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Abstract 

Image and brand are interwoven concepts and are of crucial importance for clear 

communication of the shopping centers' market positioning and for strengthening of the 

picture of the shopping center that the customer expects. However, in order to avoid 

discrepancy between the expectations of the customer and actual experience, it is important to 

create clarity of the image of the shopping center. Interviews with shopping centers' managers 

have confirmed the importance of precision in the communication of image to the customer, 

which is plays a decisive role in the customer's choice. 

 

Customer experiences have also been pointed out as one the most important soft values. The 

concept of customer experience is individual for every shopping center and should provide a 

logical fit with the target customer group – Premium shopping centers focus more on 

providing excellent service and flawless design, while mainstream shopping centers focus 

more on the functional aspects of the experience. Similarly tenant mix is the key influencing 

factor. Tenant mix strategies are individual and depend on the image and customer segment 

that is targeted. Managers spend a significant portion of their time focusing on how to provide 

an optimal tenant mix for their particular key customers groups. Furthermore, managers try to 

find a unique mixes, in order to differentiate from competitors and attract new customers. 

  

Digital possibilities are a recent trend that has emerged with growing online shopping and 

changing market landscape. Consumers have increasing demands for flexibility and managers 

need to focus on providing simple and flexible solutions to traditional shopping methods. 

Research results indicate that new concepts, such as complementary web page, omni-channels 

and click & collect will gain even more importance in the future. 

 

Word of Mouth impacts all the key soft values and could be seen as a result of the aggregate 

efforts of the shopping centers' management team. Low effort to actively work with one of 

more soft values could lead to a negative Word of Mouth that in today's connected 

environment could spread quickly through social medias, impacting negatively customer 

flows and financial returns. Key conclusion is that shopping centers' managers have an 

important task, where they need to constantly oversee how all key soft values work together. 

In this report it has also been uncovered that all interviewed shopping centers' managers 

already have clear soft value strategies of how to sustain the competitive positions of their 

shopping centers in spite of changing market conditions. 
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  Sammanfattning 

Köpcenter har under de senaste åren blivit utsatta för ökad konkurrens från utländska aktörer 

och lågpriskedjor samtidigt som internethandeln tar en allt större marknadsandel. För att 

skapa attraktiva köpcentrum, kommer det bli allt viktigare att satsa på upplevelsen och att 

lyckas kommunicera till kunden på ett effektivt sätt. Denna rapport fokuserar på sex 

nyckelvärden: image och varumärken, upplevelser, sammansättning av hyresgäster, de digitala 

möjligheterna samt Word of Mouth. 

 

Image och varumärken är sammankopplade och har visat sig vara av stor vikt för att tydligt 

kommunicera köpcentrumets positionering samt förstärka bilden som kunden kan förvänta 

sig. Det är dock viktigt att imagen är tydlig för att inte skapa en diskrepans mellan vad 

kunderna förväntar sig och vad som upplevs. Intervjuer med centrumledare har bekräftat att 

det är viktigt att vara tydlig i kommunikationen av sin image och att imagen kan vara 

avgörande för vilket köpcenter som föredras. 

 

Upplevelser har också betonats som ett av de viktigaste mjuka värdena. Begreppet är 

individuellt för köpcentrum och bör anpassas till respektive kundgrupp – premium 

köpcentrum fokuserar på service och design, medan mindre premium köpcentrum fokuserar 

på funktionalism. Likaså är sammansättning av hyresgäster en nyckelfaktor där 

sammansättningsstrategier är individuella för varje köpcenter, främst beroende av image och 

kundsegment. Centrumledarna ägnar stor del av arbetet på att anpassa sammansättningen så 

att den tilltalar den tänkta målgruppen, samtidigt fokuseras det på att skapa ett unikt utbud för 

att kunna attrahera fler kunder. 

 

Digitala möjligheter har uppkommit på senaste tiden till följd av växande näthandel och en 

förändrad marknad. Konsumenter ställer högre krav på flexibilitet och det har visat sig vara av 

stor vikt att centrumledarna arbetar för att tillgodose enkelhet och att kunna erbjuda alternativ 

till de traditionella shoppingmetoderna. Resultatet tyder på att nya koncept så som en 

kompletterande nätsida, omni-kanaler och click-and-collect kommer blir allt viktigare i 

framtiden. Word of Mouth påverkas av samtliga mjuka värden och kan ses som ett resultat av 

det arbete som har bedrivits. Bristande arbete av ett eller flera mjuka värden leder till ett 

negativt Word of Mouth. Word of Mouth spridas idag i allt högre takt, tack vore sociala 

medier, vilket påverkar kundflödena negativt och därmed avkastningen. Slutsatsen är därför 

att centrumledarna har ett betydelsefullt arbete där de måste se till att samtliga komponenter 

samspelar. I rapporten framkommer att samtliga centrumledare har tydliga strategier för hur 

de ska förbli konkurrenskraftiga i framtiden och därmed kunna stå emot den föränderliga 

marknaden.  



Förord 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund  

En tredjedel av privat konsumtion spenderas årligen på handel. Handeln är en stor bransch, med 

dess breda utbud av ny teknik och möjlighet till specialisering bidrar handeln med ekonomisk 

tillväxt. Handeln har stor inverkan på välståndet hos den privata individen. Den ständiga 

konkurrensen pressar priserna och många konsumenter har möjlighet att köpa varor som förbättrar 

deras livsstil. Handelsplatserna, som i denna uppsats kommer att handla om köpcentrum, bidrar 

också till sänkta transaktionskostnader och möjliggör mötesplatser för köpare och säljare vilket är 

en viktig aspekt för att skapa välstånd och väl fungerande samhällen (Kolterjahn, 2011, s.7). 

Handeln har historiskt alltid varit ett viktigt fenomen och köpcentrum kan om det gås tillbaka i tiden 

hittas redan under antiken. Det var dock först på 1800-talet som det började likna dagens 

köpcentrum i och med att överdäckade glastak blev möjliga. Det första svenska köpcentret 

etablerades 1848 i Gamla Stan (Blom, 2012).  

 

Trots att handeln alltid har varit viktig skiljer sig dagens handel från gårdagens. Branschen ställs 

ständigt inför nya utmaningar och allt fler köpcentrum etableras. Det yttersta ansvaret för ett 

köpcentrum innehar centrumledaren och detta är en roll som är av stor betydelse för köpcentrumets 

lönsamhet och avkastning. Det centrala inom köpcentrumförvaltning och målet för de flesta 

centrumledare är att arbeta för ökad avkastning. Ett flertal faktorer är betydelsefulla, det skiljs 

mellan hårda respektive mjuka värden. De hårda värdena är de som vanligtvis diskuteras, 

centrumledarna arbetar på daglig basis med att hyresförhandla och driva upp hyrorna och samtidigt 

pressa kostnaderna för att investeringskalkylen skall bli mer lönsam.  

 

Med dagens situation med ständiga förändringar, nya aktörer på marknaden och ökad konkurrens 

blir rollen som centrumledare allt viktigare. Det räcker inte att fokusera på de hårda värdena utan 

det måste i allt högre grad även läggas vikt vid de så kallade mjuka värdena. Mjuka värden som 

kommer att behandlas är bland annat miljö, bemötande och varumärke. Mjuka och hårda värden har 

ett direkt samband då de mjuka värdena bidrar till ökad attraktivitet som i slutänden resulterar i 

ökad avkastning. Inom köpcentrumförvaltning används vanligtvis omsättningsbaserade hyror vilket 

gör att centrumledaren och hyresgästerna har intresse av att arbeta för ökad kundströmning. Ökad 

kundströmning fås genom att skapa attraktiva köpcentrum. Vad ett attraktivt köpcentrum är kommer 

att behandlas i rapporten. Kort kan sägas att hyresgästsammansättningen har stor betydelse, även 

miljö och bemötande samt service har stor inverkan. Att intäkter från hyror har en direkt koppling 

till de mjuka värdena gör det intressant att utreda mjuka värdens påverkan på avkastningen.  
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1.2 Syfte 

Syftet med denna rapport är att reda ut hur några få köpcentrum arbetar i praktiken med mjuka 

värden för att skapa konkurrenskraftiga köpcentrum och för att se hur de använder dessa som en 

strategi för ökad avkastning. De värden som kommer att tas upp presenteras nedan i kapitel 2.2. 

Uppsatsen kommer också fokusera på om de utvalda centrumledarna arbetar i enlighet med forskare 

och tre allmänna experters syn på området.  

1.3 Avgränsning  

Uppsatsen utgår från tre fallstudier av köpcentrum, vilket gör att uppsatsen ej är generaliserbar. 

Resultatet baseras på attityder och personliga erfarenheter, bakomliggande data saknas på området 

och därför kan inte sägas hur mycket de mjuka värdena bidrar till ökad avkastning.  

I avsnittet om slutsats och framtida rekommendationer kommer en avgränsning att göras. Det har 

enbart fokuserats på fastighetsägarens perspektiv. Jag är medveten om att det egentligen även borde 

tänkas åt andra hållet, på hyresgästens situation. Detta är dock utanför uppsatsen och jag har valt att 

fokusera på det perspektiv som har koppling till de mjuka värdena som tas upp i rapporten och 

därför kommer perspektiven enbart att vara beskrivna ur fastighetsägarens synvinkel. 

1.4 Rapportens disposition  

Kapitel två utgörs av en beskrivning av den metod som kommer att användas i rapporten. Avsnittet 

innehåller en presentation av de mjuka värdena och en beskrivning av de allmänna experterna samt 

de utvalda köpcentrumen. 

 

Kapitel tre behandlar och beskriver dagens utmaningar och varför det är intressant att lägga fokus 

på mjuka värden.  

 

Kapitel fyra till åtta är en kombination av teoretisk redogörelse av de utvalda mjuka värdena som 

rapporten baseras på och av det som framkommit i intervjuerna. Den teoretiska redogörelsen är en 

kombination av forskning och allmänna experters åsikter. Varje kapitel som är uppdelat per 

ämnesområde efterföljs av en analys och jämförelse med kompletteringar i form av egna 

kommentarer och åsikter.  

 

Kapitel nio består av en övergripande analys där de olika mjuka värdena kommer att vägas mot 

varandra.  

 

I det avslutande tionde kapitlet återfinns en slutsats och framtida rekommendationer. 

. 
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2 Metod 

2.1 Allmänt 

Rapporten behandlar mjuka värden som författaren har ansett vara av stor betydelse. Rapporten är 

därför avgränsad och det är enbart vissa utvalda mjuka värden som utreds och som resultatet 

baseras på. I arbetet används vetenskapliga artiklar och relevant litteratur vilket lägger den 

grundläggande teorin i arbetet. För att undersöka hur forskningen inom området används i praktiken 

och sett ur ett allmänt perspektiv har intervjuer med allmänna experter använts som ett komplement. 

Viktigt att poängtera är att experternas åsikter enbart baseras på personliga erfarenheter och 

kunskaper. Författaren har ändock valt att integrera vetenskapen med experternas kunskaper i den 

delen som fortsättningsvis kommer gå under benämningen de allmänna delarna. Detta då 

experternas kunskaper i grunden bygger vidare på de vetenskapliga rönen och att det ur deras mer 

praktiska perspektiv kan anses bli mer överskådligt.  

De allmänna experterna som intervjuades är Lars Backemar, Janne Sandal och Lisa Lagerén som 

alla har lång erfarenhet och mycket kunskap inom området. Intervjuerna baserades på frågeformulär 

två där frågorna är ställda ur ett allmänt perspektiv.  

Varje kapitels allmänna del efterföljs av resultatdelar som baserats på telefonintervjuer eller 

intervjuer med centrumledare för köpcentrum i Stockholms- och Göteborgsregionen. Intervjuerna 

blir en fördjupning och djupdykning i hur teorin används i praktiken samt centrumledarnas synsätt 

på hur mjuka värden används på ett framgångsrikt sätt. Intervjuerna med centrumledarna baseras på 

frågeformulär ett. Metoden i arbetet kommer därför främst att vara intervjuer då författaren anser att 

detta är den mest lämpliga metoden som kommer att bidra med det bästa resultatet. 

Det som framkom i intervjuerna redovisas i fem olika resultatdelar som följer efter respektive 

mjuka värdens allmänna del. Resultatdelen efterföljs av en jämförelse och analys för respektive 

ämne. 

Rapporten innehåller avslutningsvis en övergripande analys, slutsats och framtida 

rekommendationer.  

