande Umeå centrum. Då Janne delar kontor 
med Anna befarade vi att de skulle ge alltför likartade svar. Så var inte fallet dock. När vi 
frågade om monopolsituationen i Umeå svarade Jan att det absolut finns en monopolsituation 
då Norrporten (som Anna Hållsten jobbar för) äger de tre största galleriorna. Vidare säger Jan 
dock att det inte nödvändigtvis behöver vara dåligt för Umeå och att det beror på hur seriösa 
ägarna är. Jan anser att Norrporten gör ett bra jobb och verkar rätt nöjd med hur Norrporten 
sköter driften av de tre stora galleriorna. Jan kommenterar flera gånger att konkurrens är 
viktigt för en stad och att det är just konkurrensen som driver utvecklingen framåt. Centrum 
måste ständigt förnyas och konkurrens sätter den pressen på handlarna. 
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Position Trender Kunder Stadskärnan I gallerian Övrigt 
UmeåC, 
verkar för ett 
levande 
centrum. 

Anläggningar 
kommer att 
byggas ihop 
och vi får se 
större 
gallerior. 

Vill ha 
senare 
öppettider 
och går mot 
mer 
koncentrerad 
shopping. 

En galleria 
drar ofta mer 
folk till 
stadskärnan. 

Viktigt att 
hitta rätt 
butiker så att 
man får ett 
koncept. 

Betonar 
vikten av 
konkurrens 
som har 
positiv 
inverkan på 
handeln. 
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5.4 FREDRIK BERGSTRÖM 

Fredrik Bergström är VD för Handelns Utrednings Institut. Han har även skrivit ett 
antal avhandlingar om köpcentrum och bland annat dess framtid. 
 

5.4.1 Trender 

Externa köpcentrum har generellt sett haft en väldigt stark utveckling de senaste tio 
åren, och i synnerhet de som ”ryckt upp sig” i form av ny- och utbyggnader. Externa 
anläggningar kommer att fortsätta att vara väldigt starka, främst de som förnyar sig, och de 
kommer att fortsätta ta marknadsandelar. Negativt skulle kunna vara en konjunktur som viker 
ner och man får för mycket av kapitalvaror, som hemelektronik och möbler, vilka folk väljer 
bort i sämre tider. Citygallerior är en trend som kommit lite starkare de senare åren och något 
som vi kommer att se mer av. Cityhandeln är i grunden attraktiv för konsumenterna då det är 
en upplevelse att ”gå på stan”. En rätt hanterad cityhandel kombinerat med fastighetsägare 
som vill förnya sina byggnader för att hålla dem attraktiva drar med sig galleriorna, och detta 
kommer att hålla i sig. Fredrik Bergström ser en framtid för sk ”Open Air Centers”  och det 
behöver inte nödvändigtvis alltid handla om överbyggda centrum, mindre stadskaraktär, lite 
mindre och lite lättare att ta sig till och från. Det har visat sig att i en del stora centrum i USA 
tycker folk att det är jobbigt att vistas i för länge, att det helt enkelt tar för lång tid. Vad gäller 
betalningsformer blir det mindre kontanter, mer kreditkort och i framtiden kommer även 
tumavtryck. Det händer en del på betalningsfronten. 
 

5.4.2 Ägandeskapet 

”Externa anläggningar har fördelen med endast en ägare, i stadskärnan 
finns det ofta många fastighetsägare, många handlare, gamla kontrakt och man 
börjar inte från ”scratch” vilket innebär koordinationsproblem.” 

 En handelsplats eller stadskärna måste bli en spännande enhet med utbud och 
öppettider, och det kan bli lite svårare för centrum. För att uppnå detta använder man 
företagarcentrum och centrumledare. Även kommunen och politiker spelar stor roll. Just nu är 
det många internationella investerare som tittar på Sverige och köpcentrum. Det kan vara 
positivt då de kommer in med nya pengar och de har klart för sig att man måste förnya och 
förbättra. De professionaliserar handeln samtidigt som det kan vara jobbigt för handlarna med 
högre hyror och öppettider. En risk och potentiell baksida kan vara att man tappar kontinuitet 
i driften med nya ägare och riktlinjer. 
 

5.4.3 Läget 

”Läget är extremt viktigt. Bilden av handel i stadskärnor är A och O. A-
lägen blir AA-lägen, medan B-lägen blir C-lägen.” 

 Man kan rycka upp en nerlagd (eftersatt men egentligen naturlig) del i en stad genom 
att flytta tyngdpunkten (gallerian) dit med hjälp av en tillräckligt häftig satsning, annars bör 
man ligga där kunderna är. Detta beror på köpkraft och vad man kan attrahera från 
kringliggande områden. Det kan uppstå en omfördelningseffekt vilket leder till att andra delar 
blir konkurrensutsatta, med det kan även bli en positiv efterfrågeeffekt då man höjer 
attraktiviteten hos staden och alla i stadskärnan kan bli vinnare. 
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”Mindre städer och byar runtomkring har mer eller mindre redan slagits ut 
på grund av centraliseringen. Externhandeln växer, cityhandeln klarar sig medan 
omlandet tappar, i synnerhet sällanköpsvaror, för där söker folk ett stort utbud.” 

 En klädbutik som befinner sig utanför gallerian kan få väldigt tuff konkurrens ifall 
butiker som Kappahl och Lindex flyttar in i den gallerian. Hur det går för butikerna utanför en 
galleria beror alltså på vilka aktörer som flyttar in i gallerian. Clas Ohlson är en typisk dragare 
som lockar till sig kunder. De vill ha stora ytor, finns ofta i källarplan eller andra våningen, 
inte nödvändigtvis i ett A-läge i en galleria då de vet att folk hittar dit ändå. De kan ta sämsta 
läget i en galleria och de skapar mycket kundflöde. De är dock inte världens lättaste 
hyresgäster med sina tuffa krav. De vill inte ha omsättningshyra, istället vill de betala fast 
hyra. Ett exempel där handlaren är starkare än fastighetsägaren. 
 

5.4.4 Etablering av galleria 

En bra butiksmix innebär både ankare och klustereffekt med klädstråk mm. Vidare är 
det viktigt med tillgänglighet, goda öppettider, bra parkeringsmöjligheter, snygga entréer, 
kollektivtrafik, underhåll, toaletter, trygghet, ljust i gallerian, snyggt och fräscht både inne och 
ute samt aktiv marknadsföring där man marknadsför centrumet och helheten. Det är svårt men 
viktigt att skapa trivsel i termer av trevliga restauranger och mötesplatser.  Allt detta kan 
uppnås med en väl fungerande samverkan och att alla medverkande brinner för att förbättra 
det. En gallerias utseende är viktigt, men än viktigare är karaktär. Till exempel Shopping i 
Luleå har en karaktär, den behöver inte vara snygg men det ska finnas någonting. På frågan 
om vad som inte fungerar i en galleria svarar Fredrik Bergström volymhandel, för där krävs 
nämligen bil så att du kan packa in direkt, och livsmedelsbutiker brukar inte ha så jättehöga 
hyror, däremot finns det möjlighet för specialbutiker. Det är även viktigt att få in restauranger 
som en slags servicefunktion, och de tillför en upplevelsedimension samtidigt som ”folk drar 
folk”. Underhållning kommer att utvecklas och det pratas mycket om upplevelsen. Än så 
länge använder man sig av enklare metoder som idolstjärnor och gästkockar. Det funkar på 
många sätt, men man kan utveckla detta mycket mer. 
 

5.4.5 Kunder 

Kundernas behov och önskemål kommer att ändras i framtiden och en avgörande fråga 
blir; Vem är framtidens kund?  

”Generellt kan man säga att framtidens kund ställer större krav på brett 
utbud, samtidigt som den vill ha kvalitet i utbudet. Vi ser inte bara lågpristrenden, 
vi går mot längre öppettider, hälsotrenden samt den etniska trenden med allt fler 
människor från andra länder och därtill kommer även ett internationellt 
efterfrågemönster med internationellt butikskoncept samt större 
inkomstskillnader.” 

 Köpcentrumen måste vara lyhörda och anpassa sitt utbud om man vill ha en hög 
omsättning. Man måste fånga genomsnitts-Sverige samtidigt som det är viktigt med 
innovationer och deras betydelse. Om ett sådant nytänkande faller kunderna i smaken 
kommer det att fungera och det ligger ett stort värde i att vara innovativ på alla dimensioner. 
Människor ändras dock inte över en natt och det kan mycket väl gå fel. E-handeln kan vara 
nästa stora utmaning för den traditionella handeln. 
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Vi lever i en kommersiell värld där folk tycker det är trevligt att handla och de 
kommersiella aktörerna vill ha människor till sina anläggningar och satsar därför väldigt 
mycket på att fånga upp det folk vill ha. Fredrik Bergström tror inte att den offentliga 
kulturen, såsom bibliotek, kan komma att fungera som samlingspunkt. De är inte lika 
proffsiga som köpcentrumaktörerna som har som mål att maximera kundströmmarna. Det ska 
vara trevligt att träffas helt enkelt. Vi går mot USA-trender men med undantaget att 
stadskärnorna kommer att klara sig. Staden har sin roll och det är inte säkert att handeln ska 
sätta sin prägel på staden, det kan mycket väl vara restauranger istället. Att shoppa kommer 
dock att sätta sin prägel. 
 

Segment innebär, har de pengar och/eller har de inte pengar? Staden kännetecknas mer 
av äldre och yngre, medan barnfamiljerna volymhandlar externt. Externhandeln fokuserar på 
volymhandel och cityhandel är en mer upplevelsebaserad shopping. 40-talisterna är en 
intressant kundgrupp. De går ner på stan, äter lite och fortsätter sedan att handla. Ungdomar är 
bra med dess fart och skoj, men de har inte mycket pengar och blir det för mycket kan de 
avskräcka vissa grupper. Detsamma gäller barnfamiljer. I en liten stad kan man inte nischa sig 
alltför mycket, där får man snarare vara glad för de kunder som kommer. I en större stad som 
Stockholm kan man nischa sig mera med tanke på en starkare köpkraft. Generellt skall man 
ofta ha ett basutbud, men det är viktigt att toppa med någonting annat och hitta sin profil. Ett 
bra exempel är Kista med sina generösa öppettider, restauranger samt biograf. Bruno och 
Sturegallerian är mer extremt, lite mer exklusivt och trendigt. Sverige är tyvärr en ganska liten 
marknad, det är dock viktigt att profilera sig i viss utsträckning då många köpcentrum ser 
likadana ut. 
 

5.4.6 Våra reflektioner 

Det är uppenbart att Fredrik Bergström gjort flera intervjuer tidigare. Innan varje svar 
tänkte han till en extra gång och formulerade sig på ett sätt som gjorde det enkelt för oss att 
anteckna och i de flesta fall skriva rakt av utan att behöva lägga till eller ta bort ord. Fredrik 
Bergström betonar vikten av läget, och förklarar att ett bra läge går mot ett ännu bättre läge 
och ett halvbra läge kommer att bli ett sämre läge. Han ger även en förklaring på hur en 
ankarbutik som Clas Ohlson inte är i lika stort behov av den bästa placeringen i en galleria 
eftersom de drar så mycket folk ändå och därigenom får de förhandlingskraft när 
fastighetsägarna sätter hyran. 

 
 

Position Trender Kunder Ägandeskap Läget Etablering 
VD, HUI Går mot 

USA-trender 
med 
undantaget 
att 
stadskärnorna 
kommer att 
klara sig 

Vill ha brett 
utbud, 
samtidigt 
som de vill 
ha kvalitet. 

Utländska 
investerare 
professionaliserar 
handeln, viktigt 
med förnyelse. 

Läget är 
extremt 
viktigt då 
ett bra läge 
blir mycket 
bra och ett 
dåligt blir 
ännu sämre. 

En gallerias 
utseende är 
viktigt, men 
än viktigare 
är karaktär. 
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6 ENKÄTUNDERSÖKNINGEN 

Här kommer vi att presentera det vi tagit reda på under enkätundersökningen. Vi 
kommer att presentera detta i den ordning som frågorna kom på enkäten.  Utförligare 
tabeller och utelämnade diagram finns i bilaga tre. 

 

6.1 VILKA ÄR RESPONDENTERNA OCH HUR BOR DE? 

Frågorna 1-4 handlade om att få klart för oss vilka respondenterna är, hur deras 
boendesituation ser ut och om de har bil. Dessa frågor kommer att användas för att 
korsreferera till frågor som kommer senare om hur de shoppar och hur de vill shoppa. Svaren 
på fråga 1 bjöd inte på några överraskningar då vi organiserat så att det skulle vara 50 män 
och 50 kvinnor med vår förutbestämda åldersfördelning.  

 
 

Antal enkäter fördelat på åldersgrupper 
 15-19 20-29 30-45 46-65 66-85 Totalt 
Man 6 16 11 10 7 50 
Kvinna 4 18 10 12 6 50 

Tabell 3. Tabell över faktisk åldersfördelning 

Denna åldersfördelning blev dock inte som förutspått då vi inte kontrollerade ålder på 
respondenterna eftersom utan endast i slutet/ eftersom vi fått något fel i uträkningarna vilket 
resulterade i att vi fick följande fördelning som visas i tabell tre.  

Fråga 3 berörde respondenternas boendesituation, 34 % bor ensam eller i kollektiv, 
11 % bor med sina föräldrar eller släkt, 39 % bor med sambo utan barn och 16 % bor med 
sambo med barn. 69 % av de tillfrågade har bil och följaktligen så hade 31 % inte bil. Flest 
46-65 åringar hade bil.  

 

6.2 VAR HANDLAR DE OCH HUR MYCKET SPENDERAR DE? 

Fråga 5-10 handlade om var respondenterna handlar, om de handlar på nätet, om de 
handlar på externa områden eller i city, hur ofta de handlar och hur mycket de spenderar per 
månad. Dessa frågor ger oss ett underlag för att se kundernas shoppingmönster vilket behövs 
för följande frågor om attityder till shopping. 

78 % har shoppat varor från Internet i olika utsträckning och 22 % har aldrig shoppat på 
Internet. De i segmenten 20-29 och 30-45 verkar vara de som handlar oftast på Internet medan 
66-85 åringarna handlar mindre ofta. Fråga 6 a och b handlade om externa områden. Tabell 
fyra visar hur ofta respondenterna handlar på externa områden korsat med huruvida de har en 
bil eller inte.  
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Handel på externa områden korsat med bilägande 
 Minst 

en gång 
per 
vecka 

2-3 
gånger 
per 
månad 

1 gång 
per 
månad 

1 gång 
per 
kvartal 

1 gång 
per 
halvår 

1 gång 
per år Aldrig Totalt 

Har bil 13 23 19 8 2 3 1 69 
Har inte bil 1 4 13 1 5 4 3 31 
Totalt 14 27 32 9 7 7 4 100 

Tabell 4. Handel på externa områden och bilägande 

 
Enbart 4 % uppger att de aldrig handlar på de externa områdena. Inte helt oväntat är det 

fler av dem som äger bil som handlar på de externa områdena, å andra sidan så är det fler än 
dubbelt så många som har bil. De som har bil handlar ofta en gång per vecka till en gång per 
månad. Av dem som inte har bil handlar ändå 58 %78 minst en gång per månad. Oavsett om 
respondenterna har bil eller inte handlar de på externa områden, dock inte lika ofta som de 
skulle om de hade haft bil. Frågan är nu var de helst skulle vilja handla? Fråga 6 b ger svar på 
det. 

 
Var de föredrar att handla korsat med bilägande 
 

City 
Utanför 
city Både och Totalt 

Har bil 25 12 32 69 
Har inte bil 19 3 9 31 
Totalt 44 15 41 100 

Tabell 5.  Var vill respondenterna handla korsat med bilägande 

Tabell fem visar att bilägarna föredrar att handla både i city och utanför city och att bara 
17 %79 av bilägarna vill handla utanför city medan 36 %80 säger att de hellre vill handla i 
centrum. Hela 61 %81 av respondenterna utan bil föredrar att handla i centrum, medan endast 
10 %82 vill handla utanför city. Respondenterna föredrar överlag att handla i city tätt följt av 
både och. Överlag kan sägas att respondenterna inte föredrar att handla utanför city, oavsett 
om de har bil eller inte.  