2.2 Presentation av mjuka värden  

De mjuka värdena som behandlas i rapporten är image och varumärke, upplevelser, 

hyresgästsammansättning, digitala möjligheter och Word of Mouth. Som ovan nämnt är dessa 

värden utvalda av författaren. För att välja ut vilka värden som skulle ingå i rapporten gjordes en 

undersökning i relevant litteratur för att ta reda på vilka värden som har störst inverkan på främst 

kundflöden då det är det som i slutänden avgör hur lönsamt ett köpcentrum är. Baserat på vad som 

framkom i litteraturen bedömde författaren att image och varumärke, upplevelser och 

hyresgästsammansättning hade stor påverkan. Digitala möjligheter valdes då marknaden är i ständig 

förändring och där köpcentrum står inför nya utmaningar i och med en allt mer digitaliserad värld i 

kombination med högre krav på flexibilitet från konsumenter. Vilket gör det intressant att reda ut 

hur de redan befintliga köpcentrumen bör arbeta för att stå emot dels nya konkurrenter men också 

hur de måste arbeta med att utveckla nya koncept för att förbli konkurrenskraftiga. Dessa mjuka 

värden skapar en bra bild av hur attraktivt och omtyckt ett köpcentrum är vilket har en direkt 

koppling till rekommendationer. Rekommendationer ingår i begreppet Word of Mouth som är ett 

marknadsföringsfenomen som är av stor vikt och som kan vara avgörande för vilket köpcentrum 

som föredras framför andra och därmed också har inverkan på kundflödet, vilket var anledningen 

till att det värdet bedömdes relevant. 
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2.3 Presentation av urval av allmänna experter 

Lars Backemar driver idag sitt egna bolag ”Backemar Consulting” och är också ordförande i City i 

samverkan. Han har tidigare varit VD för NK och arbetat många år inom retailbranschen med att 

utveckla både köpcentrum och stadskärnor.  

Janne Sandahl bedriver också sitt egna konsultbolag ”Janne Sandahl Consulting AB” där han precis 

som Lars Backemar har mångårig erfarenhet inom branschen. Han är även forskningsledare inom 

handel på Kungliga Tekniska Högskolan.  

Lisa Lagerén jobbar på Retail & Shopping Centre Development AB och även hon har lång 

branscherfarenhet och betydande kompetens inom marknadsanalys för handel samt lönsamhets- och 

utvecklingsanalyser av stadskärnor och köpcentrum.  

Deras mångåriga erfarenhet inom branschen gör att de alla har mycket goda kunskaper inom ämnet. 

Intervjuer har gjorts för att ta reda på hur de ser på mjuka värdens påverkan på avkastningen. 

Resultatet saknar bakomliggande data och är baserat övergripande på personlig erfarenhet. 

Fortsättningsvis i denna uppsats kommer Lars Backemar, Janne Sandahl och Lisa Lagerén att gå 

under benämningen experterna när delad åsikt råder.  

2.4 Presentation av val av köpcenter 

Rapporten är baserad på framför allt tre olika köpcentrum. Dessa center är valda strategiskt och 

författaren har valt ett förortscenter i Göteborg, ett förortscenter i Stockholm samt en 

innerstadsgalleria i Stockholm med olika ägare och förvaltare. Detta för att se om det arbetas på 

olika sätt centrumledarna emellan och för att se om det finns geografiska skillnader. Det är 

intervjuer som ligger till grund för resultatet och bakomliggande data saknas vilket gör att det 

övergripande baseras på personliga erfarenheter.  

Frölunda torg 

Är ett förortscenter åtta kilometer från Göteborg som ägs och förvaltas av Diligentia. Centret 

etablerades 1966 och var då Europas största. Idag har centret ungefär 120 hyresgäster och 

marknadsför sig som störst på shopping. Frölunda Torg har en bred kundgrupp med allt från 

villaägare till kulturell mångfald. Den senaste omfattande renoveringen gjordes i flera etapper 2007-

2011. 

MOOD Stockholm  

Är en innerstadsgalleria som är placerad mitt i city och upptar kvarteret runt Norrlandsgatan, 

Regeringsgatan, Jakobsbergsgatan och Mäster Samuelsgatan. MOOD ägs och förvaltas av AMF 

Fastigheter och etablerades 2012. MOOD gallerian har idag 55 hyresgäster och marknadsför sig 

som en trivsam och modern stad i staden dit folk ska komma för att shoppa, njuta, umgås och 

arbeta. Målgruppen är kräsna, beresta, köpstarka 25-55 åringar med bra inkomst.  

Vällingby City 

Är ett förortscenter 12 kilometer från Stockholm placerat i hjärtat av Vällingby. Köpcentret ägs av 

Svenska bostäder och förvaltas av Newsec Asset Management AB. Centret etablerades på 1950-

talet, men har genomgått flera renoveringar sedan dess, bland annat en omfattande 2004-2008. 

Newsec började förvalta centret 2012. Centret har idag 130 hyresgäster och marknadsför sig som 

”Hjärtat i Västerort” och målgruppen är bred, främst med geografisk utgångspunkt. 
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3 Dagens utmaningar  

Under de senaste åren har det setts och märkts av en allt större strukturutveckling. Näthandeln gör 

stora framsteg och expanderar allt mer samtidigt som det sker en internationalisering. De utländska 

aktörerna slår sig in på marknaden och många lågpriskedjor konkurrerar med de redan etablerade. 

Många utländska lågpriskedjor är så konkurrenskraftiga att de tenderar att konkurrera ut de 

befintliga. Ett typiskt exempel på detta är elektronikföretaget Media Markt, vars etablering bidrar 

till extrem konkurrens, många kedjor klarar inte av att möta priserna, vilket gör att ett flertal kunder 

väljer att köpa varorna hos lågpriskedjorna istället då de flesta konsumenter är prismedvetna och har 

ett lågt pris som första preferens.  

 

Näthandeln är en annan stor konkurrent till befintliga butiker och köpcentrum. Att kunna handla 

hemifrån dygnet runt ger stor flexibilitet vilket många konsumenter eftersträvar och värderar högt. 

Andra fördelar med näthandeln är precis som med lågpriskedjorna att det vanligtvis går att få varor 

till ett förmånligare pris. Flexibiliteten och bättre priser jämfört med i butik gör att näthandeln växer 

allt snabbare. Under de närmsta tio åren räknas det med att näthandeln minst kommer att fördubbla 

sin omsättning vilket gör den till en stor konkurrent för etablerade köpcentrum (NCSC, 2013, s.5). 

Denna utveckling blir en utmaning av stor vikt för dagens centrumledare, hur ska de se på denna 

konkurrens? Och hur ska de trots ökad flexibilitet, billigare varor på internet och nyetablerade 

lågpriskedjor i förorter få en ökad kundströmning?  

 

Det väsentliga kommer att bli att ständigt arbeta för att hänga med i utvecklingen och att hela tiden 

anpassa sig efter vad konsumenterna söker. Att konkurrera om priserna kanske inte är rätt väg att gå, 

då detta inte skulle skapa lönsamhet för majoriteten. Många tror och menar att för att öka 

kundströmningen till köpcentrumen måste det satsas mer på upplevelsen och därmed skapa 

konkurrenskraft i en helt annan dimension. Att ha exceptionell service och försöka skapa en så bra 

upplevelse för kunden som möjligt kan vara en avgörande faktor. Det måste också satsas på att 

skapa rätt sammansättning med de affärer och butiker som konsumenterna efterfrågar. Det kommer 

även bli allt viktigare att satsa på restauranger, caféer samt lounger dit folk kan komma för att ha 

trevligt och umgås och på så sätt skapa bra mötesplatser. En annan avgörande faktor kommer vara 

att arbeta med marknadsföring för att få upp kundens ögon för köpcentrum och att få dem att i 

första hand välja att konsumera där istället för att åka till lågpriskedjan i förorten eller beställa varan 

på internet. Det handlar med andra ord om att skapa attraktiva köpcentrum där upplevelser står i 

fokus, vilket ska få kunden att välja köpcentrum framför näthandeln. Attraktiva köpcentrum har en 

direkt koppling till de mjuka värdena och dessa faktorer har en viktig och nästintill avgörande roll 

för köpcentrumets framtid. Det är därmed av stor vikt att centrumledarna arbetar aktivt med de 

mjuka värdena för att kunna förbli konkurrenskraftiga. De mjuka värden som kommer att behandlas 

är image och varumärke, upplevelser, sammansättning av hyresgäster, de digitala möjligheterna 

samt Word of Mouth. 

 

 



 

6 

 

4 Image och varumärken 

Image och varumärke har visat sig vara betydelsefulla faktorer som har stor inverkan till varför 

vissa köpcentrum föredras framför andra (Dennis m.fl., 2005). Definitionen av varumärke enligt 

American Marketing Association är ”Ett namn, en term, ett tecken, en symbol eller ett annat särdrag 

som på ett tydligt sätt särskiljer en säljares produkt eller tjänst från andra säljares”. Olika 

varumärken har olika genomslagskraft och vissa är mer väletablerade än andra. Ett begrepp som 

kan sägas spegla varumärkets framgång och effekt är varumärkesimage (Grönroos 2008, s.313-

328).  

Varumärkesimage är enligt Grönroos den image en vara har i kundens tankar. Varumärkesimagen 

baseras på marknadsförarens varumärkesprocess, där varje steg i processen utgör kundens totala 

sammanhängande uppfattning av varumärket. Innebörden blir att ett varumärke inte först byggs upp 

av marknadsföraren för att sedan nå ut till kunden, utan kunden baserar varumärkesimagen på 

adderade budskap som skapas under hela varumärkesprocessen. Marknadsförarens roll är att skapa 

ramarna för kundens tankar. Marknadsföraren lyckas om det skapas ramar som bidrar till att 

kundens tankar om varumärket överensstämmer med målet som vill förmedlas (Grönroos 2008, 

s.313-328).   

Ett varumärkes värde har därmed en direkt koppling till varumärkets image, vilket enligt Grönroos 

har visat sig ha stor inverkan på kundlojaliteten. Om varumärket värderas högt ökar sannolikheten 

att kunden förblir lojal mot företaget. Skapas ett bra varumärke med en hög image blir resultatet en 

ökad konsumtion och målet med marknadsföringen uppnås. Det är därför av väsentlig betydelse att 

ett företag eller ett köpcentrum arbetar för att uppnå en hög image. Janne Sandahl och Lisa Lagerén 

hävdar dock att det är väldigt viktigt att imagen stämmer överens med den produkt som levereras så 

att kundens förväntningar uppnås, eftersom negativitet och besvikelse annars uppstår.  

Image kan baserat på ovanstående och direktöversatt från Pan och Li´s artikel kortfattat förklaras 

som personers uppfattning om företag, varor eller köpcentrum (Pan & Li, 2010). Enligt Paljak och 

Klints forskning är image produkten av köpcentrets service, marknadsföring, tillgänglighet, 

upplevelse, miljö och hyresgästsammansättning. (Paljak & Klint, 2011, s.10) Experterna delar 

forskarnas syn på image och de hävdar utöver detta att centrumledarna måste förstå att image bör 

vara en del av affärsplanearbetet. Utefter det är det viktigt att ledningen skapar strategier som kan 

möjliggöra deras visioner och som bidrar till den positionering som vill uppnås. Experterna 

poängterar vidare att det är viktigt att skapa något unikt med egen identitet framför allt med tanke 

på att marknaden är i stor förändring och att ingen vet hur förutsättningarna kommer att se ut om 

fem år.  

I Grönroos forskning beskrivs fyra roller som image kan tänkas ha och som bland annat spelar stor 

roll för hur köpcentrum uppfattas:  

1. Image förmedlar förväntningar  

 Förväntningarna som främst avses är kundens individuella. Genom bland annat 

 marknadsföringskampanjer skapas uppfattningar och förutfattade meningar om hur en viss 

 vara eller ett visst köpcentrum ska vara och hur det bör upplevas. Om verkligheten 

 motsvarar förväntningarna av imagen kommer resultatet bli en positiv upplevelse som 

 skapar en mer tillfreds kund.  

 

2. Image utgör ett filter som påverkar kundernas upplevelser  

Kundernas upplevelser har vanligtvis ett direkt samband med servicemötet. Upplever  

 kunden att servicen i ett köpcenter är av dålig kvalité vid ett tillfälle kan en bra image 
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 baserad på tidigare upplevelser fungera som ett skydd. Skyddet fungerar då kunder är 

beredda att se förbi den mindre bra servicen som förhoppningsvis var en engångshändelse. 