Fråga 7 är en viktig fråga då den handlar om antal besök i citygallerior. De yngre 
människor är de som oftast besöker galleriorna, men överlag så har 77 % angett att de besöker 
citygalleriorna en gång per månad eller mer. 52 % besöker citygalleriorna 2-3 gånger per 
månad eller mer. Vi vet därmed att våra respondenter har erfarenhet av citygallerior. 

 
 

                                                 
78 (1+4+13) respondenter av de 31 utan bil handlar en gång per månad. 18/31=0,58=58% 
79 12 har bil och vill handla utanför city av totalt 69 som har bil. 12/69=0,17=17% 
80 25 har bil och vill handla city av totalt 69 som har bil. 25/69=0,34=34%  
81 19 av respondenterna utan bil vill handla i city av totalt 31 som inte har bil. 19/31=0,61=61% 
82 3 av respondenterna utan bil vill handla utanför city av totalt 31 som inte har bil. 3/31=0,096=10% 
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Diagram 1. Hur ofta respondenterna shoppar i citygallerior korsat med kön 

I diagram ett kan vi se att kvinnorna handlar oftare än männen. 28 %83 av kvinnorna 
shoppar minst en gång per vecka medan 16 %84 av männen shoppar minst en gång per vecka. 
Bara två personer totalt har angett att de aldrig handlar i citygallerior och dessa visade sig 
vara män. 

Fråga 9 hur mycket pengar respondenterna spenderar per månad på shopping är en högst 
intressant fråga. 99 % spenderar mindre än 4000 kronor per månad. 74 % spenderar mindre än 
1500 kronor. Hur mycket man spenderar per månad ökar något med åldern även om alla 
åldersgrupperna representerades väl i de lägre summorna. Överlag spenderar respondenterna 
inte väldigt mycket pengar per månad. Men vem spenderar mer, männen eller kvinnorna?  
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Diagram 2. Hur mycket pengar spenderar männen respektive kvinnorna per månad 
fördelat på ålder 

 

                                                 
83 14 kvinnor av totalt 50 shoppar minst en gång per vecka. 14/50=0,28=28% 
84 8 män av totalt 50 shoppar minst en gång per vecka. 8/50=0,16=16% 
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Diagram två visar att skillnaden mellan män och kvinnors spenderande inte är stor. 
Typvärdet för män i åldern 20-29 är 1000-1499 kronor, men för kvinnorna är typvärdet 0-499 
kronor. Ingen man under 29 år spenderar mer än 1999 kronor per månad medan samma 
åldersspann för kvinnor representeras ända upp till 2999 kronor. Den enda person som 
spenderar mer än 3999 kronor per månad visar sig vara en man i åldern 30-45 som per månad 
gör av med mer än 6000 kronor. Endast sju män spenderar mer än 2000 kronor medan tio 
kvinnor gör det. Ingen man i åldersspannet 66-85 spenderar under 500 kronor. 

Inte en enda man 75-100 % av sitt shoppande i citygallerior, medan hela 26 % av 
kvinnorna gör 75-100 % av sitt shoppande i citygallerior. Hela 14 % av det är kvinnor i åldern 
20-29. Av tabellen kan vi utläsa att alla åldersgrupper spenderar tid i köpcentren och att 66 % 
av vårt totala urval spenderar 25-75 % av sitt totala shoppande i citygallerior. 

 

6.3 VILKA FAKTORER ÄR VIKTIGA? 

Fråga elva tog upp olika saker i gallerior och respondenterna ombads att bedöma på en 
skala från ett till fem hur viktiga de anser att de är: 

 
1 - Inte viktigt 
2 - Inte speciellt viktigt 
3 - Varken viktigt eller oviktigt 
4 - Viktigt 
5 - Mycket viktigt 
 

I diagram 3 kan vi se att de flesta 
respondenter anser att generösa öppettider 
är viktigt och att hela 33 % anser att det är 
mycket viktigt. Hela 62 % har angett en 
fyra eller en femma vilket medför att den 
anser att det är viktigt eller mycket viktigt. 
Åldersgrupperna som ansåg att detta är 
viktigast var intressant nog 20-29 och 66-
85. Kvinnor ansåg det viktigare än män och 
72 % av kvinnorna sade viktigt eller 
mycket viktigt. 
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Diagram 3. Hur viktigt är generösa 
öppettider? 
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Hur viktigt söndagsöppet är för 
respondenterna varierar och medelvärdet 
ligger på 3,29 vilket innebär att 
respondenterna överlag inte ser 
söndagsöppet som väldigt viktigt. Mer än 
en fjärdedel ansåg att det var mycket viktig 
med söndagsöppet. 49 % ansåg att det var 
viktigt eller mycket viktigt. 
 

 
 

71 % ansåg att det är viktigt eller mycket 
viktigt att lätt kunna ta sig till gallerian, 
vilket gör detta till en väldigt viktig punkt. 
Frågan i efterhand är dock vem som skulle 
säga nej på denna fråga eller vad som 
konstituerar en galleria som är svår att ta 
sig till. Exempel kan då vara 
bussförbindelser, parkeringsplatser et 
cetera. Endast 5 % anser att det inte är 
viktigt eller inte speciellt viktigt. På denna 
fråga ser vi inte så dramatisk skillnad 
mellan bilägare och de som inte äger bil 
(bilaga X). 72 % av de med bil tyckte att 
det var viktigt eller mycket viktigt, och 68 
% av dem utan bil sade att det var viktigt 
eller mycket viktigt. Här verkar det nu som 
om att bilägarna ser detta som mer viktigt, 

fast inte med så stor marginal. 
 

I frågan om parkeringsplatser fråga är inte viktigt och mycket viktigt motpoler i 
förhållande till normalfördelningen, 63 % anser det inte viktigt eller mycket viktigt. Vi 
misstänker att denna siffra är högst relaterad till bilägande. Hela 58 % av respondenterna utan 
bil ansåg att tillgång till parkeringsplatser var oviktigt. 54 % av bilägarna ansåg att 
parkeringsplatser var mycket viktigt.  
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Diagram 4. Hur viktigt är söndagsöppet? 
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Diagram 5. Hur viktigt är det att det är lätt 
att ta sig dit? 
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Diagram 6 visar att inte en enda respondent 
ansåg att det inte var viktigt att det är rent 
och fräscht i gallerian. 79 % anser att det är 
viktigt eller mycket viktigt. 8 % ansåg att 
det inte var så viktigt och 13 % sa att det 
var varken viktigt eller oviktigt. Rent och 
fräscht är alltså viktigt för våra 
respondenter. Ingen kvinna har svarat att 
det är oviktigt eller inte speciellt viktigt att 
det är rent och fräscht, men 16 % av 
männen har sagt att det inte är speciellt 
viktigt. För kvinnorna har istället 18 % 
angett varken viktigt eller oviktigt. På sidan 
viktigt eller mycket viktigt är kvinnorna 
bara något mer representerade.  
 
Tydlig skyltning fick inte ett entydigt 

resultat, de flesta av respondenterna (41 %) ansåg att det inte är viktigt eller inte speciellt 
viktigt. 26 % ansåg att det är varken viktigt eller oviktigt och medelvärdet 2,88 visar att tydlig 
skyltning således inte blir en viktig faktor för kunderna. 
 

Hiss eller rulltrappa har ett medelvärde på 3,03 vilket gör att det inte är en av de 
viktigare faktorerna. 25 % anser att det är mycket viktigt, och 20 % anser att det inte är 
viktigt. På denna fråga hade vi en tanke om att barnfamiljer eventuellt skulle se hiss som 
något mycket viktigt, men om man korsar det med boendesituation så ser vi att resultatet är 
mycket blandat och inte följer något mönster. Det verkar inte vara så att dessa variabler har 
mycket gemensamt.  
 
Respondenterna anser inte att kund och informationstjänst är speciellt viktigt. 55 % säger att 
det inte är viktigt eller inte speciellt viktigt och 20 % ansåg att det är viktigt eller mycket 
viktigt. Av dessa var 67 % i åldersintervallet 66-85. 16 % i åldersintervallet 15-29 ansåg att 
det är viktigt. Hur viktigt kunderna anser att kund och informationstjänst är verkar bero på 
ålder. Ingen av Umeås gallerior har så vitt vi vet någon informationstjänst. 
 
Respondenterna anser att tillgång till toaletter är rätt så viktigt. 56 % säger att det är viktigt 
eller mycket viktigt. 28 % säger att det är varken viktigt eller mindre viktigt. Överlag verkar 
respondenterna tycka att det är rätt viktigt med toaletter. 
 
 
 

2 3 4 5 Mycket 
viktigt

11.e. Rent och fräscht

0

20

40

60

80

100
P

er
ce

nt
1. Kön

Man

Kvinna

 

Diagram 6. Hur viktigt är det att det är 
rent och fräscht? 
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Diagram 7 visar att kunderna anser att det är 
rätt så viktigt att det är öppet och ljust. 40 % 
anser att det är viktigt, och 23 % anser att det 
är mycket viktigt. Respondenterna verkar 
anse att det är ganska viktigt men inte väldigt 
viktigt. Kvinnor ansåg det mer viktigt att det 
är öppet och ljust än vad männen gjorde.  
 

 
Hur viktigt det är att ha möjlighet att träffas 
och umgås har ett medelvärde på 3,47. 56 % 
anser att det är viktigt eller mycket viktigt. 63 
% av de yngre segmenten (15-19 och 20-29) 
ansåg att det är viktigt eller mycket viktigt. 
Även på möjlighet att träffas och umgås 
ansåg kvinnorna att det var viktigare än 
männen och hela 70 % sade att det var viktigt 
eller mycket viktigt, och 42 % av männen 
sade viktigt eller mycket viktigt. 
 
Respondenterna anser att matställe eller café 
är rätt viktigt. 56 % anser att det är viktigt 
eller mycket viktigt.  Detta är en av de frågor 
där vi ser en dramatisk skillnad mellan män 
och kvinnor, 74 % av kvinnorna ansåg att 
matställe/café var viktigt eller mycket viktigt. 

36 % av männen anser att det är viktigt eller mycket viktigt. 
 

På frågan hur viktigt det är att det finns kedjebutiker ligger medelvärdet på 3,00. 
Kedjebutiker är lika viktigt som oviktigt för respondenterna. Men detta varierar med åldern, 
yngre respondenter ansåg att kedjebutiker var viktigare än de äldre.14 % av männen sade att 
kedjebutiker var viktigt eller mycket viktigt, 36 % av kvinnorna sade detsamma.  
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Diagram 7. Hur viktigt är det att det är 
öppet och ljust?  
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Diagram 8. Hur viktigt är det att ha 
möjlighet att träffas och umgås?  
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Mindre specialbutiker ansåg 54 % vara 
viktigt eller mycket viktigt och 24 % ansåg 
det inte vara speciellt viktigt eller mindre 
viktigt. Flest yngre ansåg att det var viktigt 
eller mycket viktigt. 
40 % av männen ansåg att mindre 
specialbutiker var viktigt eller mycket 
viktigt, 64 % av kvinnorna sade detsamma.  
 

 
Hur viktigt exklusiva varor är för 
respondenterna varierar. 29 % säger att det 
varken är viktigt eller oviktigt och 
medelvärdet är på 3,03. I detta fall är de två 
sidorna viktigt och oviktigt lika tunga. 
Intressant nog är att 45  % av de som ansåg 
det viktigt i åldersintervallet 20-29 och 40 
% av de som ansåg det mycket viktigt i 
åldersintervallet 30-45. 
Lika många män och kvinnor sade att det 
detta var viktigt eller mycket viktigt, flest 
kvinnor angav dock 5 på skalan och flest 
män angav 4. 
 
 

 
 
 
 

1 Inte 
viktigt

2 3 4 5 
Mycket 
viktigt

11.n. Mindre specialbutiker

0

10

20

30

40

50

60

70
P

er
ce

n
t

1. Kön

Man

Kvinna

 

Diagram 9. Hur viktigt är det at det finns 
mindre specialbutiker? 
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Diagram 10. Hur viktigt är det att det är 
exklusiva varor? 
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Diagram 11 visar att 52 % anser att det är 
viktigt eller mycket viktigt med lågt pris. 
Ingen i åldersgrupperna 15-19 eller 65-85 
ansåg att det inte var viktigt eller inte 
speciellt viktigt. Vi kan därmed anta att pris 
är en känslig fråga för dessa åldersgrupper. 
Av dem som sa att pris inte är speciellt 
viktigt var 54 % i åldersintervallet 20-29.  
Kvinnorna ansåg detta något mer viktigt än 
männen, med 54 % respektive 50 % som 
ansåg att det var viktigt eller mycket 
viktigt. 
 
Att hitta allt i en och samma galleria har ett 
medelvärde på 2,98 vilket gör att 
majoriteten inte ser det som så värst viktigt. 
Både viktigt och oviktigt sidan är dock lika 

stor vilket föranleder att detta inte är en avgörande faktor. I detta fall är det ingen av 
åldersgrupperna som sticker ut nämnvärt utan alla grupperna är någorlunda jämt 
representerade i alla fallen, utom att ingen i åldersgruppen 15-19 ansåg att det var mycket 
viktigt att kunna hitta allt i en och samma galleria. Även här ansåg kvinnorna det något mer 
viktigt än männen och 28 % av kvinnorna as att der var mycket viktig och 18 % av männen 
sade detsamma. 

Lekrum med personal är ingen viktig faktor för respondenterna och hela 64 % säger att 
det inte är viktigt för dem. Enbart 11 % anser att det är viktigt eller mycket viktigt och av 
dessa ligger 72 % i åldersintervallen 30-65. Denna fråga behöver dock inte vara relaterad till 
om du själv har barn och anser att lekrum skulle vara en bra ide, men det kan också vara så att 
respondenterna anser att det objektivt sett skulle vara en bra idé. 14 % av männen sade att 
lekrum var viktigt eller mycket viktigt och 8 % av kvinnorna sade att det var viktigt eller 
mycket viktigt. Alla dessa 8% av kvinnorna ansåg dock att det var mycket viktigt. 

61 % anser att det inte är viktigt med garderob, endast 7 % säger att det skulle vara 
viktigt eller mycket viktigt. Garderob är därmed, liksom föregående faktor, inte en het potatis 
för kunderna. Åldersgrupperna är förhållandevis lika representerade men åldrarna 46-85 var 
de som till störst del ansåg att det skulle vara viktigt eller mycket viktigt. 4 % av männen 
ansåg att garderob var viktigt men ingen ansåg att det var mycket viktigt. 2 % av kvinnorna 
ansåg det viktigt och 8 % av dem ansåg att det var mycket viktigt. 
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Diagram 11. Hur viktigt är det att det är 
lågt pris? 
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På frågan om biograf ansåg 54 % av 
kunderna att det inte är viktigt för dem, 
14 % ansåg att det är viktigt eller mycket 
viktigt. 40 % i åldersgruppen 15-19 tyckte 
att det skulle vara viktigt eller mycket 
viktigt. Bortsett från denna åldersgrupp är 
resultaten intressant nog någorlunda lika 
fördelade men intresset blir något mindre 
och mindre med åren. Detta är den enda av 
faktorerna där fler män än kvinnor angett 
att detta är mycket viktigt. 6 % av männen 
sade mycket viktigt, och 4 % av kvinnorna 
sade detsamma. Men denna fråga är 
uppenbarligen inte speciellt viktig för något 
av könen. 
 

 
I frågan om underhållning ansåg 42 % att 
det inte är viktigt, hela 30 % lade sig dock 
på nivån varken viktigt eller oviktigt. Här 
blev vi något förvånade över resultatet då 
det visade sig att åldersgruppen som anser 
detta minst viktigt är åldersgruppen 20-29. 
Endast 6 % av dessa ansåg att det är 
mycket viktigt och ingen av dem lade sig 
på nivån viktigt. 18 % av männen ansåg att 
underhållning är viktigt eller mycket 
viktigt, 14 % av kvinnorna ansåg 
detsamma. 
 

 

 
På frågan om du kan tänka dig att betala inträde i utbyte mot en större upplevelse 

svarade hela 70 % nej och 30 % ja. Här ser vi nu att kunderna inte ser till upplevelsen lika 
mycket som användbarheten. Ingen markant skillnad visas mellan åldersgrupperna 15-19 är 
mest öppna mot att betala inträde och i den gruppen är det 50-50 ja och nej. 