Skyddet fungerar dock bara under en kortare period vilket gör att skulle misstagen upprepas 

ett flertal gånger kommer köpcentrets image att förändras. Har ett köpcentrum redan i 

ursprungsläget en sämre image existerar inte detta skydd, utan det kan snarare ses som att 

kunderna har en lägre toleranströskel för mindre bra kvalité då det förstärker en dålig image.  

 

3. Image är en funktion av såväl förväntningar som erfarenheter 

Kundernas förväntningar och erfarenheter av köpcentret skapar image. Om den förväntade 

servicekvaliteten motsvarar eller överträffar förväntningarna förstärks imagen. Motsatsvis 

anses imagen försämrad om kvaliteten på servicen inte når upp till förväntningarna eller till 

ens tidigare erfarenheter.  

 

4. Image har såväl en intern effekt på personalen som en extern effekt på kunden  

 Om ett köpcenter har en tydlig och bra image kan detta resultera i att butikspersonalen 

 fokuserar på att förmedla en servicenivå av hög kvalitet då en fortsatt hög image är målet. 

 Om servicenivån från personalen är av hög kvalitet gör det att kunden även i fortsättningen 

 kommer anse att köpcentret har en stark image. En annan effekt är att köpcenter som har bra 

 rykte och värderas högt har större chans att rekrytera bra personal.  

 

Det kan utifrån Grönroos forskning om image konstateras att image har betydelsefulla roller som i 

allra högsta grad påverkar ett köpcentrums dragningskraft (Grönroos, 2008, s.313-328). De 

intervjuade experterna delar forskarnas tro på hur viktigt fenomenet är. De förstärker detta och vill 

hävda att centrumledarna borde förstå att image kommer bli avgörande för en lyckad framtid. Enligt 

dem kommer en stark image att bidra till en starkare konkurrenskraft.  

Dennis m.fl. har med stöd av sin forskning sett att det är den individuella dragningskraften som är 

avgörande till varför konsumenter föredrar ett köpcentrum framför ett annat. De har också kommit 

fram till att konsumenter kan vara beredda att utöka sin restid och tiden för att leta parkeringsplats 

avsevärt, enbart för att de har en preferens och föredrar ett specifikt köpcentrum. Enligt Dennis 

m.fl. baseras ett köpcentrums image av adderade effekter från affärernas och produkternas image 

vilket är i enlighet med Grönroos teori. För att skapa ett köpcentrum med bra image och med ett 

starkt varumärke krävs fokusering på butiks-och produktnivå. Det forskningen har funnit avgörande 

för hur imagen uppfattas är faktorer som påverkar kundens motivation och som bidrar med känslor 

av glädje och upprymdhet. Andra viktiga aspekter är att arbeta för att uppnå gemenskap och 

trovärdighet mellan kunder och personal, då det är främst servicemötet som lägger grunden för hur 

image utvecklas och uppfattas (Dennis m.fl., 2005).   

Experterna vill vidare poängtera att köpcentrum som begrepp är förlegat och att det idag pratas om 

att bygga destinationer. Destinationerna ska vara platser dit folk vill gå inte bara för att shoppa utan 

för att exempelvis fika, dricka ett glas vin eller enbart för upplevelsen och atmosfären. Att tänka på 

köpcentrum som en destination är oerhört viktigt vid arbete med image och varumärke. 

Köpcentrumledningen måste arbeta med att inte enbart erbjuda traditionella varuhus utan det måste 

aktivt arbetas med att ladda köpcentret med ett utbud som väcker intresse hos konsumenterna och 

som får konsumenterna att välja köpcentret framför näthandeln.  

Resultat från intervjuer gällande image och varumärken 

Image och varumärke är därmed enligt forskarna och experterna två betydelsefulla faktorer som har 

stor inverkan på varför vissa köpcentrum föredras framför andra. Det är därför av stor vikt att det 
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satsas på att förmedla en stark image för att förbli konkurrenskraftiga, vilket gör det intressant att 

undersöka hur detta görs i praktiken. Nedan kommer intervjupersonerna gå under benämningen 

centrumledarna.  

Beroende på ett köpcentrums målgrupp, koncept och strategier skiljer sig arbetet med image och 

varumärke åt. Centrumledarna är överens om att det viktigaste är att anpassa sin image utefter sin 

kundgrupp. De är också överens om att det är viktigt att ha en image som kan levas upp till för att 

inte skapa besvikelse hos konsumenten, detta i enlighet med experternas åsikter och forskning gjord 

inom ämnet. Hur centrumledarna väljer att arbeta med image och vilken image som vill förmedlas 

är väldigt individuellt och skiljer sig åt mellan de olika köpcentrumen. Vällingby City vill nischa sig 

som ”hjärtat i västerort”, MOOD som ”stad i staden” och Frölunda torg som ”störst på shopping”.  

Med ”Hjärtat i västerort” vill centrumledningen förmedla att Vällingby City bör ses som navet och 

det självklara alternativet för dem som bor väster om Stockholm. Centrumledningen marknadsför 

centret som ett inomhus- och utomhuscenter, detta är ovanligt nu för tiden och därför används 

konceptet som en marknadsföringsstrategi. Det arbetas även mycket med att försöka efterlikna en 

stadskärnekaraktär med ett brett utbud av både butiker och service. I köpcentret har också 

arbetsförmedlingen, barna- och mödravårdscentralen placerats och två kyrkor är placerade i direkt 

anslutning. Detta för att Vällingby City inte enbart vill vara ett köpcentrum, centrumledningen vill 

kunna erbjuda mycket mer och därav leva upp till sin image ”Hjärtat i västerort”.  

Med ”Stad i staden” vill centrumledningen att MOOD ska stå för ett unikt koncept som har det där 

lilla extra. Ledningen arbetar aktivt med att sprida ”Beyond shopping” med målet att förmedla 

något oväntat där centret inte ska uppfattas som alla andra. För att lyckas arbetas det ständigt med 

förändringar, exempelvis skyltning och dekor. Köpcentrets influenser och karaktäristiska drag har 

hämtats från främst Paris och London och framför allt från hotell och flygplatser. Atmosfären i 

MOOD är det som enligt centrumledaren gör köpcentret till ett unikt koncept och därför arbetas det 

ständigt med att förmedla en röd tråd för att uppfattas som en ”stad i staden”.  

Med ”Störst på shopping” vill centrumledningen i Frölunda Torg locka en bred kundgrupp. Centret 

har ett medvetet mycket brett utbud av butiker och service och har därmed en varierad hyresgästmix 

där antalet hyresgäster är många. Vidare vill centrumledningen få konsumenterna att känna att den 

bästa shoppingupplevelsen fås om de väljer att konsumera i centret. För att skapa den bästa 

shoppingupplevelsen arbetas mycket med dekoration och utsmyckning. För att leva upp till den 

image centrumledningen vill förmedla har centrumledningen valt en bredd på sin hyresgästmix och 

det arbetas aktivt för att shoppingupplevelsen ska bli så bra som möjligt.  

Jämförelse och analys av intervjumaterialet gällande image och varumärken 

Från intervjuerna med centrumledarna framgick olikheter. Trots olikheter finns den gemensamma 

nämnaren att vilja skapa en image som reflekterar deras positionering och individuella värden, 

vilket enligt experterna, forskarna och centrumledarna är det som är av väsentlig vikt. Imagen ska 

spegla det som parterna är bra på och det som differentierar dem från konkurrenterna. Ett 

köpcentrums image ska väcka respons och känslor hos konsumenten och kort beskriva det mål som 

ett köpcentrum ständigt arbetar mot. Centrumledarna är överens om att kärnvärden så som närhet 

och trygghet är viktiga i arbetet med image och varumärke och att de flesta köpcentrum i Sverige 

arbetar aktivt med att skapa dessa känslor.   

Hur påverkar en tydlig image ett köpcentrums kundflöde? Det som med säkerhet kan sägas utifrån 

dessa vetenskapliga resonemang är att image har stor påverkan på varför vissa köpcentrum föredras 

framför andra och därför har stor betydelse. Det kan också fastställas att imagen har en direkt 

koppling till marknadsföring vilket gör att marknadsförarens roll är av väsentlig vikt. Vidare kan det 
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konstateras att imagen som kan förstärkas respektive försvagas är beroende och styrd till viss del av 

hur personalen bemöter kunderna i serviceprocessen. Det Lars Backemar poängterade som 

centrumledarna var överens om, är att det är viktigt att ledningen skapar strategier som möjliggör 

köpcentrets visioner och som bidrar till att de får den positionering och image som de strävar efter. 

Innebörden av detta är att ett flertal parter tillsammans i slutänden skapar ett köpcentrums image.  

Det mest väsentliga blir därför att centrumledningen har arbetat ut tydliga ramar och att alla 

inblandade medarbetare vet vad som förväntas för att uppnå bästa möjliga resultat. Därför är det av 

stor vikt att centrumledarna aktivt arbetar med att förmedla köpcentrets image och att de presenterar 

strategierna för att ständigt kunna utvecklas. Att imagen mot kund sedan påverkas mer av 

marknadsförarna och butiksbiträdernas roller än av centrumledningen bevisar enbart att det är 

viktigt att centrumledarna har lagt en bra grund och har förtroende för medarbetarna.  

Den ena av de fyra roller som Grönroos menar att image kan ha, som innebär att image har en intern 

effekt på personalen och en extern effekt på kunden, finner jag intressant. Att butiksbiträden blir 

mer inspirerade till att göra ett bättre jobb för att bibehålla ett gott rykte och en god image anser jag 

speglar den verklighet som finns i vissa segment i samhället. Det blir allt viktigare och många blir 

beroende av status och vad andra tycker och jag vill påstå att citatet i grund och botten handlar om 

de faktorerna. Kunder vill gärna återvända till en butik som har exceptionell service. Jag tror dock 

att anledningen till varför en del kunder väljer att återkomma är att de anser att butiken förmedlar en 

känsla av lyx och status.  

Baserat på ovanstående vetenskap och intervjuer skulle jag vilja hävda att vikten av imagen och hur 

mycket resurser som behöver läggas ned är korrelerat med hur premium ett varumärke vill 

positionera sig. I köpcentrum som Vällingby City och Frölunda Torg där målet är en bred 

kundgrupp och ett brett utbud, blir arbetet med image mindre betydelsefullt än i exempelvis MOOD 

gallerian. Som ovan nämnt handlar image i grunden om vad kunder har för uppfattning om 

köpcentret och vad de som kunder förväntar sig. Jag vill hävda att köpcenter som inte nischar sig 

och som fokuserar på varumärken i ett lägre prissegment inte behöver lägga ner lika mycket 

resurser på att förmedla en stark image, då dessa kunder söker funktionella attribut snarare än 

premiumvarumärken och exceptionell service. Förväntningar från kunder i Frölunda Torg är enligt 

min mening förmodligen lägre än förväntningarna från kunderna i MOOD gallerian då kunder som 

väljer att handla i Frölunda Torg baserat på utbudet har valt centret på grund av dess bredd och 

variation. Andra faktorer som har vägts in skulle kunna vara enkelhet att parkera och möjlighet att 

utföra alla sina ärenden på ett och samma ställe. Medan kunderna i MOOD gallerian medvetet 

väljer att konsumera i butiker med högre prissegment och bland varumärken som räknas in bland 

premiumvarumärken, min hypotes är att förväntningarna på centret och servicen ökar vilket har en 

koppling till imagen.  

Tillbaka till frågan om hur imagen påverkar kundflödet. Jag vill konstatera att imagen i allra högsta 

grad har en direkt koppling till kundflödet men att imagen har olika hög betydelse och att olika 

nivåer av resurser behöver vidtas beroende på vilket köpcenter det rör sig om. Den gemensamma 

nämnaren är dock att imagen måste anpassas efter kundgrupp och utbud för att inte skapa 

besvikelse. Då köpcentrets sammansättning av butiker planeras utifrån ett specifikt kundsegment 

som ska adresseras är det viktigt att det kundsegmentet uppfattar imagen såsom centrumledningen 

har tänkt sig. Det som är intressant och som styrker mitt resonemang är att experterna anser att 

arbetet med image och varumärke kommer att få en avgörande betydelse för hur framgångsrikt ett 

köpcentrum blir i framtiden. Min personliga åsikt är i enlighet med Lars Backemars uppfattning, att 

det i framtiden kommer bli oerhört viktigt att det skapas unika köpcentrum. Men också att det vid 

etablering av nya centrum utvärderas och ifrågasätts, om det är något speciellt som saknas på 

marknaden och om det går att skapa en image och ett koncept som är nytänkande. Samtidigt som 
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det bör utarbetas en tydlig strategi för hur köpcentret ska förmedla imagen och hur ledningen ska få 

alla inblandade parter att arbeta åt samma håll för att uppnå den positionering som eftersträvas.   
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5 Upplevelser  

Faktorerna som har störst inverkan i hur besöket upplevs är personalens bemötande och köpcentrets 

miljö. Grönroos skiljer mellan serviceprocessen och serviceutfallet där serviceutfallet är baserat på 

serviceprocessen, som i sin tur utgörs av kundens upplevelse av mötet med butiksbiträdet. Desto 

bättre försäljaren presterar i serviceprocessen desto större blir serviceutfallet och därmed 

lönsamheten. Serviceutfallet blir med andra ord en direkt effekt av kundnöjdhet – desto mer nöjd en 

kund är desto mer villig är denne att konsumera. Nyckelaspekter som påverkar kundens upplevelse 

av serviceprocessen är mottagande, försäljningsförmåga, empati och den sociala kompetensen hos 

försäljaren (Grönroos, 1984, s. 36-44). 

Forskning gjord av bland andra Buzzel och Gale och Ghobadian m.fl. visar att främst två 

nyckelfaktorer bidrar till en förbättrad försäljningsprocess och därmed ett högre serviceutfall – 

flexibilitet hos säljresurser samt kompetens och ambitionsnivå hos butikschefer. Flexibilitet hos 

säljresurser krävs, då försäljarna till en högre grad måste kunna anpassa sig efter varje specifik kund 

då alla kunder har olika preferenser och uppfattningar om vad ett bra servicemöte är. Därför kan det 

vara av stor vikt för centrumledarna att satsa på säljutbildningar där försäljarna får goda kunskaper i 

hur de kan påverka kundmötet och på så sätt arbeta för en ökad avkastning (Ghobadian m.fl., 1994, 

s.43-66 och Buzzel & Gale, 1987). Experterna är överens med forskarna om att det är oerhört 

viktigt att det arbetas för att ständigt förbättra servicekvaliteten. Enligt dem är det bästa sättet att 

satsa på utbildningar. De hävdar dock att det inte alltid är enkelt, då många butikskedjor har sina 

egna utbildningar, sin egen kultur och sina egna preferenser om vad ett bra bemötande är, vilket gör 

att utbildningarna ibland kan möta motstånd. 

 

Forskningen har visat att utbildningar för säljchefer i många fall ökar och förstärker butikschefernas 

ambitioner och kunskaper vilket bidrar till att de i sin tur ställer högre krav på medarbetarna. 

Butikscheferna har en större chans att direkt påverka mötet mellan kund och försäljare till skillnad 

från vad centrumledaren har vilket gör att butikschefen får en viktig styrande roll i 

serviceprocessen. Därav kan det anses vara viktigt att centrumledaren tar initiativ att utbilda 

butikschefer med managementutbildningar. Experterna samtycker och de anser också att det är 

viktigare att arbeta med butiksledningen och anordna managementutbildningar än att utbilda varje 

butiks säljkår. Genomslagskraften blir vanligtvis större om ledningen utbildas där målet är att varje 

butikschef i sin tur ska utbilda sin personal, vilket innebär att de intervjuade experterna och 

forskarna anser att ett aktivt arbete med utbildningar har en positiv effekt på lönsamheten och fler 

borde därför ägna sig åt detta. Janne Sandahl och Lisa Lagerén menar dock att servicebemötandet 

måste anpassas efter var köpcentret är placerat geografiskt. Svenskar är enligt dem reserverade och 

vill ibland inte ha hjälp och många kan snarare känna obehag än positiv respons över att ett 

butiksträde vill hjälpa till. Enligt dem är det därför viktigt att hitta en balans mellan vad som är för 

mycket respektive för lite service, samtidigt menar de att detta ska läras genom utbildningar.  

Köpcentrets miljö har ett direkt samband med trivseln. Enligt HUI research måste det aktivt jobbas 

med faktorer som skapar trivsel. Det är inte tillräckligt att skapa en helhetslösning utan ett 

kontinuerligt arbete krävs (Kolterjahn, 2011, s. 44-46). Det finns ett flertal faktorer som bidrar till 

en ökad trivsel hos konsumenterna. För att skapa trivsamma köpcentrum är det framför allt tre saker 

det enligt experterna bör arbetas med, arkitektur, design och materialval. Det viktigaste är att det 

skapas miljöer som uppfattas som trovärdiga med hög kvalité. I arkitekturen ingår bland annat att 

det arbetas aktivt med färgval och belysning, de menar att en felaktig belysning kan få stora 

negativa konsekvenser. Andra viktiga aspekter är att det ska vara helt, rent och snyggt samt att 

konsumenter ska känna sig trygga. Lars Backemar hävdar att köpcentrum bör utformas som ett 

tredje vardagsrum och avgörande blir att det satsas på en bra helhetsupplevelse. Skapandet av något 
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unikt kan vara det som avgör om centret föredras framför en konkurrent, vilket har en direkt 

koppling till lönsamheten. Arbetandet med upplevelser är som sagt väldigt viktigt och det som 

experterna betonar är viktigast för att uppnå goda resultat är att lyckas överträffa en konsuments 

förväntningar och att skapa mervärde.  

En av de mest väsentliga faktorerna enligt både forskarna och experterna är att det arbetas för att 

skapa trygghet både hos kunden och hos butikspersonalen. Mörka gångtunnlar eller andra faktorer 

som kan skapa obehag bör undvikas. Det är inte ovanligt att många känner sig otrygga i 

parkeringsgarage, detta kan dock undvikas genom exempelvis belysning och färgval (Kolterjahn, 

2011, s. 44-46). Experterna förstärker resonemanget genom att hävda att parkeringsgarage är en av 

två viktiga parametrar som skapar ett första intryck, vilket är viktigt att arbeta med då de menar att 

första intryck är svåra att ändra. Kommer kunden med bil är parkeringsgaraget det första denne 

möts av och därför är det viktigt att det har arbetats med färgval, belysning och skyltning för att 

skapa trygghet i enlighet med de vetenskapliga rönen. Experterna vidareutvecklar resonemanget och 

hävdar att lätthet att hitta också är viktigt och att det utöver detta bör arbetas med att involvera 

garaget som en del i köpcentrets koncept.  

Parkeringsplatser och tillgängligheten är betydelsefulla faktorer som spelar stor roll för 

köpcentrums attraktivitet. Läget är därmed oerhört viktigt och det måste aktivt arbetas med att 

ständigt underlätta för konsumenterna. En lättillgänglig parkeringsplats med närhet till köpcentret är 

en viktig parameter som kan ha en avgörande roll för vilket köpcentrum som föredras (Kolterjahn, 

2011, s. 44-46). Janne Sandahl och Lisa Lagerén hävdar att parkeringsplatserna har en direkt 

koppling till köpcentrets lönsamhet och därför är det av stor vikt att dessa utformas i enlighet med 

vad som efterfrågas. Som konsument eftersträvas enkelhet och flexibilitet. Flexibiliteten baseras 

även på köpcentrets öppettider vilket gör det till en viktig fråga för centrumledningen. Att ha 

generösa öppettider kan också användas i marknadsföringssyfte. Kista Galleria marknadsför sig 

som Sveriges öppnaste galleria med öppettider från 10.00 till 21.00 vilket gör att öppettiderna inte 

bara ger kunderna flexibilitet utan också kan sägas vara en grundläggande del av den totala 

marknadsföringen (Kista galleria).  

Entrén har också stor påverkan på kundernas uppfattning om ett köpcentrum, det är därför vanligt 

att dessa är speciellt utformade när det byggs helt nya köpcentrum. Unibail Rodamco har på sitt nya 

köpcentrum ”Mall of Scandinavia” satsat betydelsefulla summor på att utsmycka entrén för att 

välkomna sina kunder och för att skapa rätt uppfattning. En entré kan sägas ha flera uppgifter, den 

ska fungera som reklampelare, inkastare och vägledare. Desto större köpcentret är desto större roll 

har den (Kolterjahn, 2011, s. 42-44).  

Entrén är enligt experterna betydelsefull både som en del i konceptet och som en del i profilen, men 

också för att väcka uppmärksamhet. Entrén är en viktig parameter som skapar ett första intryck, då 

det är det första som adresseras ut mot kund. Centrumledningen har enligt experterna lyckats med 

sin entré om de har fått entrén att kännas som en utan en entréskyllt. Det har också lyckats om 

entrén väcker så stor uppmärksamhet att förbipasserande spontant kan gå in för att mätta sin 

nyfikenhet. Lyckas ledningen med detta har de förmedlat köpsignaler som i sin tur resulterar i att 

flödet av kunder ökar, vilket är målet för alla köpcentrum.  

För att ytterligare öka kundflödet är det viktigt att det ständigt arbetas för att utveckla köpcentrum i 

takt med att marknaden förändras, men också i samspel med konsumenternas ändrade preferenser. 

Innebörden av detta är att en i dagsläget bra sammansättning och miljö inte kommer att vara 

konkurrenskraftig i flera år. Allmänt brukar sägas att ett köpcentrum behöver förnyas i större 

utsträckning vart femte år för att förbli attraktiva. Det kan också tilläggas att en förnyelse vart femte 

år inte är tillräckligt då små kontinuerliga förändringar är nödvändiga för en bibehållen 

konkurrenskraft och attraktivitet. HUI Researchs har med sin forskning sett att vid ombyggnationer 
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och förnyelse av köpcentrum ökas kundströmningen då många konsumenter kommer dit för att 

mätta nyfikenheten men att efterfrågan gradvis minskar efterhand och fram till nästa ombyggnation 

(Kolterjahn, 2011, s.56). Experterna anser att tidsintervallet fem till sju år är en bra riktlinje för 

större renoveringar. De hävdar också precis som forskarna att det blir ännu viktigare att det ständigt 

görs löpande förändringar för att skapa intresse, fånga uppmärksamhet och för att få kunderna att bli 

imponerade. Experterna poängterar att det inte behöver vara stora förändringar, utan det viktiga är 

att det arbetas med små detaljer som gör att konsumenter i förväg inte vet vad som komma skall. 

Det kan exempelvis handla om omskyltning, dekoration och tillfälliga aktiviteter.  

Slutsatsen som kan fattas av ovan nämnd information är att kundens upplevelse av den fysiska 

miljön är av väsentlig vikt. Dennis m.fl. presenterade en undersökning som styrker detta påstående. 

Resultatet blev att den fysiska miljön överlägset bidrog mest till hur kunden värderade köpcentret. 

Gestaltningen blir därför viktig och även Kotler förstärker påståendet med hans forskning då han 

anser att gestaltning är en viktig del av den totala marknadsföringen (Kotler, 1999).  

Resultat från intervjuer gällande upplevelser  

Forskningen säger därmed, som även experterna styrker, att det är främst två faktorer som har störst 

inverkan på hur besöket i köpcentret upplevs, personalens bemötande och miljön. Därför är det 

intressant att se hur centrumledningen i de olika köpcentrumen arbetar med dessa aspekter för att 

skapa attraktivitet.  

Centrumledarna är överens om att det är oerhört viktigt med service i kundmötet och att detta har 

stor påverkan på försäljningen. De är också rörande överens om att detta är något som det ständigt 

bör arbetas med och att punktinsatser inte är tillräckligt. De tror också att servicen i framtiden 

kommer att få en allt större betydelse. Ledningen delar även åsikter om att kunskap och information 

är nyckeln till en bra servicekvalitet. Deras allmänna åsikter om servicekvalitet är i enlighet med 

forskarnas bland annat med Grönroos och även med de allmänna experterna. Centrumledarna har 

dock märkt av att det inte alltid är speciellt enkelt, då många av de stora butikskedjorna har egna 

utbildningar och en önskan om att få ha sin egen prägel och karaktär. Hur det väljs att arbeta för att 

förbättra servicen är dock individuellt och varierar beroende på köpcentrum. De utvalda 

köpcentrumen använder managementutbildningar, managementutbildningar i kombination med en 

PR-byrå eller en informationsapp.  