 

6.4 HUR SER KUNDERNA PÅ SHOPPING? 

I fråga 13 presenterade vi vissa påståenden angående shopping och bad ännu en gång 
respondenterna att ange på en skala från ett till fem hur mycket de höll med om påståendet. 1 
representerar stämmer inte och 5 är stämmer helt.  
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Diagram 12. Hur viktig är det att det finns 
en biograf? 
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Diagram 13. Hur viktig är det att det finns 
underhållning? 
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I diagram 14 kan man se att de flesta anser 
att shopping inte är en livsstil för dem. 22 
% av männen har angett fyra eller fem och 
menar att shopping för dem inte kan klassas 
som en livsstil, 52 % av kvinnorna har 
angett fyra eller fem och shopping är 
därmed i mycket större utsträckning en 
livsstil för kvinnorna. De åldersgrupper 
som mest höll med om detta är 15-19 och 
46-65 där 50 % av dem angett fyra eller 
fem.  
 
 
 
 
 

 
Shopping är för mig ett nödvändigt ont gav 
resultatet att 45 % angett ett eller två vilket 
gör att de inte riktigt håller med om detta, 
och 31 % angett fyra eller fem. Här hade vi 
gärna sett en större kontrast till föregående 
fråga om shopping som en livsstil. Inget 
åldersintervall tar ställning och positionerar 
sig som ett intervall där shopping är ett 
nödvändigt ont. 36 % av männen angav 
fyra eller fem och 26 % av kvinnorna angav 
detsamma. Att shopping är ett nödvändigt 
ont är därmed mer sant för männen än för 
kvinnorna.  
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Diagram 14. Shopping är för mig en livsstil 
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 Diagram 16 visar att de flesta har angett att 
de stämmer helt att de tycker om att 
shoppa, 64  % av kvinnorna har angett fyra 
eller fem och tycker om att shoppa. 28 % 
av männen har angett fyra eller fem. Den 
åldersgruppen som mest ansåg att detta 
passade in på dem är 20-29 där 65 % angett 
fyra eller fem och menar att de tycker om 
att shoppa. Men överlag ansåg alla 
grupperna att det stämde med varierad 
mängd in på dem.  
 

 
 Totalt angav 46 % en fyra eller en femma 
på frågan om de tycker om att strosa medan 
de shoppar. 26 % av männen svarar med en 
fyra eller en femma, motsvarande siffra hos 
kvinnorna är 66 % och kvinnorna tycker 
således mer om att strosa än männen. 65 % 
i åldersgruppen 20-29 tyckte fyra eller fem 
i denna fråga medan motsvarande siffra i 
åldersgruppen 46-65 var 36 %. 20-29 var 
den enda åldergrupp där mer än 50 % tyckt 
en fyra eller en femma. 
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Diagram 16. Jag tycker om att shoppa 
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I diagram 18 kan vi se att 47 % angett en 
fyra eller en femma och menar att det 
stämmer rätt bra in på dem att de vill se och 
träffa andra människor under en 
shoppingtur. 62 % av kvinnorna angav en 
fyra eller en femma, 30 % av männen sade 
fyra eller fem. Det är ingen märkbar 
skillnad mellan åldersgrupperna. 
 

 
 
På frågan om hur de ställer sig till att de 
föredrar att shoppa så effektivt som möjligt 
har hela 32 % angett att de tycker att det 
stämmer in helt på dem, och totalt 54 % har 
angett fyra eller fem. Det är ingen större 
skillnad mellan åldersgrupperna, men det är 
däremot en skillnad när det gäller kön.  
Här ser vi en intressant fråga vad gäller 
kön, detta är den fråga där fler män än 
kvinnor menar att detta stämmer in på dem. 
36 % av männen menar att det stämmer helt 
in på dem, och 28 % av kvinnorna menar 
att det stämmer helt. Män föredrar därmed 
med viss marginal att handla effektivare än 
kvinnorna.  
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Diagram 18. Jag vill se och träffa andra 
människor under en shoppingtur 
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Diagram 30 visar att 47 % angett fyra 
eller fem och anser att de har höga krav 
på personlig service. Här är det en 
skillnad mellan åldersgrupperna och det 
är viktigare för de äldre grupperna då 73 
% av 46-65 åringarna och 54 % av 66-85 
åringarna angett fyror eller femmor och 
menar att de har höga krav.  
Fler kvinnor har angett femmor på denna 
fråga men 26 % av männen har angett 
fyror eller femmor medan 28 % av 
kvinnorna har angett samma sak.  
 
 

 

 
         Fler än två tredjedelar anser att ett besök på gallerian alltid eller ofta är ett naturligt 
inslag i en tur på stan. De yngre grupperna tar ställning mer och hela 82 % i gruppen 20-29 
ansåg att det alltid eller ofta var det. 

På den öppna frågan om vad som gör att kunderna undviker att gå in i en galleria fick vi 
19 svar som sade att ”förmycket folk” var en anledning, 8 angav trängsel som en anledning. 
Att det är rörigt, stökigt och smutsigt är även det återkommande svar. Överlag verkar det som 
att det som gör att kunderna undviker galleriorna är faktorer som stressar dem, eller miljö 
faktorer såsom att det inte är rent och snyggt. Ett lustigt svar kom från en 32 årig man som bor 
hos sina föräldrar som angav ”morsan” som den anledning han hade att inte gå in i galleria. 
Bilaga 6 visar alla svar vi fick på denna fråga. 

Hela 53 % anser att butikerna bör öppna samma tider som nu, 20 % säger tidigare och 
27 % senare. 73,5 % i åldern 20-29 säger samma tider som nu. Generösa öppettider var den 
tredje mest viktiga faktorn för respondenterna och då majoriteten anser att tiderna bör förbli 
som de är kan vi anta att kunderna är nöjda som det är nu, speciellt då ungefär lika många 
anser att de bör öppna tidigare som senare. 

 
 

När de anser att butikerna bör stänga fördelat på ålder 
 15-19 20-29 30-45 46-65 66-85 Totalt 
Samma tider som nu 3 16 9 11 7 46 
Tidigare 2 0 5 3 2 12 
Senare 5 18 7 8 4 42 
Totalt 10 34 21 22 13 100 

Tabell 6. När anser du att butikerna bör stänga fördelat på ålder 

På frågan om när butikerna bör stänga ser vi ett annorlunda resultat, här vill 46 % att de 
stänger samma tider, och 42 % att de stänger senare. Så här är det så att vi kan uppleva ett 
önskemål eller missnöje med butikernas stängningstider. Då kunderna anser öppettider som 
en av de viktigaste faktorerna är detta något som galleriorna bör överväga. 

På den öppna frågan om vad de anser vara viktigt för en galleria om 10-15 år tyckte 
många till om butiker och ansåg att det är viktigt med klädaffärer, kedjebutiker, små butiker et 
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cetera vilket innebär att kunderna menar att butikerna är en viktig del av gallerian. Många 
tyckte till om öppettiderna vilka de vill ska vara ”bra” eller längre. Vissa tyckte till om 
teknologi och menade att ökad automatisering kommer att ske, mer internet baserat och 
tillgång till trådlöst internet vilket visar ett intresse att vilja spendera mer tid i galleriorna om 
det erbjöds mer underhållningselement. En respondent menade att mer nöje var viktigt. Bilaga 
5 visar alla svar vi fick på denna fråga. 
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7 ANALYS  

Här kommer vi att presentera våra analyser baserat på teorierna, intervjuerna och 
enkätstudien. Vi börjar med att analysera kunderna då det är de som styr marknaden. 
Därefter går vi in på framtiden mer generellt. 
 

7.1 KUNDERNA 

I Anselmssons studie visade det sig att kunderna menar att det viktigaste i köpcenter är 
urval, atmosfär, bekvämlighet, säljpersonal, förfriskningar, läge, reklam och marknadsföring 
samt varupolicy i den ordningen.85 Tabellen visar i vilken ordning respondenterna rankade de 
olika faktorerna. Den viktigaste faktorn är rent och fräscht följt av att det är lätt att ta sig dit 
och därefter generösa öppettider. De minst viktiga faktorerna är lekrum, garderob och biograf. 
De faktorer som angetts som minst viktiga är dock de som inte finns i Umeå för tillfället. 
Orsaken att de rankas lågt kan vara att kunderna inte upplevt glädjen med dessa i Umeå, men 
vi kan inte vara säkra på att de inte tidigare besökt köpcentrum som erbjuder dessa tjänster. Vi 
kan bara spekulera i att de inte ser dem som viktiga i Umeå. Vi ser då att vi fått ett annat 
resultat än Anselmssons studie då den första frågan som har med urval att göra hamnar på 
sjätte plats och de faktorer som han skulle benämna atmosfär och bekvämlighet var de 
viktigaste här. 
 

I vilken ordning rankades de olika faktorerna? 
 Faktor Medelvärde 
1 Rent och fräscht 4,15 
2 Lätt att ta sig dit (till fots, med bil etc.) 4,08 
3 Generösa öppettider 3,74 
4 Öppet och ljust 3,72 
5 Tillgång till toaletter 3,59 
6 Lågt pris 3,58 
7 Tillgång till parkeringsplatser 3,51 
8 Matställe/café 3,50 
9 Möjlighet att träffas och umgås 3,47 
10 Mindre specialbutiker  3,39 
11 Söndagsöppet 3,29 
12 Exklusiva varor 3,03 
13 Hiss och/eller rulltrappa 3,03 
14 Kedjebutiker (såsom H&M, Dressmann) 3,00 
15 Att du hittar allt du behöver i en och samma 

galleria 
2,98 

16 Tydlig skyltning t.ex. orienteringstavla 2,88 
17 Kund- och informationstjänst 2,47 
18 Underhållning av olika slag till 

exempelgästkockar, shower eller modevisningar 
2,24 

19 Biograf 1,91 
20 Garderob (med lås) 1,75 
21 Lekrum med personal 1,75 

Tabell 7. I vilken ordning rangordnades de olika faktorerna?  

                                                 
85 Anselmsson, Johan, Sources of customer satisfaction with shopping malls: a comparative study of different 
customer segments, s. 131 
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De fem sista faktorerna är alla sådana som inte finns i Umeå och bortsett från kund och 
informationstjänst är detta faktorer som beskrivits av experter och teorier som saker som 
kommer att finnas i framtiden. I detta så säger kunderna att de inte vill ha eller behöver dessa 
saker som framtiden erbjuder. I frågan där kunderna själva fick uttrycka vad de anser vara 
vikigt för en galleria om 10-15 år dök många intressanta svar upp, tre stycken tyckte att det är 
bra som det är. Det var även en del svar om teknologi och ökad automatisering samt trådlöst 
internet vilket även Markham menar är viktigt.86 Kundernas svar var överraskande insiktsfulla 
och visade att kunderna menade att de saker de anser viktiga är de samma saker som de 
intervjuade och teorierna anser viktiga. Det kunderna främst vill ha ut av framtiden är samma 
saker som nu fast med bättre eller i alla fall lika hög kvalitet. De flesta typer av grupperingar 
av kunder i köpcentrum föreslår dock sammanfattat att kunderna är antingen 
uppgiftsfokuserade eller fritidsfokuserade.87 Umeås kunder verkar inte vara så fokuserade på 
upplevelser och nöje som förutspåtts vara framtiden för köpcentren. Fredrik Bergström 
menade att det är en trend att gallerior byggs ut och moderniseras och att det är av stor vikt att 
de är välskötta och moderna. Detta är en bra ide för Umeå då det är det som kunderna vill ha. 
Bergström och Wahlström menar även att läge är viktigt för kunder och att externa 
shoppingcenter är på framgång. 96 % av vårt underlag handlar på externa shoppingområden, 
speciellt de som har bil, men av kunderna vi delat ut enkäter till föredrar 44 % att handla i city 
och endast 15 % att handla utanför city. 41 % menade att de vill handla både i city och utanför 
city. Så cityhandeln verkar inte hotas av externa områden i Umeå i dagsläget.  

De teorier som Dallen presenterat om att köpcentrum blir upplevelsecentrum och 
stadsliknade med kyrkor, gym och festivaler88 verkar långt bort i Umeå. Men Dallens teorier 
kan ändå tillämpas om än i mindre utsträckning då Dallen beskriver fritidstrender i 
köpcentrum med fyra teman, tillhandahållande av rekreationsaktiviteter, tematiserad design, 
köpcentrum som turistdestinationer och erbjudande av allmän service.89 Erbjudanden av 
allmän samhällsservice verkar inte så avlägset från framtiden och är i alla fall det som är det 
mest troliga. Anna Hållsten menade även att Umeås köpcentrumkunder ställer sig skeptiska 
till saker som inte hör till det vanliga i köpcentrum.  

 

7.1.1 Kvinnor och män 

Anselmsson menade att det är en skillnad på hur män och kvinnor upplever shopping. 
Kvinnor tycker mer om att shoppa, att strosa omkring och anser att shopping en är en 
upplevelse i sig. Männen ser shoppande som mer som något nödvändigt ont, och vill göra sin 
shopping effektiv och inte strosa omkring.90 Tabellen visar att mer än dubbelt så många 
kvinnor än män angav att shopping är för dem en livsstil. Hela 52 % av kvinnorna höll med 
om det. På frågan om shopping är ett nödvändigt ont menade 36 % av männen att det stämde 
in på dem medan siffran för kvinnorna var 26 %.  

                                                 
86 Markham, Julian E., The future of shopping: traditional patterns and net effects, s. 28 
87 Fan Ng, Cheuk, (2002), Satisfying shoppers’ psychological needs: from public markets to cyber-mall, Journal 
of Environmental Psychology, 23, s. 440 
88 Dallen, Timothy J., Shopping Tourism, Retailing, And Leisure (Aspects of Tourism), s. 121f 
89 Ibid, s. 121f 
90 Anselmsson, JohanSources of customer satisfaction with shopping malls: a comparative study of different 
customer segments, s. 199f 
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Procent av män och kvinnor som svarat fyra eller fem på fråga 13 
sorterat efter kvinnornas preferenser 
Påstående Män Kvinnor 
Jag tycker om att shoppa 28 % 65 % 
Jag vill se och träffa andra människor under en 
shoppingtur 

30 % 62 % 

Shopping är för mig en livsstil 22 % 52 % 
Jag föredrar att shoppa så effektivt som möjligt 58 % 50 % 
Jag har höga krav på personlig service 26 % 28 % 
Shopping är för mig ett nödvändigt ont 36 % 26 % 

Tabell 8. Tabell över hur män och kvinnor ställer sig till påståendena om shopping 

Vi kan då se att Anselmssons teorier håller om än inte i den utsträckningen att vi vill 
säga att alla kvinnor och män faller inom dessa ramar. Snarare är det så att männen är mer 
benägna att vilja shoppa effektivt och att kvinnorna är mer benägna att njuta av shopping. 
58 % av männen menade att de vill shoppa så effektivt som möjligt vilket styrker det 
ytterligare. 50 % av kvinnorna ansåg dock också detta så frågan är då hur detta kan vara 
möjligt? Effektiv shopping behöver inte betyda samma för alla människor. Vad man vill är 
även situationsstyrt. Detta är möjligt då ramarna är för fyrkantiga för att passa alla kunder. 
Stina Samuelsson sade i sin intervju att kunderna rör sig mot två ytterligheter, de vill ha en 
sak en dag och tvärtemot en annan dag. Business en dag och pleasure den andra.  

d’Astous menar att de mest irriterande sakerna i en shoppingmiljö är att man inte kan 
hitta vad man behöver, att man känner sig pressad att köpa något, att det är för varmt samt 
trängsel. Han menar även att kvinnor irriteras mer än män på saker i shoppingmiljöer, detta 
eftersom kvinnor ser mer till detaljer, är mer känsliga för stimuli samt att de handlar mer och 
genom detta lättare kan minnas tidigare situationer och hur det påverkat dem.91 Detta stämmer 
väl in på vår enkätundersökning. Genom att studera korstabellerna där vi korsat faktorer och 
påståenden med kön kan vi se att kvinnorna anser saker som mycket viktigare än vad männen 
gör på ett sätt som blir märkbar på varje fråga då kvinnorna gärna vill ange femmor. På endast 
två frågor har fler män än kvinnor angett femmor, och det är på frågan om hur viktig biograf 
skulle vara, 3 män respektive två kvinnor angav där femmor, samt påståendet om att de vill 
shoppa så effektivt som möjligt. Eventuellt ser kvinnorna mer till detaljer, tänker på 
faktorernas betydelse för andra eller tänker mer på helheten av sin shoppingupplevelse medan 
männen bara går och handlar utan att tänka lika mycket på sin shoppingupplevelse, eller så är 
det helt enkelt så att kvinnorna är mycket svårare att behaga och att männen i mycket större 
utsträckning upplever sig nöjda och kräver mindre än kvinnorna. Forskning har visat att män i 
större utsträckning är apatiska shoppare och kvinnorna mer rekreationsshoppare.92  
 

7.1.2 Åldersgrupper 

Olika åldergrupper har olika preferenser och krav på vad de vill ha ut av sin shopping. 
Anselmsson menade att yngre människor vill ha mer av en upplevelse och att de äldre är 

                                                 
91 d’Astous, Alain, (2000), Irritating aspects of the shopping environment, Journal of Business Research, 49 (2), 
s.155 
92 Ibid, s. 440 
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något mera känsliga och vill att shoppingen ska vara bekväm och ställer mer krav på 
öppettider och parkeringsplatser.93 Detta stämde in på vad vi kommit fram till.  

 
Vilka faktorer är mest viktiga respektive oviktiga för vilka åldersgrupper? 
Mest viktiga (% som angett 4 eller 5) Mest oviktiga (% som angett 1 eller 2) 

15-19 
Lågt pris (90 %) Lekrum med personal (90 %) 
Möjlighet att träffas och umgås (70 %) Hitta allt i en galleria (60 %) 
Exklusiva varor (70 %) Tydlig skyltning (50 %) 
Lätt att ta sig dit (70 %) Kund eller informationstjänst (50 %) 
Rent och fräscht (70 %) Hiss och/eller rulltrappa (50 %) 

20-29 
Rent och fräscht (82 %) Lekrum med personal (91 %) 
Mindre specialbutiker (79 %) Garderob (91 %) 
Öppet och ljust (76,5 %) Underhållning (79 %) 
Generösa öppettider (73,5 %) Biograf (79 %) 
Matställe och/eller café (71 %) Kund eller informationstjänst (79 %) 

30-45 
Lätt att ta sig dit (76 %) Garderob (81 %) 
Tillgång till parkeringsplatser (76 %) Biograf (76 %) 
Rent och fräscht (71 %) Lekrum med personal (76 %) 
Öppet och ljust (62 %) Kund eller informationstjänst (62 %) 
Generösa öppettider (57 %) Underhållning (52 %) 

46-65 
Rent och fräscht (82 %) Biograf (73 %) 
Tillgång till parkeringsplatser (77 %) Lekrum med personal (64 %) 
Lätt att ta sig dit (68 %) Garderob (59 %) 
Generösa öppettider (50 %) Kund eller informationstjänst (50 %) 
Öppet och ljust (50 %) Hiss och/eller rulltrappa (45,5 %) 

66-85 
Rent och fräscht (85 %) Biograf (85 % ) 
Tillgång till toalett (77 %) Garderob (77 %) 
Lätt att ta sig dit (77 %) Lekrum med personal (77 %) 
Tillgång till parkeringsplatser (77 %) Underhållning (61,5 %) 
Hiss och/eller rulltrappa (77 %) Söndagsöppet (54 %) 

Tabell 9. Vilka faktorer är mest viktiga respektive oviktiga för vilka åldersgrupper? 

Tabellen visar vilka faktorer som de olika åldersgrupperna sett som mest viktiga 
respektive minst viktiga. Här ser vi att åldersintervallet 15-19  skiljer sig från de andra 
intervallen men därefter blir de mer och mer lika varandra. Alla åldersintervall har rent och 
fräscht och lätt att ta sig dit med bland de fem viktigaste. De yngre intervallen, 15-19 och 20-
29 har andra preferenser mer vinklade till vad de vill få ut av sitt handlande med lågt pris, 
möjlighet att träffas och umgås, mindre specialbutiker och matställe och/eller café bland de 
fem mest viktiga för dessa. Detta visar att de yngre konsumenterna är mer intresserade av den 
sociala delen av shopping och det som shoppingen erbjuder dem. De äldre åldersintervallen 
ser mer till bekvämligheten i shoppandet och att det ska vara praktiskt för dem, då de 
fokuserar mer på parkeringsplatser och öppettider. Det mest bekväma åldersintervallet är då 
det äldsta där tillgång till toalett är det näst mest viktiga och hiss och/ eller rulltrappa är 
nummer 5 på deras lista. 

På listan över vad de ser som minst viktigt har alla intervall med lekrum på listan. Ännu 
en gång skiljer sig 15-19 mest och har med hiss på listan över vad som är mest oviktigt, vilket 
                                                 
93 Anselmsson, Johan, Sources of customer satisfaction with shopping malls: a comparative study of different 
customer segments, 199f 
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66-85 hade med på listan över vad som var mest viktigt. Här ser vi dock att de yngre 
intervallen väljer bekvämlighetsfaktorer som minst viktigt som till exempel hiss och kund 
eller informationstjänst, medan de äldre väljer upplevelsemoment som mest oviktiga. 
Överraskande är dock att intervallet 46-65 har tillgång till hiss och/eller rulltrappa som de 
mest oviktiga. Detta innebär att skillnaden mellan den äldsta och näst äldsta åldersgruppen är 
större än förväntat. 

 

7.1.3 Segment 

Sit et al beskrev sex olika shoppingsegment: 
� Den seriöse shopparen 
� Underhållningsshopparen 
� Den krävande shopparen 
� Den bekväme shopparen 
� Den apatiske shopparen 
� Serviceshopparen 

Alla dessa segment verkar finnas representerade i Umeå i varierad utsträckning. De 
flesta av våra respondenter skulle placera sig som bekväma shoppare, seriösa shoppare eller 
apatiska shoppare då underhållning inte är så viktigt. Vi skulle kunna säga att kvinnorna i 
större utsträckning är seriösa shoppare, män apatiska shoppare och de äldre bekväma 
shoppare. Då de yngre var mer öppna till underhållning är det de som ligger närmast 
underhållningsshoppare, och om det hade funnits mer underhållning att erbjuda hade de 
antagligen välkomnat det. Då detta är den generation som kommer att påverka framtiden mest 
skulle underhållning baserat på denna åldersgrupp väl kunna fungera i Umeås gallerior, men 
då inom en framtid längre bort snarare än en kort framtid. 

Stina Samuelsson påpekade att kunderna går mot två ytterligheter. Dels att kunden vill 
ha snabb och effektiv shopping, men även den upplevelsebaserade shoppingen som kan 
innebära att strosa runt på stan, ta en fika, träffa människor och gå på olika evenemang. 
Dagens konsumenter vill kunna göra båda delarna, det vill säga att shoppa snabbt och 
effektivt och vid ett annat tillfälle söker kunden den mer upplevelsebaserade shoppingen. Sit 
et al lyckades i deras studie identifiera sex olika shoppingsegment som vi anser tillämpbara. 
Likt Stina Samuelsson nämnde även de segment som egentligen skulle kunna vara varandras 
motpoler. Ta till exempel Serviceshopparen, som tillsammans med Underhållningsshopparen 
ingår i segmentet för underhållning. Serviceshopparen gillar socialisering och interaktiva 
shoppingmiljöer uppskattas hos detta segment, vilket kan uppnås genom förslagsvis 
minikonserter och välutbildad personal som erbjuder hög service.94  

I kontrast till detta segment finns “anti-underhållningssegmenten”. Dessa segment har 
mindre intresse i underhållning och dit hör den Seriöse shopparen samt den Bekväme 
shopparen. För att tillfredsställa de två segmenten bör ledningen fokusera på tydlig skyltning, 
bra kommunikationer, bilparkering och komplett utbud i köpcentret. De återstående, den 
Krävande shopparen samt den Apatiske shopparen, utgör två extrema shoppingsegment och 
därigenom även en stor utmaning för ledningen i ett köpcentrum. Den Krävande shopparen 
har väldigt höga förväntningar, och deras förväntningar kan överstiga vad som anses 
kostnadsmässigt rimligt för köpcentret. Samtidigt finns den Apatiske shopparen som ogillar, 
kanske till och med hatar, shopping. Att försöka marknadsföra sig mot den Apatiske 
shopparen kan visa sig olönsamt då det inte är värt ansträngningen.95 Centrumledare och 

                                                 
94 Sit, Jason, Bill Merrilees och Dawn Birch, Entertainment-seeking shopping centre patrons: the missing 
segments, s.92-93 
95 Ibid, s.93 
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andra ansvariga måste dock förstå huvudanledningarna till att dessa segment shoppar och 
sedan utforma en lämplig marknadsföringskampanj.  

Vi hävdar att samma person/kund kan ingå i samtliga segment. På samma sätt som vi 
hävdar att en student som skriver en Kandidatuppsats med ett positivistiskt synsätt den ena 
terminen kan välja att skriva en Magisteruppsats den andra terminen med ett hermeneutiskt 
synsätt. Det är situationen som styr och bara för att man lyckats särskilja olika segment eller 
kunskapssyner behöver man inte få stämpeln att man tillhör den ena eller andra.  Om vi ser till 
oss själva så blir det ännu enklare. Vid ett tillfälle kanske man känner sig lite stressad och 
känner att man egentligen inte har tid att shoppa, dock är det helt nödvändigt eftersom jeansen 
gått sönder. Vid ett sådant tillfälle känner man ingen glädje i att shoppa och det kan till och 
med upplevas som ett nödvändigt ont. Vid ett annat, mindre stressat och mer avslappnat 
tillfälle, vill man åka ner på stan tillsammans med goda vänner och göra en heldag. Strosa 
runt och kolla läget, njuta av en kopp kaffe på ett italienskt café och titta på en modeshow. 
Efter en lång och upplevelsebaserad shopping avrundar man sedan dagen med middag på en 
restaurang. Dessa två scenarier är helt olika och de faller in under olika segment. Vi, som 
författare, hävdar att de båda scenarierna mycket väl kan stämma in på oss själva i olika 
situationer och att man egentligen inte kan placera in oss i ett segment och samtidigt utesluta 
oss från de andra segmenten. Detta slags resonemang var flera av de intervjuade inne på och 
även vi är av den uppfattningen. Däremot är det intressant att man kan dela in kunderna i 
dessa segment och vårt förslag vore väl att betona hur dessa segment kan passa in på olika 
situationer snarare än personer. Segmenteringen som sådan är nödvändig, men vi vill påpeka 
att de inte är absoluta sanningar då det egentligen handlar om generaliseringar som placerar 
människor i ett fack, och som dessutom rör sig mellan segmenten beroende på olika 
omständigheter. Visst finns det vissa som verkligen inte gillar att shoppa på samma sätt som 
det finns personer som lever för sin shopping. Man skall dock komma ihåg att det är en 
föränderlig marknad och det är viktigt att vara uppmärksam på förändringar som sker i dagens 
samhälle. 
 

7.2 FRAMTIDEN UTIFRÅN INTERVJUERNA 

Som vi tidigare konstaterat hade de intervjuade väldigt mycket information att ge oss, 
och om än mycket blev upprepningar av vad de andra sagt så kände vi att de alla var kunniga 
och bidrog med något speciellt inom olika områden. Av svaren framgår det att det är 
konsumenterna som styr marknaden, varav vi gjorde enkätstudien. Om inte konsumenterna är 
nöjda låter de helt enkelt bli att besöka gallerian. Utbudet är stort, tillika konkurrensen, vilket 
innebär att en galleria bör sträva efter att vara bäst inom sitt område för att lyckas 

De intervjuade verkar vara eniga om att en galleria som etableras i Norrland och till 
exempel Stockholm har helt olika förutsättningar. I en mindre stad i Norrland bör man satsa 
på ett mer komplett utbud och satsa på att locka till sig alla kundgrupper eftersom 
kundunderlaget inte är tillräckligt stort för att nischa sig. I Stockholm kan det däremot vara 
lönsamt att nischa in sig mot en specifik kundgrupp i och med att det finns mycket mer 
kunder där och även ett större utbud. Grundliga undersökningar bör alltså göras vad gäller 
kundunderlag, utbud och konkurrens. I en stad som Umeå, som ändå är relativt stor, verkar 
det fungera med lite mer nischade gallerior. Ett bra exempel kan vara Up2 som är lite mer 
trendigt. Det kan dock finnas ett samband med att samma ägare har två andra gallerior i den 
staden och därmed täcker upp de andra kundgrupperna. 

Kunderna har idag mer pengar och mindre fritid. Nämnvärt är dock att de flesta väljer 
att spendera stor del av sin fritid på just shopping. Söndags- och kvällsöppet har gjort handeln 
mer intensiv och Kaufman och Lane skriver att då de flesta i dagens samhälle arbetar finns det 
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nu ett behov för köpcentren att anpassa sig till det nya levnadssättet.96 Det framgick även i vår 
enkätundersökning att nästan hälften av kunderna vill att butikerna ska stänga senare. 

Betalningsformerna kommer i framtiden att förändras, de intervjuade vet dock inte 
riktigt hur. Fredrik Bergström pratade om tumavtryck. Samtliga är överens om att det kommer 
att förändras och det är mycket som händer på den fronten. Markham skriver om att en 
omfattande datoriserad omvandling kommer att ske97, och om än vi ställt oss en aning 
skeptiska till hans övertygelse måste vi i frågan om betalningar hålla med om att det ligger 
mycket i det han säger. Betalningen i framtiden kommer onekligen att influeras av 
högteknologiska uppdateringar. Även säkerhetsaspekten kommer in i bilden då dagens kunder 
bär omkring på onödigt mycket kontanter som lockar dit kriminella. Kanske kriminaliteten 
inte hunnit bli så utbredd i Sverige än men det är uppenbarligen ett problem i USA. Och med 
tanke på att trenderna startar där kan det vara en idé att ha det i åtanke. 

Under samtliga intervjuer framkom vikten av att ansvariga och inflytelserika personer 
kring en galleria måste samarbeta mot ett gemensamt mål. Politiker, fastighetsägare, handlare 
och centrumledare bör vara eniga om vad som är bäst för shoppingen i staden och verka 
därefter. De externa köpcentren har där en fördel då det oftast handlar om en ensam ägare som 
bygger ett köpcentrum utanför staden och därmed blir det mindre komplikationer kring 
hyressättning mm. Detta stämmer väl överens med Kaufman och Lane’s teorier om vikten av 
att förstå kunden och vad som är bäst för samhället. Ta reda på var folk arbetar, förstå den 
etniska blandningen och medelinkomst mm. Allt detta utgör viktig information för till 
exempel en centrumledare som Anna Hållsten som skall kombinera butiker i ett köpcentrum. 
Kista Galleria är ett bra exempel då de har 30 000 personer och potentiella lunchgäster som 
jobbar i närområdet.98 

 

                                                 
96 Felker Kaufman, Carol och Paul M. Lane, A new look at one-stop Shopping, s.4 
97 Markham, Julian E, The future of shopping: traditional patterns and net effects, s.28 
98 Faring, Anders, Kista galleria årets raket bland svenska köpcentrum: succé med upplevelser i centrum, s.10-14 
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8 VÅRT BIDRAG 

Här kommer vi att presentera de slutsatser vi nått om hur framtiden för citygallerior ser 
ut och hur kunderna vill att citygallerior ska se ut i framtiden. Vi kommer även att presentera 
en modell för de alternativ som anses mest troliga. 

 

8.1 BUSINESS OR PLEASURE? 

Baserat på de teorier vi läst och speciellt de intervjuer vi gjort verkar två val inför 
framtiden vara speciellt bra, att erbjuda kunderna mer upplevelser eller att nischa sig. 
Alternativet är även att förbli som tidigare vilket inte är en hållbar strategi i längden då 
resultatet kan bli samma som i USA där köpcentren är på nedgång. Figuren visar de alternativ 
vi ser för köpcentren. 

 
Figur 4. Alternativ för framtidens köpcentrum 

 
Umeås kunder var inte så intresserade av upplevelser och menade att de nuvarande 

köpcentren är bra som de är. Men även om detta är vad de vill ha idag så kommer kundernas 
önskemål att ändras med tiden och kunderna kommer att vilja ha tillgång till samma tjänster 
och erbjudanden som tillhandahålls i andra delar av landet. Upplevelseshoppingen är på gång 
i Sverige och Umeås yngre kunder visade intresse även om de äldre inte ser underhållning 
som så viktigt. Vi spekulerar i att det kan bero på att de inte har underhållning idag och 
känner att de lever utan det idag och att det därför inte är så viktigt. Umeås shoppingklimat är 
således i dagens läge inte där än, men de yngre åldrarna är mer intresserade och vi ser det som 
att Umeå sakta men säkert är på väg dit. Vi menar att Umeås kunder skulle kunna se 
underhållning som viktigt om de erbjöds det, och de kommer att kräva det i framtiden. 