I Vällingby City arbetas det med olika utbildningspaket som är riktade specifikt till butikscheferna, 

med andra ord likställt med de managementutbildningar som bland annat Buzzel och Gale 

förespråkar. Ambitionen med dessa utbildningar är att butikscheferna i sin tur ska utbilda sin 

personal på butiksnivå. Utbildningarna är dock frivilliga och som alla centrumledare är överens om 

kan motstånd mötas från de större kedjorna, vilket kan få motsatt effekt. De butikschefer som har 

deltagit har varit nöjda och har sett en positiv attityd både hos kunder och personal. De är dock 

rörande överens om att arbetet med förbättrad service ständigt måste fortgå. För att följa upp 

utbildningarna och för att se om det medverkar till ett bättre resultat görs, vanligtvis två gånger per 

år ”Mystery-shoppingbesök”. Det görs också kundundersökningar där det har setts att efter 

utbildningar har kurvan över nöjdhet kraftigt ökat, vilket tyder på att det har en direkt koppling till 

lönsamheten.  

MOOD Stockholm arbetar på ett liknande sätt som Vällingby City där det satsas på att enbart 

utbilda butikscheferna. De anser inte att det skulle ge något resultat att hålla säljutbildningar för all 

butikspersonal då det är hög personalomsättning samtidigt som ledningen tycker att det ger bättre 

resultat om respektive chef själva får utbilda sin personal. Det som är specifikt för MOOD, som inte 

Vällingby City gör, är att de arbetar tillsammans med en PR-byrå för att skapa samhörighet och 

samarbete. Centrumchefen för MOOD är övertygad om att det i framtiden måste paketeras och 
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samarbetas mera för att lyckas. Tillsammans med PR-byrån arbetar de med allt som kan tänkas vara 

av stor nytta för butikscheferna där målet inte är marknadsföring utan snarare förslag på hur de kan 

förbättras som butik och som chef. Detta kan göras genom bland annat inspiration från föreläsare. 

Deras mål med samarbetet är att få personalen mer engagerad och kunnig och på så sätt skapa 

möjlighet att ständigt förbättra lönsamheten.  

 

Frölunda Torg har valt en helt annan strategi eftersom de har haft mindre bra erfarenheter av 

utbildningar. De ser precis som de övriga centrumledarna att den största utmaningen är de stora 

kedjornas egna utbildningar, men också att det är svårt att få en hög uppslutning. De har därför 

istället valt att fokusera på interninformation som förmedlas genom deras egna app. Deras mål är att 

vilja förmedla kunskap och en känsla av samhörighet. De styrker detta arbete med att ett par gånger 

per år anordna så kallade inspirationsmöten, där ledningen har olika målsättningar olika gånger. Det 

kan exempelvis röra sig om personlig utveckling eller hur det ska arbetas för att uppnå en ökad 

försäljning, metoden är ofta inhyrda föreläsare. För att ytterligare skapa samhörighet och 

gemenskap bland personalen som centrumledningen anser vara av väsentlig vikt anordnas varje år 

en personalfest där pris i fem olika kategorier delas ut, bland annat för bästa säljande butik. Målet 

för Frölunda Torg är precis som med de andra köpcentrumen, som styrks av forskarna samt 

experterna att kunskap, information, samhörighet och engagemang bidrar till en förbättrad 

servicekvalitet.  

 

Miljön är den andra faktorn som har stor inverkan på en kunds upplevelse. Centrumledningen är 

överens och samtycker med de allmänna experterna om att upplevelsen utöver shoppingen kommer 

att bli allt viktigare i framtiden. På en skala mellan 1-10 där centrumcheferna fick rangordna hur 

viktigt upplevelsen kommer bli för att få kunderna att konsumera i butik istället för online blev 

resultatet – 9. Vilket tyder på att upplevelsen framöver kommer att få en allt mer central roll. Hur 

viktig roll den kan tänkas få skiljer sig dock mellan köpcentrumen. Baserat på intervjuerna 

framkom att det finns skillnader i hur det väljs att arbeta för att skapa upplevelser för kunden. 

Utöver upplevelsernas allt viktigare roll är centrumledarna överens om att det är viktigt att skapa 

trivsel som en del i upplevelsekonceptet. Centrumledarna och de allmänna experterna är även 

överens om att icke kommersiella sittplatser är en viktig faktor för att skapa trivsamma miljöer. Att 

det ska vara helt, rent och snyggt är en annan faktor som det råder tydlig enighet om. Hur det 

arbetas på detaljnivå för att skapa trivsam miljö, skiljer sig dock mellan de olika köpcentrumen.  

 

I Vällingby City där både inom-och utomhusmiljöer finns läggs stora resurser på att få ytorna så 

trivsamma som möjligt, exempelvis arbetas mycket med växter och belysning. Utöver detta har de i 

sin budget en extra post för städning, trots att det enligt kontrakt är Trafikverkets uppgift. 

Anledningen är att ledningen anser att en ren och snygg utomhusmiljö har stor betydelse. En annan 

viktig aspekt som de arbetar med är att besökarna ska känna sig trygga. För att uppnå detta har de 

valt att arbeta med ljusa färger och som tidigare nämndes med belysning. I undersökningar 

framkommer ofta att parkeringsgaragen är de platser där besökarna känner sig mest otrygga. För att 

försöka skapa känslan av trygghet har det lagts stora resurser på att skapa ljusa miljöer även där. 

Inne i köpcentret har de också valt att satsa på att ha ladduttag där konsumenterna kan få möjlighet 

att ladda sina telefoner. I undersökningar har de sett att ladduttagen har varit omtyckta och därför 

har de planer på att införa laddstationer för att göra konceptet ännu bättre.  

 

I MOOD, där utsmyckning och dekoration är en mycket stor och viktig del av upplevelsen, läggs 

mycket resurser på att försöka skapa en unik atmosfär som ska vara i ständig förändring. För dem är 

de små detaljerna viktigast och ledningen vill undvika tomma ytor. Som nämndes i avsnittet om 

image vill MOOD förmedla en internationell känsla med inspiration från London och Paris. För att 
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leva upp till den känslan arbetas det ständigt med att försöka lyfta ut butikerna. Centrumchefen vill 

att butikerna ska få utnyttja utrymmet i direkt anslutning utanför butikerna, för att skapa en mera 

levande atmosfär. Centrumchefen låter också caféerna och restaurangerna utnyttja de icke 

kommersiella sittplatserna då hon anser att alla ytor ska användas. Samtidigt är hon noga med att 

poängtera att besökare inte ska känna att de behöver konsumera något för att använda plasterna utan 

att det snarare ska ses som ett extra utrymme om det är fullbelagt inne i de avsedda lokalerna. I 

MOOD gallerian har de också satsat mycket på toaletter och lounger där målet från ledningen är att 

besökare ska kunna komma från arbetet, byta om och därefter kunna gå direkt till någon av deras 

restauranger som är populära för ”After works”. Målet med dessa ytor är med andra ord att 

underlätta för besökarna och möjliggöra enkelhet. 

 

I Frölunda Torg är det viktigt i arbetet med upplevelsen att kombinationen mellan köpcentrum och 

butikerna är en del tillsammans. De vill undvika att konsumenter ska uppfatta detta som två olika 

delar, därför arbetas det aktivt med varje butikskoncept där målet är högre attraktivitet som helhet. 

De har liknande koncept som MOOD där ledningen har valt att införa lounger och amningsrum för 

att underlätta för sina besökare och på så sätt bidra till trevligare köpcentrum. De har valt ljusa 

färger och satsat mycket resurser på att ha en bra belysning då centrumchefen är enig med de 

allmänna experterna och hävdar att en icke anständig belysning kan få förödande konsekvenser. I 

likhet med de andra centrumcheferna satsar de också på små detaljer som är i ständig förändring för 

att skapa trivsel och för att väcka intresse.  

 

Som nämns i det allmänna avsnittet baserat på forskning och experternas kunskap råder en viss 

enighet om att köpcentrum bör genomgå större renoveringar var femte till var sjunde år, vilket 

också de allmänna experterna styrker. Samtidigt är de allmänna experterna rörande överens om att 

det hela tiden måste pågå en ständig förändring för att väcka nyfikenhet och för att locka kunder. 

Centrumledarna delar åsikten om ständig förändring, men det råder dock delade meningar om hur 

ofta större renoveringar bör göras. Centrumchefen för Vällingby City anser att tidsintervallet var 

femte till vart sjunde år som tidigare har ansetts vara standard i branschen är förlegat och att 

renoveringar bör göras oftare. Detta synsätt styrks även av centrumchefen för MOOD, medan de i 

Frölunda Torg tycker att tidsintervallet är en bra riktlinje.  

 

Centrumledarna är noga med att se till att det ständigt är en pågående process och en aktivitet i 

köpcentrumen. När hyresgäster försvinner och butiker upphör är det vanligt att ytan delas upp för 

att möjliggöra förändring av befintliga butiker. Andra åtgärder för att förändra butikerna är 

ombyggnationer, varierande belysning och ändring av inredning. Vidare är centrumledningen noga 

med att poängtera att det är av stor vikt att uppdatera och förnya dekor och skyltning. MOOD satsar 

framför allt på de stora kampanjerna, vår, sommar, höst och jul. Centrumchefens mål är att kunder 

under dessa perioder tydligt ska känna av atmosfären av exempelvis vår och på det sättet bli 

inspirerad. För att skapa spänning för de konsumenter som konsumerar flera gånger i månaden eller 

flera gånger i veckan ser de till att det hela tiden byts ut detaljer. MOOD är, baserat på intervjuerna, 

den galleria som anser att det är viktigast med utsmyckning och detta märks tydligt när man är inne 

i köpcentret vilket också överensstämmer med deras image.  

 

I det allmänna avsnittet diskuteras kundens flexibilitet och enkelhet och att det är viktigt med en 

närliggande parkeringsplats eller parkeringsgarage, vilket styrks av de centrumchefer som är 

ansvariga för förortscenter. För dem är deras parkering av stor vikt och de har satsat mycket på att 

få dem att kännas trygga och välfungerande med exempelvis tydlig skyltning. För MOOD är en 

parkeringsplats inte alls betydelsefull eftersom majoriteten av deras kunder kommer till fots eller 

med kollektivtrafik. Vidare diskuteras vikten av en entré och alla centrumledarna är överens om att 
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entrén är viktig som en del av konceptet, i enighet med de allmänna experterna. Entrén är det första 

besökare möts av och redan där skapar sig denne en uppfattning om vad som komma skall. En bra 

entré kan också väcka nyfikenhet och få förbipasserande att spontant gå in och konsumera. Entrén 

har därmed en betydande roll, men enligt centrumchefen för MOOD spelar förmodligen fasaden 

och taket en större roll för att väcka intresse.  

Jämförelse och analys av intervjumaterialet gällande upplevelser  

Som framgick i resultatdelen är centrumledarna överens med forskarna om att det är oerhört viktigt 

med service i kundmötet och att det i framtiden kommer en få allt större betydelse. De delar även 

åsikt om att kunskap och information är nyckeln till bra servicekvalitet. Vid undersökning av hur 

centrumledarna arbetade med att öka personalens kunskap och information fanns som beskrevs i 

resultatdelen skillnader mellan centrumen. Vällingby City och MOOD gallerian arbetar bland annat 

med managementutbildningar och anser att detta är ett bra koncept medan de i Frölunda Torg har 

haft mindre bra erfarenheter av utbildningar och där ledningen istället har valt att satsa på en 

informationsapp.  

Den gemensamma uppfattningen som delas av forskarna och centrumledarna för Vällingby City 

samt MOOD gallerian är att managementutbildningar är en bra strategi. Främsta anledningen till 

varför managementutbildningar förespråkas är att genomslagskraften blir bättre om det fokuseras på 

att utbilda cheferna. Framför allt eftersom centrumcheferna för utvalda köpcenter anser att det lätt 

kan bli tidsineffektivt och slösaktigt att lägga resurser på säljutbildningar när personalomsättningen 

är hög. Bäst resultat uppnås om butikscheferna själva får möjlighet att avgöra vilka strategier som 

ska implementeras och i vilken utsträckning de vill använda sig av utbildningarna. Detta då alla 

butiker har olika kunder och olika målsättningar, vilket innebär att den säljstrategi som fungerar 

bäst för många butiker kanske inte fungerar för resterande. Därför skulle jag vilja påstå att en 

anpassning av det som lärs ut på managementutbildningarna till den egna butikens koncept är det 

som kommer att bli mest lönsamt. Detta förutsätter dock att centrumledningen godkänner metoden.  