Vi har kommit fram till att denna marknad styrs av konsumenterna. För att lyckas i 
branschen måste man därmed vara lyhörd och leverera det kunderna vill ha. Om inte 
handlarna lyssnar på och anpassar sig efter kundernas krav kommer kunderna att gå till någon 
annan. Detta är en av de slutsatser vi kommit fram till och det känns faktiskt väldigt bra att 
konsumenterna styr marknaden. Det är inte vi konsumenter som behöver anpassa oss efter 
köpcentrumen, det är köpcentrumen som tillhandahåller oss en service som vi själva väljer att 
betala för om vi upplever den tillfredsställande. Frågan blir då, vad vill kunderna ha? 

Kunderna vill mer eller mindre ha allt. De vill kunna shoppa snabbt och effektivt utan 
att det ska ta en hel dag på grund av för mycket folk, trångt eller olika evenemang som kan 
fördröja shoppingen med flera timmar. De vill kunna jobba en hel dag och sedan framåt 
kvällen åka till ett köpcentrum där de kan finna allt de behöver på ett tidsbesparande sätt. 
Detta kräver kunderna och speciellt i dagens samhälle då de flesta jobbar och fritiden blir 
kortare. Dock, i takt med att fritiden blir kortare kan många välja att spendera sin fritid på just 
shopping som ett slags sätt att kombinera nytta och nöje. Så, på samma sätt som kunderna 
kräver den snabba och smidiga shoppingen vill de även kunna njuta av den 
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upplevelsebaserade shoppingen. Detta ställer helt andra krav på köpcentrumen som då bör 
erbjuda mer än bara shopping. De skall även leverera upplevelser och underhållning som får 
kunden att trivas. Köpcentrumen skall vara en trevlig plats att vistas i som gör att kunden får 
ut så mycket den vill av besöket, och då inte bara varor utan även trevliga matställen, mysig 
miljö och atmosfär med mera. Vidare måste köpcentrumen ta hänsyn till många olika kunder, 
om det nu inte är helt nischat mot en sorts segment. I till exempel en barnfamilj finns det flera 
olika individer som kan ha helt olika krav på vad ett köpcentrum bör innehålla och erbjuda. 
Det är just dessa valmöjligheter som kunderna kräver. På till exempel en måndag vill de 
kunna shoppa snabbt och medan de på till exempel en lördag vill spendera hela dagen till en 
mer upplevelsebaserad shopping.  

De segment som vi med hjälp av teorier funnit anser vi vara både värdefulla och 
användbara. Vi anser dock att dessa segment skall användas med viss försiktighet då de inte 
beskriver människan utan snarare situationen. Med detta menar vi att kunderna kan ingå i 
nästan samtliga segment och att de vandrar emellan de olika segmenten. Samma person kan 
alltså se shopping som ett nödvändigt ont ena dagen och som en livsstil den andra dagen.  

Vi tror att det är viktigt för dagens och framtidens köpcentrum att kunna erbjuda 
kunderna båda delarna. Kunderna rör sig mot två ytterligheter, business or pleasure, antingen 
så vill de ha upplevelser eller en ren shopping, men de vill ha både och baserat på humör 
varav det är av vikt att erbjuda kunderna båda. Om det sen tar sig formen i olika nischade 
köpcentrum eller kompletta köpcentrum avgörs kanske främst av kundunderlaget och 
konkurrensen. Som vi tidigare nämnt kan det vara klokt att i en mindre stad bygga ett 
komplett köpcentrum. Kundunderlaget är inte tillräckligt stort för att nischa in sig mot ett 
visst segment och därför bör man försöka attrahera samtliga segment. 
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9 SANNINGSKRITERIER 

I detta kapitel kommer vi att presentera våra sanningskriterier. Då denna uppsats 
innehåller både hermeneutiska inslag och positivistiska inslag i form av en 
enkätundersökning väljer vi att använda både de positivistiska sanningskriterierna, 
generaliserbarhet, validitet och reliabilitet, samt de hermeneutiska kriterierna giltighet, 
intersubjektivitet och överförbarhet. Då vår uppsats handlar väldigt mycket om våra 
tolkningar vill vi även presentera vår tolkningshierarki. 

 

9.1 ENKÄTER 

9.1.1 Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet handlar om att resultatet kan reflektera hela populationen.99 Om en 
studie har hög generaliserbarhet kan resultatet överföras på fler och inte bara den situation och 
omständighet som studien utfördes på. I vårt fall anser vi att vår studie har hög 
generaliserbarhet då vi har undersökt 100 slumpvis utvalda människor och resultatet vi fick 
kongruerar med de teorier vi har läst. Däremot har vi inte haft för avsikt att studien ska kunna 
generaliseras på andra än mellanstora städer i Norrland. Vi har specificerat när vi delade ut 
enkäterna och var vi stod. I viss mån har vi även berättat om vädret, därför anser vi att vi gett 
läsaren möjlighet att lägga egna vikter på vår enkätundersökning. Vi delade ut enkäter under 
mer än en dag, både för- och eftermiddag vilket ökar möjligheterna att få ett väldigt spritt 
underlag.  

 

9.1.2 Validitet 

Med validitet avses att man mäter det man avsett mäta.100 Utformandet av frågor i en 
enkätstudie spelar därmed en stor roll då frågan anses ha hög validitet om den klart mäter det 
den ska mäta. Vi har formulerat våra frågor noggrant och testat dessa varvid vi menar att 
enkäten har hög validitet på de flesta frågor. Många av våra enkätfrågor handlar om kundens 
inställning, åsikt och attityd vilket genast gör det svårare då kunderna måste uppskatta något. 
Validiteten sviktar eventuellt på fråga 11 när vi bett respondenterna ställa sig till hur viktiga 
vissa faktorer är för dem. Vi har även vävt in faktorer som inte finns i Umeå och haft detta 
som underlag för kundernas åsikter om dessa faktorer. Kunderna har då sett dessa för dem 
främmande faktorer som förhållandevis oviktiga, vilket faller sig naturligt då frågan 
egentligen borde ha handlat om i vilken utsträckning de skulle vilja ha dessa saker. 

Vi har inte mätt validiteten genom att mäta ännu en gång eller att kontrollera våra svar 
mot redan befintlig statistik då detta är en ny undersökning och det inte finns befintlig 
statistik. Vi har dock tagit del av Anselmssons studie efter att vi genomfört vår 
enkätundersökning och fann att våra studier liknade varandra i avseendet vilka faktorer som är 
viktiga att studera. Vi fick ett något annorlunda resultat än honom men detta anser vi beror 
mer på att vi utfört vår undersökning i en annan del av Sverige i en mellanstor stad och inte i 
en större stad i södra Sverige som Anselmsson gjort.  
 

                                                 
99 Ejlertsson, G., (1996) Enkäter i praktiken, Lund: Studentlitteratur, s. 66 
100 Ibid, s. 86 
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9.1.3 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om hur datainsamlingen genomförs och om upprepade mätningar 
skulle ge samma resultat. I reliabilitet talar man om precision, det vill säga hur bra ditt 
måttsystem är, kongruens vilket är att två människor får samma svar, och konstans vilket är 
att svaren är konstanta över tiden. 101 Vi anser i frågan om precision att den är bra då vi har 
använt skalor som gett oss en god uppfattning om kundernas åsikter och hållit oss borta från 
vaga frågeformuleringar av typen jag shoppar ofta. I fallet om kongruens är det så att vi 
utförde bara en studie men vi utförde denna på 100 stycken respondenter vilket är tillräckligt 
många för att kunna dra slutsatser och förvänta sig liknande resultat om studien skulle 
upprepas. I frågan om konstans är denna studie väldigt bunden till dagsläget då den berör 
framtiden. Ju mer tid som går desto mindre konstans har den då vi rör oss in i den framtid vi 
förutspår. 
 

9.2 INTERVJUER 

9.2.1 Giltighet 

Hög giltighet innebär att tilläckligt mycket information samlats in och att den 
informationen innefattar tillräckligt många egenskaper hos det som studeras.102 Exempelvis 
att många grupper eller företag studeras. Vi har intervjuat personer med olika yrken, i olika 
delar av landet och med både forskare och praktiker. Genom detta menar vi att vi har hög 
giltighet. Vi utförde ”bara” fyra intervjuer, men anledningen till det är att vi inte ansåg fler 
intervjuer som nödvändiga då svaren började likna varandra. Detta föranleder att vi inte ser 
dessa fyra intervjuer som en svaghet, snarare en styrka då vi kunde ha fler intervjuer men inte 
såg detta som nödvändigt. 

 

9.2.2 Intersubjektivitet 

Med intersubjektivitet menas att de tolkningar som gjorts kan accepteras av de individer 
som studerats och även av personer som är insatta i ämnet, som till exempel forskare och 
praktiker. De personer som vi valt att intervjua har samtliga fått ta del av våra tolkningar från 
intervjun innan uppsatsen trycks. Två av de intervjuade godtog våra tolkningar och ville 
varken lägga till eller ta bort något. De andra två, Stina Samuelsson och Janne Wiktorsson, 
tog del av våra tolkningar och visade oss vad de ville ändra på eller där de ansett att vi inte 
tolkat dem rätt. Detta är helt i enighet med vad vi kom överens om innan intervjuerna och vi 
anser att det stärkt intersubjektiviteten i vår uppsats. De intervjuade, som bland annat är 
forskare och praktiker, har tagit del av och godkänt våra tolkningar av dem och dessutom är 
samtliga fyra personer mycket insatta i ämnet.103 
 

9.2.3 Överförbarhet 

Överförbarhet talar om vilken användbarhet som kommer från de teorier som 
genererats.104 I vår magisteruppsats har vi dock inte genererat några nya teorier och det var 
inte heller tanken med uppsatsen. Däremot anser vi att vår studie kan vara användbar för till 

                                                 
101 Johansson Lindfors, Maj-Britt, Att utveckla kunskap s. 163 
102 Ibid, s. 167 
103 Ibid, s.166f 
104 Ibid, s.169f 
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exempel ett fastighetsbolag som skall bygga en galleria. Uppsatsen behandlar inte specifikt 
hur man skall gå tillväga när man bygger en galleria, däremot kan den användas då den tar 
upp flera aspekter som kan vara värda att tänka på vid etablering eller förbättring av ett 
köpcentrum. Bland annat har vi diskuterat kunder och dess syn på köpcentrum. 
 

9.3 TOLKNINGSHIERARKI 

Hur har vi då gjort alla våra tolkningar? Vi har tolkat detta på det sätt att vi samlat in 
och läst litteratur som vi tolkat. Därefter ställde vi frågor under intervjun som sedan tolkades 
och besvarades av den intervjuade. Den intervjuades svar blev sedan tolkade av oss. 
Därigenom har vi fått en hierarki av tolkningar där alla nivåer ger ytterligare tolkningar och 
ytterligare rum för misstolkningar. Vi har hela tiden sökt finna den bästa tolkningen och något 
som styrker kvaliteten anser vi är att vi skrivit uppsatsen tillsammans. Sven och Inger, två 
personer med olika förförståelse och erfarenheter gjorde denna uppsats tillsammans, läste 
teorier, gjorde intervjuer, utförde en enkätstudie, analyserade detta och kom fram till samma 
tolkningar. Under vägen har vi diskuterat det vi gjort och funnit att våra tolkningar 
sammanstämt. Situationer har uppstått då vi haft olika uppfattningar men vi har då diskuterat 
vår väg igenom det och kommit till att hålla med varandra utan att någon känt sig överkörd.  

Vi har lagt ned tid och arbete på denna uppsats och gjort det så bra som vi kunnat under 
de förutsättningar som vi haft vid den tidpunkten. Vissa saker hade vi kunnat göra bättre, vi 
fann till exempel Anselmssons studie av faktorer som påverkar kundernas tillfredsställelse i 
köpcentrum efter att vi gjort enkätundersökningen. Men då det visade sig att denna studie 
hade väldigt mycket gemensamt med vår, avseende frågor som ställdes och vilken typ av 
faktorer han använt, anser vi oss i slutändan riktigt nöjda med det. Vi anser att det styrker 
kvaliteten att vi i efterhand fått bekräftelse på att vi valt rätt väg. Metodkapitlen är utförligt 
beskrivna då vi velat förklara exakt vad vi gjort och varför, vilket är speciellt viktigt då vi har 
två vetenskapssyner. 
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Bilaga 1:1 

 

Intervjuguide 
 
Magisteruppsatsen som vi skriver handlar främst om gallerior etablerade i stadskärnan, och 
frågorna skall främst ses som en intervjuguide. 
 
Köpcentrum/galleria 
 
Hur kommer gallerior och köpcentrum att vara i framtiden, 5-10 år? 
 
Öppettider 
 
Utseende 
 
Storlek 
 
Innehåll 
 
Nischade vs kompletta? 
 
Nya etableringar, kommer dessa att fortsätta i städerna? 
 
Vilka trender råder nu, och vilka trender kommer att råda i framtiden? 
 
Finns det någon skillnad i stora, mellanstora och små städer? 
 
Vem kommer att äga dessa köpcentrum?  
 
Stora livsmedelsproducenter, internationella livsmedelsföretag? Finns det monopolrisk, 
kartellbildningar? 
 
Stadskärnan/läge 
 
Är läget viktigt vid etablering av köpcentrum/galleria, på vilket sätt? 
 
Miljösynpunkt? 
 
Blir biltrafiken förbjuden i centrum? Hur påverkar ett ev bilförbud stadskärnan? 
 
Kommunikationer? 
 
Vad händer med stadskärnan? 
 
 
Butiker i gallerian 
 
Vinst/förlust, finns det beräkningar på hur mycket butiker vinner/förlorar på att ingå i en 
galleria? 
 
Hyra 



Bilaga 1:2 

 

 
Öppettider 
 
Gruppering av butiker? 
 
Hur kommer det sig att vissa butiker passar in i en galleria och andra inte? 
 
Vissa butiker, tex Clas Ohlson (ankarbutiker) och McDonalds verkar trivas mycket bra i 
gallerior, hur kommer det sig? 
 
De som inte passar in, vad händer med dem då de måste lämna gallerian? 
 
Hur kommer det sig att de kan passa in i andra gallerior/koncept? 
 
Hur viktigt är samspelet butikerna emellan, främst i, men även utanför gallerian? 
 
Butiker i stadskärnan 
 
Hur ser framtiden ut för de butiker som förblir utanför gallerian, dock i centrum? 
 
Blir det en kamp för överlevnad? 
 
Samspelet mellan viktiga aktörer kring centrum? 
 
Fastighetsägare 
Kommun 
Projektledare 
Politikernas roll 
 
Ständig förnyelse av centrum och dess ”look”? 
 
Kunder 
 
Underhållning 
 
Mat 
 
Säkerhet, gallerior attraherar även kriminella? 
 
Betalningsformer 
 
Tid spenderad på shopping 
 
Vilka segment finns, vilka kommer att skapas? 
 
Viktigaste segmentet? 
 
Hur kommer kundernas behov och önskemål att ändras i framtiden? 
 
Köpbeteende 



Bilaga 1:3 

 

 
Vilka trender råder? 
 
Övrigt 
 
USA vs Sverige 
 
Nya offentliga rummen, en mötesplats där man träffas och umgås 
 
Vad är det som gör att en galleria fungerar? 
 
Vilka är de största positiva, men även negativa erfarenheter ni erhållit eller sett? 
 
Miljömässigt 
Omgivningen 
 
Avfolkningen på landet 
 
Byar och mindre städer runt omkring, slås de ut på grund av den fortsatta centraliseringen? 
 
Har ni upplevt att det man tänkt från början med ett köpcentrum eller galleria blivit något 
annat i slutändan? 
 
Internethandel, hur påverkar det framtiden? 
 

 



KUNDENKÄT ANGÅENDE CITYGALLERIOR  BILAGA 2   

Obs. vänd blad!!!  ���� 

Hej! Vi är två Civilekonomstudenter som skriver vår magisteruppsats i marknadsföring där vi undersöker 
kundernas åsikter angående framtiden för köpcentrum i city. Frågorna avser detaljhandel(kläder, 
sällanköpsvaror etc.) och inte livsmedel eller Café/Restaurang besök. Enkäten tar ungefär 3 minuter att fylla i 
och dina svar är mycket värdefulla för vårt examensarbete. 
 