Att Frölunda Torg har valt en annan strategi är intressant och jag gillar ändock deras nytänkande 

trots att managementutbildningar förespråkas. Detta är ett tecken på att de är duktiga på att 

utvärdera och utefter det utarbeta individuella strategier som fungerar bättre än tidigare. Strategin 

bör därför gå under benämningen ”att anpassa sig efter vad som efterfrågas” som är i enlighet med 

forskarnas resonemang om hur köpcentrum skall förbli konkurrenskraftiga.  

Janne Sandahl och Lisa Lageréns åsikt om att servicenivån måste anpassas geografiskt är i enlighet 

med min personliga åsikt. Jag skulle dock vilja vidareutveckla deras resonemang baserat på 

centrumledarnas erfarenheter och även poängtera att servicen bör anpassas utefter varje kund. För 

att uppnå bäst resultat tror jag att det är viktigt att butikscheferna ser till att butiksbiträderna besitter 

förmågan att känna av kunderna och utefter det anpassa servicenivån till specifik kund och få dem 

att känna sig speciella om det är vad som efterfrågas.  

Samtliga ovanstående aspekter utgör tillsammans helheten av köpcentrets miljö. Att miljön är viktig 

är många gånger underförstått dock är det viktigt att poängtera att det är viktigt att inga delar eller 

detaljer glöms bort. Om det finns ett parkeringsgarage som uppfattas som mörkt och otrevligt eller 

en entré som är oinspirerande och icke välkomnande kan detta göra att köpcentret som i sig är 

attraktivt väljs bort. 

Därför delar jag centrumchefen för MOOD gallerians uppfattning, där hon menar att det är de små 

detaljerna som i slutänden har störst betydelse. Ska det skapas unika köpcentrum och en atmosfär 

där kunder föredrar att stanna även efter sina shoppingärenden hävdar jag att det är viktigt att det 

arbetas med att skapa unika spännande miljöer som ständigt förändras. En bra metod för detta är 
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utbyte av skyltning och dekor. Generellt är många köpcentrum i Sverige väldigt lika och min poäng 

är att för att sticka ut krävs unika detaljer och nytänkande var gäller koncept. De intervjuade 

centrumcheferna har enligt min mening förstått detta till viss del och samtliga arbetar för att skapa 

trivsamma och trygga köpcenter. Hur mycket det arbetas med detta är dock olika mellan centrumen 

då de olika centrumcheferna arbetar efter köpcentrets image och vad som vill förmedlas. Däremot 

skulle jag önskat att fler köpcentrum inspirerades i enlighet med Lars Backemars åsikt om att 

försöka återskapa känslan av ett tredje vardagsrum. Det förutspås en framtid där upplevelsen i 

köpcentrum kommer att få en allt mer betydelsefull roll och jag hävdar att vinnarna med högst 

kundflöde kommer bli de som lyckas skapa unika, trivsamma miljöer med inslag av mycket detaljer.  

Vi går mot en framtid där ständig förändring kommer att bli allt vanligare och jag tror precis som 

experterna och vissa av centrumcheferna att intervallet fem till sju år är förlegat. Det kommer därför 

bli allt viktigare med ständig förnyelse och pågående processer samt anpassningar och 

ombyggnationer när tidigare hyresgäster flyttar därifrån, vilket görs i stor utsträckning idag men 

konceptet kommer förmodligen behöva vidareutvecklas. Jag tror på att det istället för att anpassa 

lokalen till tänkt hyresgäst borde gå mot en framtid där anpassningar utefter vad som är bäst för 

centret bör göras och utefter det välja en hyresgäst som kan tänka sig det utformade konceptet. 

Detta för att skapa en helhet och en genomgående atmosfär.  

Servicebemötande och trivsel utgör den totala upplevelsen och det är därför av stor vikt att 

centrumledningen för varje köpcentrum arbetar med att få bägge dessa aspekter så framgångsrika 

som möjligt. Var för sig icke integrerade kan de snarare motverka varandra vilket gör att det är av 

stor vikt att det finns enhetliga mål för hur ett köpcentrum ska upplevas och vad som krävs för att 

målet skall uppnås. Som nämndes i tidigare avsnitt anser jag att det finns en korrelation mellan 

premiumvarumärken och image. För att vidareutveckla resonemanget skulle jag också vilja påstå att 

det från kunder även upplevelsemässigt och servicemässigt finns högre krav när prissegmentet 

stiger. Detta borde därför betyda att MOOD gallerian har en högre budget för att skapa upplevelser 

och för att utbilda sin personal än vad de andra två köpcentrumen har.  
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6 Sammansättningen av köpcentrum 

För att skapa attraktiva köpcentrum med en bra sammansättning som ger upphov till 

tillfredsställande upplevelser krävs att det analyseras vad konsumenter efterfrågar. Enligt en rapport 

från McKinsey måste ledningen ställa sig frågan vad ett köpcentrum och dess butiker ska ha för 

syfte för konsumenterna (Herring m.fl., 2014). Är det viktigt att skapa ett köpcentrum där fokus 

läggs på enkelhet och effektivitet som ska möjliggöra att det krävs mindre tid för att genomföra sina 

köp? Eller är det viktigt att det skapas en plats där kunderna kan få inspiration och nya idéer som 

ska skapa ett begär som i slutänden resulterar i att de impulsköper produkter? Eller är det 

underhållning och chansen att möta experter samt att få möjlighet att känna på produkterna som det 

ska fokuseras på? (Herring m.fl., 2014). Utöver att ha ett tydligt syfte med köpcentret är det också 

viktigt vid planerande av sammansättningen att centrumledningen tänker på att kunden ska kunna 

genomföra stora delar av sina ärenden på ett och samma ställe (Kaufman & Lane 1996, s.4-25). 

Resonemanget förstärks av experterna som menar att det vid bestämmande av 

hyresgästsammansättning är viktigt att beslutet alltid grundas på olika former av analyser. Analyser 

som ofta görs är marknadsanalyser, konkurrensanalyser och köpbeteendeanalyser, för att få en 

förståelse om vilken ”produkt” som bör levereras. Lars Backemar menar att ett köpcentrum kan 

liknas vid en konsumentprodukt. Finns det flera likvärdiga produkter föredras den som kunden har 

bäst erfarenhet av, men preferenserna kan snabbt ändras om förväntningarna inte uppfylls. Översatt 

till handelsbranschen innebär det att om ett köpcentrum inte levererar på den nivå som förväntas är 

det högst troligt att konsumenten föredrar att åka till ett annat köpcentrum efterföljande gång. 

Därför är det viktigt att det förstås vad som efterfrågas och vad som förväntas och utefter det 

bestämma vilken sammansättning som är den bästa och mest framgångsrika. Utöver analyserna 

bestäms sammansättningen till viss del baserat på erfarenhet. 

Frågan centrumledningen måste ställa sig är vilken målgrupp som ska attraheras och utefter det 

avgöra vilken sammansättning som är mest lämplig. För att veta vilka affärer som är mest attraktiva 

kan centrumledningen använda sig av veckovisa försäljningsrapporter från respektive butik och på 

så sätt se vilka affärer som är mest lönsamma, men även för att kunna avgöra vilken typ av affärer 

som har högst efterfrågan (Lind & Lundström, 2011 s.126).   

Experterna menar vidare att olika köpcentrum har olika preferenser om vad en bra 

hyresgästsammansättning är. Allmänt kan sägas fokus bör vara att lösa människors 

”vardagsproblem”. Ett helhetskoncept behöver kunna erbjudas som ska vara en plats där kunders 

alla problem kan lösa på en gång, då vi går mot ett samhälle som blir mer och mer tidspressat.  

De amerikanska forskarna James Gilmore och Joseph Pine som arbetar vid Harvard Business 

School har forskat om upplevelser och dess inverkan på konkurrenskraften. Baserat på deras 

forskning har de delat upp upplevelser och kommit fram till att begreppet består av fyra olika delar, 

underhållning, utbildning, estetik och eskapism (Kolterjahn, 2011, s.46). Alla dessa element bidrar 

tillsammans och var för sig till attraktiva köpcentrum. Dessa faktorer ska centrumledningen ha i 

åtanke när hyresgästsammansättningen planeras. Hyresgästsammansättning handlar inte enbart om 

vilka butiker som krävs, utan det handlar också till stor del om hur ytan ska fördelas mellan olika 

intressenter. Hur stor del som ska vara restauranger, caféer och hur mycket det ska satsas på att 

skapa platser dit konsumenter inte enbart kan gå för att handla. I kampen om köpkraften betonas 

vikten av att ”trollbinda konsumenterna”, de menar att om konsumenter har en vilja att stanna i 

köpcentrum en längre tid på grund av unika miljöer kommer det i slutänden resultera i högre 

konsumtion, vilket faller under kategorin ”shopping med upplevelsen som drivkraft” (Kolterjahn, 

2011, s. 45- 46). Ett konkret exempel på detta är det nyetablerade köpcentrumet Emporia i Malmö 

som byggts av Sten och Ström.  
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Sten och Ströms presentation av köpcentret lyder ”När vi bygger Emporia, Skandinaviens främsta 

köpcenter, skapar vi en fristad, där vi filtrerar bruset från vardagens krav. Emporia kommer bli en 

mental och fysisk tillflyktsplats, bortom alla måsten. Ett ställe dit man kommer för att shoppa, 

umgås och fyllas av energi och inspiration. Där besökarna ska få ro i sinnet att upptäcka butikerna i 

egen takt. Som fristad erbjuder Emporia ett utflyktsmål för en heldag med hela familjen, ändå ligger 

det väl inom räckhåll för ett snabbt vardagsbesök – halvvägs mellan Malmö̈ och Danmark om man 

så vill” (Sten och Ström). Citatet förstärker teorin om att upplevelsen är en av de allra viktigaste 

faktorerna för att skapa attraktiva köpcentrum.  

En annan viktig drivkraft som är av väsentlig vikt vid bestämmandet av hyresgästsammansättning 

är rätt utbud. I ”Kommersiella fastigheter i samhällsbyggandet” diskuteras vikten av 

ankarhyresgäster. Vissa hyresgäster är mer betydelsefulla än andra och kan skapa synergieffekter. 

Typexempel är H&M, Systembolaget samt McDonalds som många stora köpcentrum har svårt att 

klara sig utan (Lind & Lundström, 2011, s.126-127). Ankarhyresgästerna måste anpassas efter 

köpcentrets storlek, då dessa vanligtvis har förhandlat sig till en mera förmånlig hyra. Stora delar av 

köpcentrets totala intäkter måste därför vara resultatet av övriga butikers omsättning vilket gör att 

det är av väsentlig vikt att hitta en balans mellan ankarhyresgästerna och de övriga (Coleman 2006, 

s.255). Det skiljs mellan destination och impulsshopping, där impulsshopping uppstår då ett 

köpbehov skapas på väg till den tänkta destinationen som vanligtvis är en ankarhyresgäst. Därför 

placeras ankarhyresgästerna strategiskt där målet är kundflöde till övriga butiker. Det är därför inte 

ovanligt att Systembolaget exempelvis placeras längst in i köpcentret med målet att kunden på 

vägen ska konsumera spontant. Andra typiska placeringar av ankarhyresgäster är vid vändpunkter 

eller i slutet av butiksstråken (Coleman 2006, s.255). Experterna ger sitt medhållande om att detta är 

en bra strategi för att öka flödet av kunder i hela centret. Lars Backemar tror att det i framtiden 

kommer att gå mot att allt fler ankarhyresgäster utgörs av restauranger istället för stora butikskedjor, 

i och med att mer och mer fokus läggs på helheten och upplevelsen. Han tror också på att det 

kommer bli allt viktigare att fokus och prioritet läggs på skönhet och hälsa.  

Resultat från intervjuer gällande sammansättning av köpcentrum 

Vid bestämmande av hyresgästsammansättning är forskare, de allmänna experterna och 

centrumledningen överens om att en djupgående analys bör ligga till grund för beslut om vilken 

hyresgästsammansättning som är den mest optimala. Vilken hyresgästsammansättning som är mest 

lönsam och framgångsrik skiljer sig beroende på målgrupp, geografisk placering och den image 

som köpcentret har valt att förmedla, vilket gör att vad som är en bra hyresgästsammansättning 

skiljer sig mellan centrumen. Därför är det av intresse att undersöka hur de olika centrumledarna har 

tänkt vid val av hyresgäster.  