Tack på förhand! 
Inger Holgersen och Sven Öquist 
 
1.  Kön � Man � Kvinna 
  
2.  Ålder ___ 
  
3. Boendesituation 
 � Jag bor ensam/kollektivt � Jag bor med fru/man/sambo utan barn 
 � Jag bor hos mina föräldrar/släktingar � Jag bor med fru/man/sambo tillsammans med barn 
  
4. Jag äger eller har tillgång till bil � Ja  � Nej 
   
5. Jag shoppar varor från internet (ej mat, dryck eller biljetter)   
 � Minst en gång per vecka � 1 gång per månad � 1 gång per halvår � Aldrig 
 � 2-3 gånger per månad � 1 gång per kvartal � 1 gång per år  
  
6a.  Jag shoppar även på externa områden utanför centrum som Strömpilen och Ersboda /Marieberg (ej 

livsmedel eller café/restaurang) 
 � Minst en gång per vecka � 1 gång per månad � 1 gång per halvår � Aldrig 
 � 2-3 gånger per månad � 1 gång per kvartal � 1 gång per år  
  
6b. Jag shoppar (ej livsmedel eller café/restaurang) helst i  �  City � Utanför city  � Både och 
  
7. Hur ofta har du besökt Kungspassagen/Sagagallerian/Up2/Viktoriagallerian det senaste halvåret? 
 � Minst en gång per vecka � 1 gång per månad � 1 gång  
 � 2-3 gånger per månad � 1 gång per kvartal � Aldrig  
  
8. Rangordna 1-4 hur väl du känner dig hemma i följande gallerior: 
  Inte alls Inte särskilt Till viss del Helt och 

hållet 
A Kungspassagen � � � � 
B Sagagallerian (gamla polishuset) � � � � 
C Up2 � � � � 
D Viktoriagallerian (MVG) � � � � 
  
9. Uppskatta hur mycket pengar du i genomsnitt har spenderat per månad på shopping (ej livsmedel 

eller café/restaurang) 
 � 0 - 499 kr � 1000 - 1499 kr � 2000 - 2999 kr � 4000 - 5999 kr  
 � 500 - 999 kr � 1500 - 1999 kr � 3000 - 3999 kr � 6000 - kr  
  
10. Uppskatta hur stor del av ditt totala shoppande som skett i citygallerior under det senaste året (ej 

livsmedel eller café/restaurang) 
 � 0 - 25% � 25 - 50% � 50 - 75% � 75 - 100% 
  
11. Hur viktiga är dessa olika faktorer för dig i en citygalleria (ex. Kungspassagen, Sagagallerian, Up2, 

Viktoriagallerian) på en skala från 1 – 5, alt. vet ej 
  Inte 

viktigt        
   Mycket 

viktigt 
  1 2 3 4 5 
A Generösa öppettider � � � � � 
B Söndagsöppet � � � � � 
C Lätt att ta sig dit (till fots, med bil etc.) � � � � � 
D Tillgång till parkeringsplatser � � � � � 
E Rent och fräscht � � � � � 
       



Tack för din medverkan! 

  
Forts från föregående sida… 

Inte 
viktigt        

   Mycket 
viktigt 

  1 2 3 4 5 
F Tydlig skyltning  

t.ex. orienteringstavla 
� � � � � 

G Hiss och/eller rulltrappa � � � � � 
H Kund- och informationstjänst � � � � � 
I Tillgång till toaletter � � � � � 
J Öppet och ljust � � � � � 
K Möjlighet att träffas och umgås � � � � � 
L Matställe/café � � � � � 
M Kedjebutiker (såsom H&M, Dressmann) � � � � � 
N Mindre specialbutiker  � � � � � 
O Exklusiva varor � � � � � 
P Lågt pris � � � � � 

Q 
Att du hittar allt du behöver i en och samma 
galleria 

� � � � � 

R Lekrum med personal � � � � � 
T Garderob (med lås) � � � � � 
S Biograf � � � � � 
U Underhållning av olika slag till exempel 

gästkockar, shower eller modevisningar 
� � � � � 

  
12. Skulle du kunna tänka dig att betala inträde till gallerian i utbyte mot en större upplevelse i form av 

nöjen och underhållning? 
 � Ja, absolut � Ja, kanske � Nej, troligtvis inte � Nej, absolut inte 
  
13. Hur väl stämmer dessa påståenden in på dig på en skala från 1 - 5 vad gäller shopping 
  Stämmer 

inte 
   Stämmer 

helt 
  1 2 3 4 5 
A Shopping är för mig en livsstil � � � � � 
B Shopping är för mig ett nödvändigt ont � � � � � 
C Jag tycker om att shoppa � � � � � 
D Jag tycker om att strosa runt medan jag shoppar � � � � � 
E Jag vill se och träffa andra människor under en 

shoppingtur 
� � � � � 

F Jag föredrar att shoppa effektivt och snabbt � � � � � 
G Jag har höga krav på personlig service � � � � � 
  
14. Är besök i galleria ett naturligt inslag i en shoppingtur på stan? 
 � Ja, alltid � Ja, ofta � Ibland � Sällan � Aldrig 
  
15. Vad, om något, gör att du undviker att gå in i en galleria? 
 1. 
 2. 
 3. 
  
16. Längre öppettider innebär högre personalkostnader, vilket i sin tur innebär högre priser. Med detta 

i åtanke hur skulle du vilja se att öppettiderna ändrades? 
 A Att butikerna öppnar: � Samma tider som nu � Tidigare � Senare 
 B Att butikerna stänger: � Samma tider som nu � Tidigare � Senare 
  
17. Vad anser du vara viktigt för en galleria om 10-15 år? 
 1. 
 2. 
 3. 
 



2. Ålder * 3. Boendesituation Crosstabulation

Count

1 5 0 0 6
10 0 6 0 16

4 3 2 2 11
0 0 5 5 10
1 0 6 0 7

16 8 19 7 50
1 3 0 0 4

12 0 6 0 18
1 0 3 6 10
2 0 7 3 12
2 0 4 0 6

18 3 20 9 50

15-19
20-29
30-45
46-65
66-85

2.
Ålder

Total
15-19
20-29
30-45
46-65
66-85

2.
Ålder

Total

1. Kön
Man

Kvinna

Kollektiv
Bor med

förädrar/släkt

Bor med
sambo

utan barn

Bor med
sambo

med barn

3. Boendesituation

Total

2. Ålder * 5. Shoppar varor från internet Crosstabu lation

Count

0 2 0 0 1
1 0 5 2 6
0 0 6 2 1
0 1 2 2 4
0 0 0 1 0
1 3 13 7 12

0 0 2 1
0 3 6 2
1 2 4 1
1 1 1 3
1 0 0 0
3 6 13 7

15-19
20-29
30-45
46-65
66-85

2.
Ålder

Total
15-19
20-29
30-45
46-65
66-85

2.
Ålder

Total

1. Kön
Man

Kvinna

Minst en gång
per vecka

2-3 gånger
per månad

1 gång per
månad

1 gång per
kvartal

1 gång per
halvår

5. Shoppar varor från internet
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2. Ålder * 5. Shoppar varor från internet Crosstabu lation

Count

2 1 6
1 1 16
0 2 11
1 0 10
1 5 7
5 9 50
0 1 4
4 3 18
1 1 10
1 5 12
2 3 6
8 13 50

15-19
20-29
30-45
46-65
66-85

2.
Ålder

Total
15-19
20-29
30-45
46-65
66-85

2.
Ålder

Total

1. Kön
Man

Kvinna

1 gång per år Aldrig

5. Shoppar varor från
internet

Total

2. Ålder * 7. Antal besök i citygallerior Crosstabu lation

Count

1 2 3 0 0
4 5 4 0 3
2 2 3 1 1
0 4 1 4 1
1 0 2 4 0
8 13 13 9 5
3 0 1 0 0
7 6 4 1 0
1 8 1 0 0
1 3 4 2 2
2 0 2 1 1

14 17 12 4 3

15-19
20-29
30-45
46-65
66-85

2.
Ålder

Total
15-19
20-29
30-45
46-65
66-85

2.
Ålder

Total

1. Kön
Man

Kvinna

Minst en gång
per vecka

2-3 gånger
per månad

1 gång per
månad

1 gång per
kvartal

1 gång per
halvår

7. Antal besök i citygallerior
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2. Ålder * 7. Antal besök i citygallerior Crosstabu lation

Count

0 6
0 16
2 11
0 10
0 7
2 50

4
18
10
12

6
50

15-19
20-29
30-45
46-65
66-85

2.
Ålder

Total
15-19
20-29
30-45
46-65
66-85

2.
Ålder

Total

1. Kön
Man

Kvinna

Aldrig

7. Antal
besök i

Total

2. Ålder * 9. Hur mycket pengar har du spenderat pe r månad på shopping Crosstabulation

Count

3 2 1 0 0
3 3 7 3 0
1 5 3 0 0
1 1 3 1 3
0 3 3 0 1
8 14 17 4 4
3 1 0 0 0
7 4 4 2 1
0 3 1 1 3
3 1 5 1 2
2 1 0 1 1

15 10 10 5 7

15-19
20-29
30-45
46-65
66-85

2.
Ålder

Total
15-19
20-29
30-45
46-65
66-85

2.
Ålder

Total

1. Kön
Man

Kvinna

0-499 kr 500-999 kr 1000-1499 kr 1500-1999 kr 2000-2999 kr
9. Hur mycket pengar har du spenderat per månad på shopping
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2. Ålder * 9. Hur mycket pengar har du spenderat pe r månad på shopping Crosstabulation

Count

0 0 6
0 0 16
1 1 11
1 0 10
0 0 7
2 1 50
0 4
0 18
2 10
0 12
1 6
3 50

15-19
20-29
30-45
46-65
66-85

2.
Ålder

Total
15-19
20-29
30-45
46-65
66-85

2.
Ålder

Total

1. Kön
Man

Kvinna

3000-3999 kr 6000- kr

9. Hur mycket pengar har
du spenderat per månad på Total

2. Ålder * 10. Hur stor del av shoppandet som gjort s i citygallerior Crosstabulation

Count

1 3 2 6
3 5 8 16
8 3 0 11
2 4 4 10
2 3 2 7

16 18 16 50
0 1 1 2 4
0 6 5 7 18
1 2 5 2 10
3 3 5 1 12
1 0 4 1 6
5 12 20 13 50

15-19
20-29
30-45
46-65
66-85

2.
Ålder

Total
15-19
20-29
30-45
46-65
66-85

2.
Ålder

Total

1. Kön
Man

Kvinna

0-25% 25-50% 50-75% 75-100%

10. Hur stor del av shoppandet som gjorts i
citygallerior

Total

Bilaga 3:4

Page 4



2. Ålder * 11.a. Generösa öppettider Crosstabulatio n

Count

0 1 2 3 0 6
0 2 4 5 5 16
1 3 2 2 3 11
1 1 3 3 2 10
1 1 2 2 1 7
3 8 13 15 11 50
0 0 1 2 1 4
0 0 3 6 9 18
1 0 2 2 5 10
1 1 4 2 4 12
1 0 0 2 3 6
3 1 10 14 22 50

15-19
20-29
30-45
46-65
66-85

2.
Ålder

Total
15-19
20-29
30-45
46-65
66-85

2.
Ålder

Total

1. Kön
Man

Kvinna

1 Inte viktigt 2 3 4
5 Mycket

viktigt

11.a. Generösa öppettider

Total

2. Ålder * 11.b. Söndagsöppet Crosstabulation

Count

0 1 3 1 1 6
3 1 4 7 1 16
3 2 4 0 2 11
3 1 0 3 3 10
3 3 0 0 1 7

12 8 11 11 8 50
0 1 1 1 1 4
3 1 3 4 7 18
1 0 1 4 4 10
1 3 4 1 3 12
0 1 0 0 5 6
5 6 9 10 20 50

15-19
20-29
30-45
46-65
66-85

2.
Ålder

Total
15-19
20-29
30-45
46-65
66-85

2.
Ålder

Total

1. Kön
Man

Kvinna

1 Inte viktigt 2 3 4
5 Mycket

viktigt

11.b. Söndagsöppet

Total

Bilaga 3:5

Page 5



2. Ålder * 11.c. Lätt att ta sig dit Crosstabulatio n

Count

0 0 3 2 1 6
0 1 7 6 2 16
1 0 3 2 5 11
0 2 1 3 4 10
0 0 3 1 3 7
1 3 17 14 15 50
0 0 2 2 4
0 3 6 9 18
0 1 3 6 10
1 3 2 6 12
0 0 0 6 6
1 7 13 29 50

15-19
20-29
30-45
46-65
66-85

2.
Ålder

Total
15-19
20-29
30-45
46-65
66-85

2.
Ålder

Total

1. Kön
Man

Kvinna

1 Inte viktigt 2 3 4
5 Mycket

viktigt

11.c. Lätt att ta sig dit

Total

2. Ålder * 11.d. Tillgång till parkeringsplatser Cr osstabulation

Count

2 1 0 2 1 6
3 3 2 5 3 16
1 0 2 4 4 11
1 0 0 4 5 10
2 0 0 1 4 7
9 4 4 16 17 50
1 0 1 1 1 4
8 2 1 2 5 18
2 0 0 2 6 10
2 0 2 2 6 12
1 0 0 0 5 6

14 2 4 7 23 50

15-19
20-29
30-45
46-65
66-85

2.
Ålder

Total
15-19
20-29
30-45
46-65
66-85

2.
Ålder

Total

1. Kön
Man

Kvinna

1 Inte viktigt 2 3 4
5 Mycket

viktigt

11.d. Tillgång till parkeringsplatser

Total
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2. Ålder * 11.e. Rent och fräscht Crosstabulation

Count

3 0 1 2 6
2 2 6 6 16
2 2 3 4 11
0 0 6 4 10
1 0 2 4 7
8 4 18 20 50

0 3 1 4
2 8 8 18
2 2 6 10
4 4 4 12
1 0 5 6
9 17 24 50

15-19
20-29
30-45
46-65
66-85

2.
Ålder

Total
15-19
20-29
30-45
46-65
66-85

2.
Ålder

Total

1. Kön
Man

Kvinna

2 3 4
5 Mycket

viktigt

11.e. Rent och fräscht

Total

2. Ålder * 11.f. Tydlig skyltning Crosstabulation

Count

4 0 1 1 0 6
1 5 5 4 1 16
3 3 3 1 1 11
1 2 3 2 2 10
1 1 1 2 2 7

10 11 13 10 6 50
0 1 2 1 0 4
3 8 4 2 1 18
4 1 3 0 2 10
2 1 4 4 1 12
0 0 0 1 5 6
9 11 13 8 9 50

15-19
20-29
30-45
46-65
66-85

2.
Ålder

Total
15-19
20-29
30-45
46-65
66-85

2.
Ålder

Total

1. Kön
Man

Kvinna

1 Inte viktigt 2 3 4
5 Mycket

viktigt

11.f. Tydlig skyltning

Total
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2. Ålder * 11.g. Hiss och/eller rulltrappa Crosstab ulation

Count

2 3 1 0 0 6
3 3 5 1 4 16
5 2 2 1 1 11
2 4 2 2 0 10
0 1 1 2 3 7

12 13 11 6 8 50
0 0 0 1 3 4
4 7 4 2 1 18
1 0 2 1 6 10
3 1 2 3 3 12
0 0 1 1 4 6
8 8 9 8 17 50

15-19
20-29
30-45
46-65
66-85

2.
Ålder

Total
15-19
20-29
30-45
46-65
66-85

2.
Ålder

Total

1. Kön
Man

Kvinna

1 Inte viktigt 2 3 4
5 Mycket

viktigt

11.g. Hiss och/eller rulltrappa

Total

2. Ålder * 11.h. Kund eller informationstjänst Cros stabulation

Count

3 0 2 1 0 6
2 8 3 2 1 16
7 1 3 0 0 11
2 3 3 2 0 10
1 0 2 2 2 7

15 12 13 7 3 50
0 2 2 0 0 4
5 9 3 1 0 18
4 1 3 1 1 10
3 3 4 1 1 12
0 1 0 1 4 6

12 16 12 4 6 50

15-19
20-29
30-45
46-65
66-85

2.
Ålder

Total
15-19
20-29
30-45
46-65
66-85

2.
Ålder

Total

1. Kön
Man

Kvinna

1 Inte viktigt 2 3 4
5 Mycket

viktigt

11.h. Kund eller informationstjänst

Total

Bilaga 3:8

Page 8



2. Ålder * 11.i. Tillgång till toalett Crosstabulat ion

Count

1 0 3 2 0 6
0 2 5 7 2 16
3 0 4 3 1 11
1 2 4 2 1 10
0 0 2 1 4 7
5 4 18 15 8 50
0 0 0 3 1 4
1 4 2 7 4 18
0 0 4 1 5 10
1 1 3 4 3 12
0 0 1 0 5 6
2 5 10 15 18 50

15-19
20-29
30-45
46-65
66-85

2.
Ålder

Total
15-19
20-29
30-45
46-65
66-85

2.
Ålder

Total

1. Kön
Man

Kvinna

1 Inte viktigt 2 3 4
5 Mycket

viktigt

11.i. Tillgång till toalett

Total

2. Ålder * 11.j. Öppet och ljust Crosstabulation

Count

0 2 3 1 0 6
0 1 2 11 2 16
2 1 2 4 2 11
0 3 3 4 0 10
0 1 2 1 3 7
2 8 12 21 7 50

0 1 2 1 4
1 4 10 3 18
0 3 2 5 10
1 4 4 3 12
0 1 1 4 6
2 13 19 16 50

15-19
20-29
30-45
46-65
66-85

2.
Ålder

Total
15-19
20-29
30-45
46-65
66-85

2.
Ålder

Total

1. Kön
Man

Kvinna

1 Inte viktigt 2 3 4
5 Mycket

viktigt

11.j. Öppet och ljust

Total
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2. Ålder * 11.k. Möjlighet att träffas och umgås Cr osstabulation

Count

0 2 0 3 1 6
0 2 4 7 3 16
3 2 3 3 0 11
1 5 1 3 0 10
2 3 1 0 1 7
6 14 9 16 5 50
0 0 1 0 3 4
0 0 5 8 5 18
2 0 0 4 4 10
0 2 4 3 3 12
0 1 0 1 4 6
2 3 10 16 19 50

15-19
20-29
30-45
46-65
66-85

2.
Ålder

Total
15-19
20-29
30-45
46-65
66-85

2.
Ålder

Total

1. Kön
Man

Kvinna

1 Inte viktigt 2 3 4
5 Mycket

viktigt

11.k. Möjlighet att träffas och umgås

Total

2. Ålder * 11.l. Matställe/café Crosstabulation

Count

1 1 2 0 2 6
0 1 6 6 3 16
2 3 4 1 1 11
1 5 2 2 0 10
1 2 2 0 2 7
5 12 16 9 8 50
0 1 1 0 2 4
0 1 2 9 6 18
1 1 0 4 4 10
0 2 3 4 3 12
0 1 0 2 3 6
1 6 6 19 18 50

15-19
20-29
30-45
46-65
66-85

2.
Ålder

Total
15-19
20-29
30-45
46-65
66-85

2.
Ålder

Total

1. Kön
Man

Kvinna

1 Inte viktigt 2 3 4
5 Mycket

viktigt

11.l. Matställe/café

Total
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2. Ålder * 11.m. Kedjebutiker Crosstabulation

Count

2 1 0 2 1 6
4 4 5 2 1 16
5 5 1 0 0 11
1 4 4 0 1 10
2 2 3 0 0 7

14 16 13 4 3 50
0 1 0 0 3 4
1 2 3 6 6 18
0 1 4 3 2 10
0 2 5 3 2 12
0 1 2 1 2 6
1 7 14 13 15 50

15-19
20-29
30-45
46-65
66-85

2.
Ålder

Total
15-19
20-29
30-45
46-65
66-85

2.
Ålder

Total

1. Kön
Man

Kvinna

1 Inte viktigt 2 3 4
5 Mycket

viktigt

11.m. Kedjebutiker

Total

2. Ålder * 11.n. Mindre specialbutiker Crosstabulat ion

Count

1 2 1 1 1 6
1 0 2 11 2 16
4 3 2 1 1 11
0 2 7 1 0 10
2 2 1 2 0 7
8 9 13 16 4 50
0 1 1 0 2 4
1 1 2 10 4 18
0 0 3 3 4 10
1 1 2 5 3 12
0 2 1 1 2 6
2 5 9 19 15 50

15-19
20-29
30-45
46-65
66-85

2.
Ålder

Total
15-19
20-29
30-45
46-65
66-85

2.
Ålder

Total

1. Kön
Man

Kvinna

1 Inte viktigt 2 3 4
5 Mycket

viktigt

11.n. Mindre specialbutiker

Total
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2. Ålder * 11.o. Exklusiva varor Crosstabulation

Count

0 2 0 2 2 6
2 2 4 6 2 16
4 3 2 1 1 11
0 1 5 4 0 10
3 1 3 0 0 7
9 9 14 13 5 50
0 1 0 1 2 4
3 7 4 4 0 18
1 0 2 2 5 10
1 2 6 2 1 12
1 0 3 0 2 6
6 10 15 9 10 50

15-19
20-29
30-45
46-65
66-85

2.
Ålder

Total
15-19
20-29
30-45
46-65
66-85

2.
Ålder

Total

1. Kön
Man

Kvinna

1 Inte viktigt 2 3 4
5 Mycket

viktigt

11.o. Exklusiva varor

Total

2. Ålder * 11.p. Lågt pris Crosstabulation

Count

0 0 0 3 3 6
0 2 8 4 2 16
1 1 3 4 2 11
0 1 5 3 1 10
0 0 4 2 1 7
1 4 20 16 9 50
0 0 1 1 2 4
1 4 5 8 0 18
1 1 3 1 4 10
0 2 4 1 5 12
0 0 1 2 3 6
2 7 14 13 14 50

15-19
20-29
30-45
46-65
66-85

2.
Ålder

Total
15-19
20-29
30-45
46-65
66-85

2.
Ålder

Total

1. Kön
Man

Kvinna

1 Inte viktigt 2 3 4
5 Mycket

viktigt

11.p. Lågt pris

Total
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2. Ålder * 11.q. Att hitta allt i en och samma gall eria Crosstabulation

Count

0 3 1 2 0 6
3 2 6 2 3 16
1 3 3 3 1 11
2 0 3 4 1 10
2 1 2 1 1 7
8 9 15 12 6 50
2 1 1 0 0 4
1 3 4 7 3 18
2 1 2 2 3 10
2 4 3 1 2 12
3 0 2 0 1 6

10 9 12 10 9 50

15-19
20-29
30-45
46-65
66-85

2.
Ålder

Total
15-19
20-29
30-45
46-65
66-85

2.
Ålder

Total

1. Kön
Man

Kvinna

1 Inte viktigt 2 3 4
5 Mycket

viktigt

11.q. Att hitta allt i en och samma galleria

Total

2. Ålder * 11.r. Lekrum med personal Crosstabulatio n

Count

4 1 0 1 0 6
10 3 2 1 0 16

6 2 0 1 2 11
4 0 4 2 0 10
6 1 0 0 0 7

30 7 6 5 2 50
2 2 0 0 4

17 1 0 0 18
6 2 1 1 10
7 1 2 2 12
2 1 2 1 6

34 7 5 4 50

15-19
20-29
30-45
46-65
66-85

2.
Ålder

Total
15-19
20-29
30-45
46-65
66-85

2.
Ålder

Total

1. Kön
Man

Kvinna

1 Inte viktigt 2 3 4
5 Mycket

viktigt

11.r. Lekrum med personal

Total
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2. Ålder * 11.t. Garderob Crosstabulation

Count

2 2 2 0 6
10 3 2 1 16

9 1 1 0 11
5 0 4 1 10
7 0 0 0 7

33 6 9 2 50
0 0 4 0 0 4

13 5 0 0 0 18
6 1 2 0 1 10
7 1 2 1 1 12
2 1 1 0 2 6

28 8 9 1 4 50

15-19
20-29
30-45
46-65
66-85

2.
Ålder

Total
15-19
20-29
30-45
46-65
66-85

2.
Ålder

Total

1. Kön
Man

Kvinna

1 Inte viktigt 2 3 4
5 Mycket

viktigt

11.t. Garderob

Total

2. Ålder * 11.s. Biograf Crosstabulation

Count

0 1 2 2 1 6
7 3 3 2 1 16
9 1 0 0 1 11
4 1 2 3 0 10
6 1 0 0 0 7

26 7 7 7 3 50
1 2 0 1 0 4
9 8 0 0 1 18
6 0 3 1 0 10
8 3 1 0 0 12
4 0 1 0 1 6

28 13 5 2 2 50

15-19
20-29
30-45
46-65
66-85

2.
Ålder

Total
15-19
20-29
30-45
46-65
66-85

2.
Ålder

Total

1. Kön
Man

Kvinna

1 Inte viktigt 2 3 4
5 Mycket

viktigt

11.s. Biograf

Total
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2. Ålder * 11.u. Underhållning Crosstabulation

Count

1 0 2 3 0 6
9 3 2 0 2 16
6 1 2 2 0 11
3 0 5 2 0 10
6 0 1 0 0 7

25 4 12 7 2 50
1 0 2 0 1 4
8 7 3 0 0 18
4 0 4 2 0 10
2 1 7 2 0 12
2 0 2 1 1 6

17 8 18 5 2 50

15-19
20-29
30-45
46-65
66-85

2.
Ålder

Total
15-19
20-29
30-45
46-65
66-85

2.
Ålder

Total

1. Kön
Man

Kvinna

1 Inte viktigt 2 3 4
5 Mycket

viktigt

11.u. Underhållning

Total

2. Ålder * 12. Kan tänka sig betala inträde Crossta bulation

Count

3 1 1 1 6
1 2 5 8 16
2 1 2 6 11
1 4 1 4 10
1 0 2 4 7
8 8 11 23 50
0 1 2 1 4
1 2 6 9 18
2 2 2 4 10
2 0 4 6 12
1 3 1 1 6
6 8 15 21 50

15-19
20-29
30-45
46-65
66-85

2.
Ålder

Total
15-19
20-29
30-45
46-65
66-85

2.
Ålder

Total

1. Kön
Man

Kvinna

Ja, absolut Ja, kanske
Nej, troligtvis

inte
Nej, absolut

inte

12. Kan tänka sig betala inträde

Total
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2. Ålder * 13.a. Shopping är för mig en livsstil Cr osstabulation

Count

2 1 1 1 1 6
6 4 5 0 1 16
9 0 0 2 0 11
4 1 1 3 1 10
4 1 0 0 2 7

25 7 7 6 5 50
0 1 0 2 1 4
5 5 1 2 5 18
2 0 3 3 2 10
3 2 0 3 4 12
0 0 1 2 3 6

10 8 5 12 15 50

15-19
20-29
30-45
46-65
66-85

2.
Ålder

Total
15-19
20-29
30-45
46-65
66-85

2.
Ålder

Total

1. Kön
Man

Kvinna

1 Stämmer
inte 2 3 4

5 Stämmer
helt

13.a. Shopping är för mig en livsstil

Total

2. Ålder * 13.b. Shopping är för mig ett nödvändigt  ont Crosstabulation

Count

1 3 1 1 0 6
4 6 3 2 1 16
1 2 2 3 3 11
0 2 3 3 2 10
1 1 2 1 2 7
7 14 11 10 8 50
1 1 2 0 0 4
9 3 4 0 2 18
3 2 1 0 4 10
2 2 3 3 2 12
1 0 3 2 0 6

16 8 13 5 8 50

15-19
20-29
30-45
46-65
66-85

2.
Ålder

Total
15-19
20-29
30-45
46-65
66-85

2.
Ålder

Total

1. Kön
Man

Kvinna

1 Stämmer
inte 2 3 4

5 Stämmer
helt

13.b. Shopping är för mig ett nödvändigt ont

Total
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2. Ålder * 13.c. Jag tycker om att shoppa Crosstabu lation

Count

1 2 2 1 0 6
0 4 2 6 4 16
3 3 3 2 0 11
0 3 4 1 2 10
2 0 4 0 1 7
6 12 15 10 7 50
0 0 1 1 2 4
0 0 6 1 11 18
2 0 2 4 2 10
1 0 4 3 4 12
0 1 1 2 2 6
3 1 14 11 21 50

15-19
20-29
30-45
46-65
66-85

2.
Ålder

Total
15-19
20-29
30-45
46-65
66-85

2.
Ålder

Total

1. Kön
Man

Kvinna

1 Stämmer
inte 2 3 4

5 Stämmer
helt

13.c. Jag tycker om att shoppa

Total

2. Ålder * 13.d. Jag tycker om att strosa medans ja g shoppar Crosstabulation

Count

1 2 3 0 0 6
2 4 2 6 2 16
4 4 2 1 0 11
1 2 5 1 1 10
2 2 1 0 2 7

10 14 13 8 5 50
0 0 0 0 4 4
0 0 4 3 11 18
0 2 3 1 4 10
1 2 3 3 3 12
0 1 1 1 3 6
1 5 11 8 25 50

15-19
20-29
30-45
46-65
66-85

2.
Ålder

Total
15-19
20-29
30-45
46-65
66-85

2.
Ålder

Total

1. Kön
Man

Kvinna

1 Stämmer
inte 2 3 4

5 Stämmer
helt

13.d. Jag tycker om att strosa medans jag shoppar

Total
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2. Ålder * 13.e. Jag vill se och träffa andra männi skor under en shoppingtur Crosstabulation

Count

1 1 2 1 1 6
1 3 8 3 1 16
5 3 1 2 0 11
0 3 2 3 2 10
0 2 3 0 2 7
7 12 16 9 6 50
0 0 1 1 2 4
0 1 3 8 6 18
0 1 5 0 4 10
1 0 4 3 4 12
0 1 1 1 3 6
1 3 14 13 19 50

15-19
20-29
30-45
46-65
66-85

2.
Ålder

Total
15-19
20-29
30-45
46-65
66-85

2.
Ålder

Total

1. Kön
Man

Kvinna

1 Stämmer
inte 2 3 4

5 Stämmer
helt

13.e. Jag vill se och träffa andra människor under en shoppingtur

Total

2. Ålder * 13.f. Jag föredrar att shoppa så effekti vt som möjligt Crosstabulation

Count

2 0 1 2 1 6
0 2 5 2 7 16
0 2 2 3 4 11
0 3 1 3 3 10
0 1 2 1 3 7
2 8 11 11 18 50
0 0 3 1 0 4
1 7 4 2 4 18
0 3 3 1 3 10
0 1 1 6 4 12
1 0 1 1 3 6
2 11 12 11 14 50

15-19
20-29
30-45
46-65
66-85

2.
Ålder

Total
15-19
20-29
30-45
46-65
66-85

2.
Ålder

Total

1. Kön
Man

Kvinna

1 Stämmer
inte 2 3 4

5 Stämmer
helt

13.f. Jag föredrar att shoppa så effektivt som möjligt

Total

Bilaga 3:18

Page 18



2. Ålder * 13.g. Jag har höga krav på personlig ser vice Crosstabulation

Count

1 1 2 2 0 6
2 1 7 5 1 16
3 2 1 3 2 11
0 3 1 2 4 10
0 2 1 2 2 7
6 9 12 14 9 50
2 0 0 2 0 4
2 2 7 4 3 18
2 3 3 0 2 10
1 0 1 4 6 12
0 0 3 0 3 6
7 5 14 10 14 50

15-19
20-29
30-45
46-65
66-85

2.
Ålder

Total
15-19
20-29
30-45
46-65
66-85

2.
Ålder

Total

1. Kön
Man

Kvinna

1 Stämmer
inte 2 3 4

5 Stämmer
helt

13.g. Jag har höga krav på personlig service

Total

2. Ålder * 14. Är ett besök i gallerian ett naturli gt inslag i en shoppingtur på stan? Crosstabulation

Count

1 2 3 0 6
5 6 4 1 16
1 4 3 3 11
4 3 2 1 10
1 2 1 3 7

12 17 13 8 50
3 0 1 4

10 7 1 18
6 3 1 10
4 4 4 12
4 1 1 6

27 15 8 50

15-19
20-29
30-45
46-65
66-85

2.
Ålder

Total
15-19
20-29
30-45
46-65
66-85

2.
Ålder

Total

1. Kön
Man

Kvinna

Ja, alltid Ja, ofta Ibland Sällan

14. Är ett besök i gallerian ett naturligt inslag i en
shoppingtur på stan?