Centrumledningen är som ovan nämnt överens om att bestämmande av hyresgästsammansättning 

alltid bör baseras på analyser och främst marknadsanalyser. Detta för att ta reda på vilka som bor i 

området och för att förstå vilka som är kunderna. När analysen görs undersöks vad som i dagsläget 

saknas och vad som efterfrågas. Att undersöka vad som efterfrågas i området är enligt McKinsey, 

som nämns i det allmänna avsnittet, av stor vikt och något som fokus bör läggas på. Centrumledarna 

samtycker, dock kan det baserat på vad som framkom i intervjuerna finnas skillnader mellan 

centrumen eftersom alla tre köpcentrum har olika förutsättningar, skilda preferenser och olika mål. 

Förutsättningarna för de olika centrumledarna skiljer sig avsevärt. Förvaltningen av Vällingby City 

övertogs som nämndes inledningsvis i resultatdelen av Newsec 2012, med uppdrag att åtgärda de 

misstag som tidigare hade gjorts under den stora renoveringen mellan 2004-2008, vilket betyder att 

de redan hade många befintliga hyresgäster. Den delen av köpcentret som behövde läggas mest 

resurser på var det så kallade K5 där konceptet inte alls fungerade utan där centrumledningen 
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behövde arbeta med att få in nya hyresgäster. På liknande sätt hade Frölunda Torg efter sin 

renovering majoriteten av sina hyresgäster fastlagda och de behövde enbart få in ett fåtal till. 

MOOD däremot öppnade 2012 och behövde fylla ett helt köpcentrum med nya hyresgäster vilket 

innebar att de behövde göra en mer djupgående analys jämfört med de andra två centrumen.  

När Newsec började förvalta Vällingby City började det utarbetas en långsiktig strategi med målet 

att få köpcentrets avkastning att öka. Delar av strategin bestod av marknadsanalyser i enlighet med 

ovan där det främst fokuserades på närområdet, men även på sekundärområdet för att kunna locka 

till sig ytterligare ett kundsegment i framtiden. Vidare undersöktes hur konkurrensen i området såg 

ut och vad kunderna hade för preferenser. I sin analys kom de bland annat fram till att det saknades 

en stor dagligvarubutik där folk kunde veckohandla, därför valde de att öppna upp City Gross i 

höstas. Målet med öppningen var att kunderna skulle kunna utföra all sin konsumtion på ett och 

samma ställe. Centrumledningen tror att detta kommer bli allt viktigare då tidsbristen i samhället 

ökar allt mer. Öppningen av City Gross gjordes även med målet att locka till sig andra kunder till 

köpcentret, som från början valde att åka till köpcentret för att handla mat men som i framtiden 

förhoppningsvis också kommer att välja centret som sitt första val vid konsumtion av andra varor. 

Var gäller förändringen av K5 kom ledningen fram till att lokalerna behövde anpassas och byggas 

om för att skapa bättre förutsättningar. De valde därför att bygga tvåplansbutiker och att utforma 

centret med nya rulltrappor. Vid val av hyresgäster valde de att flytta flera av köpcentrets 

ankarhyresgäster från deras befintliga platser och istället placera dem inne i K5. Stadium och H&M 

var två av dessa. SATS placerades också i K5 för att öka flödet av människor med målet att så 

många som möjligt skulle konsumera på vägen. Placeringen av ovanstående innebär att 

centrumledningen i Vällingby City har valt att placera sina ankarhyresgäster strategiskt och att de 

har sett att detta har varit oerhört viktigt för spridningen av kunderna i centret vilket är i enlighet 

med vad forskarna anser.  

Den djupgående analysen som inledningsvis valdes att utföras vid öppning av MOOD gallerian 

användes som grund för deras val av hyresgästsammansättning. I analysen kom centrumledningen 

fram till att köpcentret skulle nischas och vara anpassat efter den tänkta kundgruppen som skulle 

vara kräsna, köpstarka, beresta 25-55 åringar med bra inkomst. De ville skapa en galleria bestående 

av ett mellanprissegment som skulle vara ett mellanting mellan Biblioteksgatan och Drottninggatan. 

Ledningen har märkt att marknaden har förändrats sedan den omfattande analysen genomfördes och 

för att säkerställa att de arbetar på rätt sätt, görs kontinuerliga marknadsanalyser. Dessa har 

resulterat i att flertal hyresgäster har bytts ut sedan dess. Vid utbyte av hyresgäster är ledningen 

oerhört noga med att göra detta utan att förstöra MOODs koncept. I MOOD gallerian använder de 

sig av 60-, 20-, 20- principen där 60 procent av hyresgästerna ska fungera som kryddor, 20 procent 

är icke traditionella varukedjor som konsumenter ändå känner igen och de övriga 20 procenten är 

ankarhyresgäster. Även i MOOD gallerian har ankarhyresgäster placerats strategiskt. Deras främsta 

ankarhyresgäster är Best of Brands butiker som är placerade i varsitt hörn. Centrumchefen i MOOD 

poängterar också att det är av stor vikt att hyresgästerna har rätt granne och detta är något som 

ledningen har valt att arbeta med. I dagsläget består MOOD gallerians hyresgäster av 40 procent 

restauranger och dessa är oerhört viktiga. Centrumchefen ser vissa restauranger som 

ankarhyresgäster vilket är i enlighet med de allmänna experternas åsikt där det tros att restauranger i 

framtiden kommer bli en allt större del av ankarhyresgästerna. Detta gör att MOOD ligger i 

framkant gällande sina ankarhyresgäster.  

Efter ombyggnationen av Frölunda Torg valde ledningen att utöka sitt koncept där det behövdes få 

in fem nya hyresgäster. Fördelen som centrumchefen hade jämfört med de andra köpcentrumen var 

att Frölunda Torg redan hade goda kunskaper om vilka som var deras kunder och vilka som bodde i 

området. Centrumledningen har ett flertal år riktat in sig på främst fyra dominerande målgrupper, 

villaägare, småhusägare i förort, kulturell mångfald och seniorer boende i lägenhet. Det som gjordes 
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innan bestämmandet av de fem nya hyresgästerna var att fokusera på vad köpcentret behövde 

kompletteras med. Centrumledningen visste redan innan att det fanns många starka 

ankarhyresgäster och därför valdes det att satsa på småbutiker som kunde erbjuda ett mera lyxigt 

koncept för att skapa variation och för att skapa ett mera unikt och speciellt utbud. Vilket enligt 

centrumchefen var uppskattat och framgångsrikt.  

Jämförelse och analys av intervjumaterialet gällande sammansättning av hyresgäster  

Som beskrevs i resultatdelen hade de olika köpcentrumen olika förutsättningar och därför skiljer sig 

deras strategier och analyser åt. Det råder trots olikheter ett visst samband, nämligen att 

centrumledarna anpassar arbetet och analyserna efter respektive förutsättningar samt efter den 

efterfrågan som finns i områdena vilket är i enlighet med rapporten gjord av McKinsey.  

Vällingby City och Frölunda Torg är relativt jämförbara då de endast behövde få in ett fåtal nya 

hyresgäster. Skillnaden är dock påtaglig och det grundar sig förmodligen i att Vällingby City inte 

var ett fungerande center och därför behövde ändra om i beståndet, medan Frölunda Torg enbart 

ville komplettera för att få ett ännu bredare utbud. Vällingby City gjorde grundläggande analyser 

för att förstå vad som saknades i området och vilka butiker som skulle kunna addera värden för att 

uppnå ett högre kundflöde.  I analyserna kom det fram att en dagligvaruhandel saknades. 

Centrumchefen var snabb på att öppna upp City Gross vilket tyder på att centrumledningen i 

enlighet med vetenskapen anser att det är viktigt att kunder ska kunna genomföra alla sina inköp på 

ett och samma ställe. Vidare flyttades befintliga hyresgäster om och centrumchefen valde att placera 

viktiga ankarhyresgäster i K5, vilket har visat sig lönsamt. Detta innebär att den forskning som 

bedrivs inom området gällande ankarhyresgäster och vars uppfattning som delas av experterna visar 

sig fungera även i praktiken. I Frölunda Torg visste centrumledningen vilka som var deras kunder 

och vad som förväntades av centret. Köpcentret hade sedan tidigare ett stort utbud av 

ankarhyresgäster som möjliggjorde att det kunde fokuseras på att öppna upp små butiker med unika 

koncept och miljöer. Strategin som valdes kan anses vara i enlighet med resonemanget om att skapa 

butiker som väcker nytt intresse.  

Trots olikheter mellan centrumen hävdar jag ändå att det i grund och botten handlar om att öka 

kundflödet och att detta uppnås genom att det bland annat skapas ett anpassat utbud. I förortscenter 

har många kunder som första preferens ett brett utbud och därför anser jag att det blir allt viktigare 

att centrumcheferna för sådana center ser till att det arbetas för att utöka hyresgästerna för att kunna 

möta förväntningarna. Att kvantitet blir viktigare kan baserat på antalet hyresgäster som i Vällingby 

City och Frölunda Torg uppgår till 120-130 hyresgäster jämfört med MOOD gallerians 55 tydligt 

utläsas. Arbetet med hyresgästsammansättningen skiljer sig därför betydande beroende på vad 

kunder efterfrågar, geografisk placering och baserat på hur stort köpcentret är.  

Arbetet med analys och utbud i MOOD gallerian som endast har 55 hyresgäster och som vid 

nyetablering behövde fylla hela gallerian med nya hyresgäster skiljer sig jämfört med de övriga två. 

Det som kan tydas baserat på resultatet var att MOOD gallerian vid bestämmande av sin 

hyresgästsammansättning utgick ifrån vad som saknades på marknaden, men framför allt vad som 

krävdes för att deras image skulle vara möjlig att uppnå. Deras image att skapa ett unikt koncept 

som skulle uppfattas som en stad i staden fungerade som utgångspunkt. De var också beroende av 

att skapa en sammansättning som skulle tillfredsställa deras förväntade kundgrupp, kräsna, beresta, 

köpstarka 25-55 åringar med bra inkomst.  

Baserat på vad som framkom i intervjun anser centrumchefen för MOOD gallerian att ledningen har 

lyckats att förstå vad som efterfrågas och förväntas och att MOOD gallerian därför har lyckats med 

sin sammansättning. Att det sedan öppning har bytts ut ett flertal hyresgäster ser jag som positivt. 
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Utbytet tyder på att centrumledningen har förstått vikten av att ständigt arbeta för att hänga med i 

utvecklingen och den ändrade efterfrågan. Det kan dock poängteras att utbytet också kan ha att göra 

med att somliga hyresgäster inte klarade av att betala de höga hyrorna. Intressant att se är att det 

också har arbetats med ankarhyresgäster som är strategiskt placerade i hörnen. Att inte arbeta med 

ankarhyresgäster känns baserat på vetenskapen, experterna och på vad som framgick i intervjuerna 

inte som ett alternativ. Jag skulle dock i framtiden baserat på Lars Backemars resonemang vilja se 

att allt fler ankarhyresgäster kommer att utgöras av restauranger istället för stora butikskedjor, i och 

med att mer och mer fokus läggs på helheten och upplevelsen.  

I framkant av de utvalda köpcentrumen gällande restauranger och viktiga dragningskrafter vill jag 

påstå att MOOD gallerian är. Detta då gallerian utgörs till 40 procent av restauranger och caféer 

samt att fler planeras att etableras. Enligt min mening har det att göra med imagen och de 

förväntningar som finns på köpcentret. Tillbaka till det återkommande resonenemanget om att desto 

högre förväntningar desto mer måste det arbetas för att utveckla unika koncept. Då MOOD vill vara 

det självklara valet alla tider på dygnet krävs därför mera resurser och en ständig utveckling 

gällande matkoncepten. Till skillnad från exempelvis Frölunda Torg där restaurangerna och caféerna 

ses som ett komplement till shoppingen och där utgångspunkten är att det ska fungera som en snabb 

och smidig matpåfyllning under själva vistelsen. Innebörden blir att Frölunda Torg därför inte 

behöver lägga ner lika mycket resurser på att utveckla sina mat- och restaurangkoncept.  

Då målen med restaurangerna skiljer sig mellan galleriorna blir det i slutänden olika viktigt och på 

det viset används differentierade strategier. Dock är min personliga åsikt baserat på vad som 

framkommit i uppsatsen att upplevelser kommer bli allt viktigare och att det därför behöver skapas 

matkoncept som bidrar till att kunder föredrar att komma till centret av den anledningen. För att 

göra det möjligt tror jag på en spridning av MOODs koncept, detta för att öka kundflödet och 

därmed avkastningen till andra gallerior.  