Total

Bilaga 3:19
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2. Ålder * 16.a. Butiker bör öppna Crosstabulation

Count

1 3 2 6
11 0 5 16

5 2 4 11
2 3 5 10
4 1 2 7

23 9 18 50
2 1 1 4

14 1 3 18
4 2 4 10
8 4 0 12
2 3 1 6

30 11 9 50

15-19
20-29
30-45
46-65
66-85

2.
Ålder

Total
15-19
20-29
30-45
46-65
66-85

2.
Ålder

Total

1. Kön
Man

Kvinna

Samma tider
som nu Tidigare Senare

16.a. Butiker bör öppna

Total

2. Ålder * 16.b. Butiker bör stänga Crosstabulation

Count

1 2 3 6
9 0 7 16
6 3 2 11
4 0 6 10
4 1 2 7

24 6 20 50
2 0 2 4
7 0 11 18
3 2 5 10
7 3 2 12
3 1 2 6

22 6 22 50

15-19
20-29
30-45
46-65
66-85

2.
Ålder

Total
15-19
20-29
30-45
46-65
66-85

2.
Ålder

Total

1. Kön
Man

Kvinna

Samma tider
som nu Tidigare Senare

16.b. Butiker bör stänga

Total

Bilaga 3:20
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Bilaga 5 

Vad, om något, gör att kunderna undviker att gå in i en galleria? 

 
� Att ”fel” butiker finns där 
� För mycket folk 19 st. 
� Ligger avsides ex. sagagallerian 
� Trängsel 8 st. 
� Tidsbrist 
� Intensiv uppassning i form av personal 
� Att jag vet att de inte har något jag vill ha (typ sagagallerian) 
� Morsan 
� Barnvagnar 
� Namninsamlingar till olika ändamål 
� Annat som gör mig paranoid 
� Tråkig miljö 
� Det finns inget som gör att jag undviker att gå in i en galleria 
� För stort 
� För många affärer 
� Oftast inget dagsljus 
� Om den är illaluktande 
� Inga affärer som tilltalar mig 
� Låg säkerhet 
� För mycket barn 
� Rörigt III 
� Smutsigt 
� Hög musik 
� Stökigt 
� Mycket ljud 
� Ombyggnad 
� Att det inte finns vad jag behöver eller tror at jag behöver 
� Att det tar för lång tid 
� Julhandel eller liknande 
� Tidsnöd 

 
 
 



Bilaga 6 

Vad anser du vara viktigt för en galleria om 10-15 år? 

 
� Shoppingrådgivning, gratis vattenflaskor som på top shop =) 
� Rullband 
� Trådlöst internet 
� Så som nu: rent, bra utbud av affärer, service 
� Bra med utrymme för handikappade 
� Hänga med modet 
� Bättre öppettider 
� Längre öppettider 
� Mer individuella affärer 
� Parkeringsplatser 
� Att man hänger med i utvecklingen 
� Stort utbud/sortiment 
� Affärer för hela familjen i samma galleria 
� Kunder 
� Klädaffärer 
� Jag tycker att det är bra som det är! 
� Bra butiker 
� Samma son nu (vad gäller lokalisering, utbud och öppettider) 
� Trådlöst internet 
� Miljömedvetenhet 
� Mer nöje 
� Teknologiska förutsättningar som följer med utvecklingen 
� Låga priser och mer automatik 
� Rättvisemärkta varor 
� Rent 
� Miljövänligt 
� Lugn atmosfär 
� Bra utbud 
� Mycket personligt ansvar 
� Att man har en viss ”nisch” 
� Pris 
� Tillgänglighet 
� Service 
� Konkurrenskraftiga priser gentemot internetpriser 
� Speciella events/nöjen för att locka folk 
� Fler små buiker m. specialsortiment - men kedjeanslutna 
� Små demobutiker där man tittar och klämmer men handlar via webben 
� Kedjebutiker fortsatt dominans 
� Öppettider 
� P-platser 
� Kvalité 
� Bra öppettider 
� Många affärer 



KUNDENKÄT ANGÅENDE CITYGALLERIOR BILAGA  7   

Obs. vänd blad!!!  ���� 

Hej! Vi är två Civilekonomstudenter som skriver vår magisteruppsats i marknadsföring där vi undersöker 
kundernas åsikter angående framtiden för köpcentrum i city. Frågorna avser detaljhandel(kläder, 
sällanköpsvaror etc.) och inte livsmedel eller Café/Restaurang besök. Enkäten tar ungefär 3 minuter att fylla i 
och dina svar är mycket värdefulla för vårt examensarbete. 
 
Tack på förhand! 
Inger Holgersen och Sven Öquist 
 
1.  Kön � Man � Kvinna 
  
2.  Ålder 27    
  
3. Boendesituation 
 � Jag bor ensam/kollektivt � Jag bor med fru/man/sambo utan barn 
 � Jag bor hos mina föräldrar/släktingar � Jag bor med fru/man/sambo tillsammans med barn 
  
4. Jag äger eller har tillgång till bil � Ja  � Nej 
   
5. Jag shoppar varor från internet (ej mat, dryck eller biljetter)   
 � Minst en gång per vecka � 1 gång per månad � 1 gång per halvår � Aldrig 
 � 2-3 gånger per månad � 1 gång per kvartal � 1 gång per år  
  
6a.  Jag shoppar även på externa områden utanför centrum som Strömpilen och Ersboda /Marieberg (ej 

livsmedel eller café/restaurang) 
 � Minst en gång per vecka � 1 gång per månad � 1 gång per halvår � Aldrig 
 � 2-3 gånger per månad � 1 gång per kvartal � 1 gång per år  
  
6b. Jag shoppar (ej livsmedel eller café/restaurang) helst i  �  City � Utanför city  � Både och 
  
7. Hur ofta har du besökt Kungspassagen/Sagagallerian/Up2/Viktoriagallerian det senaste halvåret? 
 � Minst en gång per vecka � 1 gång per månad � 1 gång  
 � 2-3 gånger per månad � 1 gång per kvartal �6 Aldrig  
  
8. Rangordna 1-4 hur väl du känner dig hemma i följande gallerior: 
  Inte alls Inte särskilt Till viss del Helt och 

hållet 
A Kungspassagen � � � � 
B Sagagallerian (gamla polishuset) � � � � 
C Up2 � � � � 
D Viktoriagallerian (MVG) � � � � 
  
9. Uppskatta hur mycket pengar du i genomsnitt har spenderat per månad på shopping (ej livsmedel 

eller café/restaurang) 
 � 0 - 499 kr � 1000 - 1499 kr � 2000 - 2999 kr � 4000 - 5999 kr  
 � 500 - 999 kr � 1500 - 1999 kr � 3000 - 3999 kr � 6000 - kr  
  
10. Uppskatta hur stor del av ditt totala shoppande som skett i citygallerior under det senaste året (ej 

livsmedel eller café/restaurang) 
 � 0 - 25% � 25 - 50% � 50 - 75% � 75 - 100% 
  
11. Hur viktiga är dessa olika faktorer för dig i en citygalleria (ex. Kungspassagen, Sagagallerian, Up2, 

Viktoriagallerian) på en skala från 1 – 5, alt. vet ej 
  Inte 

viktigt        
   Mycket 

viktigt 
  1 2 3 4 5 
A Generösa öppettider � � � � � 
B Söndagsöppet � � � � � 
C Lätt att ta sig dit (till fots, med bil etc.) � � � � � 
D Tillgång till parkeringsplatser � � � � � 
E Rent och fräscht � � � � � 
       



 

Tack för din medverkan! 

  
Forts från föregående sida… 

Inte 
viktigt        

   Mycket 
viktigt 

  1 2 3 4 5 
F Tydlig skyltning  

t.ex. orienteringstavla 
� � � � � 

G Hiss och/eller rulltrappa � � � � � 
H Kund- och informationstjänst � � � � � 
I Tillgång till toaletter � � � � � 
J Öppet och ljust � � � � � 
K Möjlighet att träffas och umgås � � � � � 
L Matställe/café � � � � � 
M Kedjebutiker (såsom H&M, Dressmann) � � � � � 
N Mindre specialbutiker  � � � � � 
O Exklusiva varor � � � � � 
P Lågt pris � � � � � 

Q 
Att du hittar allt du behöver i en och samma 
galleria 

� � � � � 

R Lekrum med personal � � � � � 
T Garderob (med lås) � � � � � 
S Biograf � � � � � 
U Underhållning av olika slag till exempel 

gästkockar, shower eller modevisningar 
� � � � � 

  
12. Skulle du kunna tänka dig att betala inträde till gallerian i utbyte mot en större upplevelse i form av 

nöjen och underhållning? 
 � Ja, absolut � Ja, kanske � Nej, troligtvis inte � Nej, absolut inte 
  
13. Hur väl stämmer dessa påståenden in på dig på en skala från 1 - 5 vad gäller shopping 
  Stämmer 

inte 
   Stämmer 

helt 
  1 2 3 4 5 
A Shopping är för mig en livsstil � � � � � 
B Shopping är för mig ett nödvändigt ont � � � � � 
C Jag tycker om att shoppa � � � � � 
D Jag tycker om att strosa runt medan jag shoppar � � � � � 
E Jag vill se och träffa andra människor under en 

shoppingtur 
� � � � � 

F Jag föredrar att shoppa effektivt och snabbt � � � � � 
G Jag har höga krav på personlig service � � � � � 
  
14. Är besök i galleria ett naturligt inslag i en shoppingtur på stan? 
 � Ja, alltid � Ja, ofta � Ibland � Sällan � Aldrig 
  
15. Vad, om något, gör att du undviker att gå in i en galleria? 
 1.  För mycket folk 
 2.  Att jag vet att de inte har något jag vill ha 
 3. 
  
16. Längre öppettider innebär högre personalkostnader, vilket i sin tur innebär högre priser. Med detta 

i åtanke hur skulle du vilja se att öppettiderna ändrades? 
 A Att butikerna öppnar: � Samma tider som nu � Tidigare � Senare 
 B Att butikerna stänger: � Samma tider som nu � Tidigare � Senare 
  
17. Vad anser du vara viktigt för en galleria om 10-15 år? 
 1. Att svara mot kundernas önskemål 
 2. Att de uppdaterar miljön eftersom tiden går 
 3. Mer nöje och underhållning 

 



KUNDENKÄT ANGÅENDE CITYGALLERIOR BILAGA 8  

Obs. vänd blad!!!  ���� 

Hej! Vi är två Civilekonomstudenter som skriver vår magisteruppsats i marknadsföring där vi undersöker 
kundernas åsikter angående framtiden för köpcentrum i city. Frågorna avser detaljhandel(kläder, 
sällanköpsvaror etc.) och inte livsmedel eller Café/Restaurang besök. Enkäten tar ungefär 3 minuter att fylla i 
och dina svar är mycket värdefulla för vårt examensarbete. 
 
Tack på förhand! 
Inger Holgersen och Sven Öquist 
 
1.  Kön � Man � Kvinna 
  
2.  Ålder 24 
  
3. Boendesituation 
 � Jag bor ensam/kollektivt � Jag bor med fru/man/sambo utan barn 
 � Jag bor hos mina föräldrar/släktingar � Jag bor med fru/man/sambo tillsammans med barn 
  
4. Jag äger eller har tillgång till bil �Ja  � Nej 
   
5. Jag shoppar varor från internet (ej mat, dryck eller biljetter)   
 � Minst en gång per vecka � 1 gång per månad � 1 gång per halvår � Aldrig 
 � 2-3 gånger per månad � 1 gång per kvartal � 1 gång per år  
  
6a.  Jag shoppar även på externa områden utanför centrum som Strömpilen och Ersboda /Marieberg (ej 

livsmedel eller café/restaurang) 
 � Minst en gång per vecka � 1 gång per månad � 1 gång per halvår � Aldrig 
 � 2-3 gånger per månad � 1 gång per kvartal � 1 gång per år  
  
6b. Jag shoppar (ej livsmedel eller café/restaurang) helst i  �  City � Utanför city  � Både och 
  
7. Hur ofta har du besökt Kungspassagen/Sagagallerian/Up2/Viktoriagallerian det senaste halvåret? 
 � Minst en gång per vecka � 1 gång per månad � 1 gång  
 � 2-3 gånger per månad � 1 gång per kvartal � Aldrig  
  
8. Rangordna 1-4 hur väl du känner dig hemma i följande gallerior: 
  Inte alls Inte särskilt Till viss del Helt och 

hållet 
A Kungspassagen � � � � 
B Sagagallerian (gamla polishuset) � � � � 
C Up2 � � � � 
D Viktoriagallerian (MVG) � � � � 
  
9. Uppskatta hur mycket pengar du i genomsnitt har spenderat per månad på shopping (ej livsmedel 

eller café/restaurang) 
 � 0 - 499 kr � 1000 - 1499 kr � 2000 - 2999 kr � 4000 - 5999 kr  
 � 500 - 999 kr � 1500 - 1999 kr � 3000 - 3999 kr � 6000 - kr  
  
10. Uppskatta hur stor del av ditt totala shoppande som skett i citygallerior under det senaste året (ej 

livsmedel eller café/restaurang) 
 � 0 - 25% � 25 - 50% � 50 - 75% � 75 - 100% 
  
11. Hur viktiga är dessa olika faktorer för dig i en citygalleria (ex. Kungspassagen, Sagagallerian, Up2, 

Viktoriagallerian) på en skala från 1 – 5, alt. vet ej 
  Inte 

viktigt        
   Mycket 

viktigt 
  1 2 3 4 5 
A Generösa öppettider � � � � � 
B Söndagsöppet � � � � � 
C Lätt att ta sig dit (till fots, med bil etc.) � � � � � 
D Tillgång till parkeringsplatser � � � � � 
E Rent och fräscht � � � � � 
       



 

Tack för din medverkan! 

  
Forts från föregående sida… 

Inte 
viktigt        

   Mycket 
viktigt 

  1 2 3 4 5 
F Tydlig skyltning  

t.ex. orienteringstavla 
� � � � � 

G Hiss och/eller rulltrappa � � � � � 
H Kund- och informationstjänst � � � � � 
I Tillgång till toaletter � � � � � 
J Öppet och ljust � � � � � 
K Möjlighet att träffas och umgås � � � � � 
L Matställe/café � � � � � 
M Kedjebutiker (såsom H&M, Dressmann) � � � � � 
N Mindre specialbutiker  � � � � � 
O Exklusiva varor � � � � � 
P Lågt pris � � � � � 

Q 
Att du hittar allt du behöver i en och samma 
galleria 

� � � � � 

R Lekrum med personal � � � � � 
T Garderob (med lås) � � � � � 
S Biograf � � � � � 
U Underhållning av olika slag till exempel 

gästkockar, shower eller modevisningar 
� � � � � 

  
12. Skulle du kunna tänka dig att betala inträde till gallerian i utbyte mot en större upplevelse i form av 

nöjen och underhållning? 
 � Ja, absolut � Ja, kanske � Nej, troligtvis inte � Nej, absolut inte 
  
13. Hur väl stämmer dessa påståenden in på dig på en skala från 1 - 5 vad gäller shopping 
  Stämmer 

inte 
   Stämmer 

helt 
  1 2 3 4 5 
A Shopping är för mig en livsstil � � � � � 
B Shopping är för mig ett nödvändigt ont � � � � � 
C Jag tycker om att shoppa � � � � � 
D Jag tycker om att strosa runt medan jag shoppar � � � � � 
E Jag vill se och träffa andra människor under en 

shoppingtur 
� � � � � 

F Jag föredrar att shoppa effektivt och snabbt � � � � � 
G Jag har höga krav på personlig service � � � � � 
  
14. Är besök i galleria ett naturligt inslag i en shoppingtur på stan? 
 � Ja, alltid � Ja, ofta � Ibland � Sällan � Aldrig 
  
15. Vad, om något, gör att du undviker att gå in i en galleria? 
 1. Trångt 
 2. Stressigt med för mycket folk 
 3. 
  
16. Längre öppettider innebär högre personalkostnader, vilket i sin tur innebär högre priser. Med detta 

i åtanke hur skulle du vilja se att öppettiderna ändrades? 
 A Att butikerna öppnar: � Samma tider som nu � Tidigare � Senare 
 B Att butikerna stänger: � Samma tider som nu � Tidigare � Senare 
  
17. Vad anser du vara viktigt för en galleria om 10-15 år? 
 1. Snygg design 
 2. Lämpligt utbud 
 3. Ständig förnyelse 

 