 

 



 

23 

 

7 Digitala möjligheter  

Köpcentrum står inför stora utmaningar och den främsta faktorn till det är den ökade näthandeln, 

som visat stabila ökningar varje år. Det är inte enbart de renodlade näthandlarna som bidrar till 

konkurrensen utan även etablerade detaljister som utvecklar en kompletterande näthandel plockar 

marknadsandelar. Några av de mest konkurrenskraftiga aktörerna på marknaden är de utländska 

näthandlarna, typexempel är företaget Amazon (NCSC, s. 12). Amazon har enligt en rapport gjord 

av McKinsey ett pris som är 13-20 procent lägre än medel, ett sortiment som är 17 procent större än 

konkurrenternas och en kostnadsbas som är tre till fyra procent lägre än normalt. (Herring m.fl., 

2014) Effekterna av intensifierad konkurrens från näthandeln är att många konsumenter föredrar 

denna framför handeln i fysiska butiker. Konkurrensen är vidare intensifierad av att flera rena 

onlineaktörer har insett vikten av kombinationen av den fysiska upplevelsen och den flexibilitetet 

som möjliggörs av de digitala teknologierna. Därför öppnar många aktörer som enbart fanns online 

upp fysiska butiker på nyckelplatser (Burggraaff m.fl., 2015). Experterna tror att detta i framtiden 

kommer att bli allt viktigare, vilket tyder på att den fysiska butiken inte alls kommer försvinna som 

vissa kritiker förutspår. 

Det är inte enbart näthandeln som är utmaningen i framtiden utan enligt NSCS är det högst troligt 

att det kommer att ske andra stora förändringar på marknaden. Nya teknologier och affärsmodeller 

ger upphov till att nya aktörer kan växa snabbt och plocka marknadsadelar. Så kallad 

windowshopping är en ny teknologi som lanserades av Net-A-Porter där produkter ses i 

fönsterdisplayer och möjlighet ges att beställa ”direkt från fönstret” med enbart enkla 

knapptryckningar i mobilen (Net-A-Porter). Det är dock svårt att veta i dagsläget vilka utmaningar 

eller teknologier som kommer att bli aktuella, då branschen och marknaden är i ständig förändring. 

Det som kommer att bli avgörande för vilka aktörer som kommer att plocka marknadsandelar är hur 

innovativa och effektiva de kommer att vara och hur snabbt de lyckas att svara på konsumenters 

ändrade efterfrågan. Det är viktigt att poängtera att konsumenter kräver en allt mer integrerad 

shoppingupplevelse och de vinnande aktörerna kommer att vara de som kan tillfredsställa behoven 

med den senaste tekniken. 

Internet har blivit ett nyckelverktyg för butiker och köpcentrum. Användningen av internet kan 

delas in i två kategorier – marknadsföring, försäljning och kommunikation samt information 

(Kolterjahn, 2011, s.81-84).  

Att internet används som marknadsföringskanal är ingen nyhet, anledningen till att internet används 

för marknadsföring är på grund av att genomslagskraften är överlägsen alla andra kanaler. 

Räckvidden är oändlig och kostnaderna för att skapa hemsidor är jämförelsevis låga. Det är inte 

enbart hemsidor som är användbara utan sociala medier har fått en allt mer avgörande roll.  Kotler 

och Keller menar att sociala nätverk har blivit en viktig påverkansfaktor i marknadsföringen mellan 

både företag och företag men också mellan företag och konsument. Fördelen med sociala nätverk är 

att det nås ut till en bred uppsättning av konsumenter och att kostnadsansträngningen som krävs av 

företagen är minimal i relation till genomslagskraften. (Kotler och Keller 2012, s. 291-292) Vidare 

har boken ” Social media marketing, an hour a day” skrivits och författarens forskning visar hur 

viktigt det har blivit med sociala nätverk och att företag borde inkludera konceptet i sina 

marknadsföringsstrategier, (Evans, 2012) vilket förstärker Kotler och Kellers forskning.  

Ett exempel som bevisar detta är Facebooks stora satsningar på att ändra sina algoritmer för att 

uppnå minskad räckvidd av ”gratis” reklam som kända varumärken annars kan utnyttja. Detta 

innebär att sociala medier ger upphov till stort marknadsföringsvärde. Facebook vill givetvis ta del 

av värdet som skapas genom kanalen och minskar därmed räckvidden för att få företagen att betala 

för att synas istället (Helfstein & Kelly, 2013). Att som butik eller köpcentrum inte ha en 
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facebooksida eller ett instagramkonto är enligt experterna väldigt ovanligt idag, vilket tyder på att 

många aktörer har förstått vikten av sociala nätverk och att det är ett bra sätt att nå ut framför allt till 

den yngre generationen. Däremot menar experterna att om det via sociala medier sprids negativa 

rykten kan detta få förödande konsekvenser för köpcentret. Därför har många köpcentrum personer 

som bevakar utvecklingen för att skydda centrets image och varumärke och detta är enligt dem 

nödvändigt.  

Nätförsäljning som ett komplement till den befintliga butiken är en annan vanlig strategi och 

undersökningar har gjorts som tyder på att anledningen till ökningen är den förbättrade tekniken, 

som gör det enklare än vad det var för några år sedan. Andra anledningar är att nya marknader 

öppnar upp sig och att näthandeln kan bidra till en snabb tillväxt. Fördelen med att bedriva en 

näthandel i kombination med en etablerad butik är att butiken förhoppningsvis redan är kända hos 

konsumenterna och därav inte behöver lägga vikt vid att skapa ett varumärke. Den största 

utmaningen för näthandelarna är den hårda konkurrensen, men då det används som ett komplement 

möjliggörs det för befintliga kunder att handla med större flexibilitet som kan resultera i en högre 

konkurrenskraft (Kolterjahn, 2011, s.77-84). De aktörer som ännu inte har en näthandelskanal 

kommer att få stora problem i framtiden enligt Lars Backemar, därför tror han att det är av stor vikt 

att det aktivt börjar arbetas med ett sådant koncept. Han vill dock poängtera att det inte ska ses som 

två olika bitar, utan mer som två kanaler som tillsammans skapar värde och att det inte ska spela 

någon roll om kunden väljer att göra inköpet på nätet eller i butik, utan att det är den totala 

omsättningen som borde räknas.  

Prisjämförelser mellan olika företag, läsning av rekommendationer samt tester av produkter är 

exempel på informationssökning som görs dagligen av konsumenter för att exempelvis förbättra 

kunskap men också för att underlätta inköpen när kunden kommer till butik. Att se internet som 

enbart ett hot är enligt Lars Backemar vanligt, men han menar att det även borde tänkas på denna 

aspekt som kan locka konsumenter från internet till den fysiska butiken. Möjlighet till 

informationssökning har stor inverkan på valet av aktör. I och med utvecklingen ökar ständigt 

kundens förväntningar på framför allt de befintliga butikerna. Som konsument förväntar man sig 

samma pris som i näthandeln, man förväntar sig också att flera alternativ av betalningsmöjligheter 

finns samt att det bör finnas möjlighet att köpa online och att få hämta upp varorna i butik. Även 

förväntningarna på servicen i butiken ökar på grund av att rekommendationer har lästs. Dessa 

faktorer ställer högre krav på etablerade butiker och för att kunna konkurrera med näthandeln 

kommer det behöva utarbetas nya koncept. Butikers stora fördel gentemot näthandeln är fortfarande 

att kunderna kan få personlig service och möjlighet att se och prova varorna i verkligheten innan 

köp samt att de kan få med sig varorna hem direkt (Herring m.fl., 2014). 

Enligt rapporten gjord av McKinsey kommer en högre användning av teknologi finnas i framtida 

butiker, för att möjliggöra enklare och smidigare shoppingupplevelser. Den stora skillnaden jämfört 

med idag är att det förutspås att det måste satsas på multikanal mind-sets. Många varumärken 

kommer vilja fokusera på ett högteknologiskt utseende där personalen exempelvis har tillgång till 

iPads. Tillgång till teknik kan underlätta butiksbiträdernas arbete avsevärt och också bidra med ökad 

kunskap samt bättre service. Tekniken medför att personalen exempelvis inte behöver memorera 

alla specifikationer utan att de istället kan använda iPaden som källa. IPaden kan också medföra att 

personalen får direkt tillgång till den senaste och uppdaterade produktinformationen. Mobila 

enheter i affärerna skulle också ge personalen möjlighet att veta exakt var i lagret varorna är 

placerade och hur många exemplar som finns kvar (Herring, m.fl., 2014).  

Andra exempel på avancerade digitala teknologier är självbetjäning i affärerna, självutcheckning, 

betalning med mobilen och avancerade kunddataanalyser samt omni-kanaler. Omni-kanalen innebär 

beställning av produkter i affär med möjlighet att få varorna hemlevererade eller beställda till butik. 
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Detta för att minska lagervaror och för att möjliggöra ett större utbud. I en rapport från Boston 

Consulting Group har utvecklingen av rörelseresultat (EBIT) hos 25 modekedjor analyserats. De 

har i sin rapport kommit fram till att så kallade ”digitala ledare”, som har fullt integrerade digitala 

teknologier i sina dagliga aktiviteter, som innehar multikanal strategier, som genomförde 

kunddataanalyser och som hade digitala teknologier i affären, visade starkare rörelseresultat och en 

bättre utveckling än så kallade ”digitala följare” som saknar en eller flera av de ovannämnda 

digitala egenskaperna (Burggraaff, m.fl., 2015), vilket tyder på att det blir allt viktigare att hänga 

med i den digitala utvecklingen för att i framtiden nå fortsatt höga resultat.  

Resultat från intervjuer gällande digitala möjligheter  

Som ovan nämnts finns det ett flertal digitala möjligheter som kan ses både som komplement och 

hot till dagens befintliga köpcentrum. Näthandelns kraftiga ökning de senaste åren är bara en av de 

aspekter centrumledningen har att arbeta med för att förbi konkurrenskraftiga. För att förbli 

attraktiva är forskare och de allmänna experterna överens om att det behövs nya koncept och 

anpassningar till marknaden som är under ständig förändring. Hur det väljs att ses på framtidens 

utmaningar och de digitala möjligheterna skiljer sig mellan de olika centrumledningarna och det är 

därför av intresse att få inblick i hur olika köpcentrum väljer att se på framtiden.  

Centrumledningen för de utvalda köpcentrumen är överens om att det krävs anpassningar, 

förändringar och nya koncept i framtiden för att kunna stå emot den växande näthandeln och den 

förändrade marknaden. De är också överens om att trots kraftig växande näthandel de senaste åren 

kommer förmodligen utvecklingstakten inte accelerera i samma takt och att köpcentrum har många 

fördelar jämfört med näthandeln, vilket gör att de tror på fortsatt växande köpcentrum med ökande 

avkastning även i framtiden. Centrumledningen, de allmänna experterna och forskarna är överens 

om de fördelar som köpcentrum har gentemot näthandeln. Som nämndes i den allmänna delen 

handlar fördelarna av konsumtion i köpcentrum om en shoppingupplevelse där det kan provas och 

kännas på varorna, få hjälp av kunnig personal och där kunden kan få med sig varan hem på en 

gång. De är rörande överens om att detta är ett mycket starkt argument för många att välja att 

konsumera i köpcentrum istället för på internet. De menar också att det handlar mycket om den 

sociala möjligheten, många ser en shoppingupplevelse som ett sätt att umgås och centrumledarna 

tror inte det konceptet kommer att försvinna utan att det snarare kommer att förstärkas i framtiden. 

Det finns dock vissa skiljaktigheter mellan centrumchefernas synsätt om vad som behöver göras i 

framtiden för att skapa nya koncept.  

I Vällingby City menar centrumchefen att det är viktigt att försöka skapa platser i köpcentret dit 

besökare kan gå om de exempelvis vill plugga eller arbeta. Centrumchefen vill försöka skapa en 

plats dit folk väljer att gå för att det är anpassat för studier och dit besökare kan gå utan att de ska 

bli tvingade att konsumera. Dock är målet med dessa utrymmen att få ökat flöde av människor och 

att besökarna eventuellt frivilligt ska välja att konsumera efter att de exempelvis har pluggat, men 

att detta inte ska vara ett tvång utan ledningen vill att det ska uppfattas som en möjlighet.  

I MOOD vill centrumledningen skapa en galleria där fritid och jobb ska kunna flyta ihop. De önskar 

att bli det självklara valet alla tider på dygnet. För att möjliggöra detta vill de skapa ett koncept med 

allt från bra frukost-, lunch- och middagsställen med möjlighet till intill liggande skönhetsvård och 

de har också bestämt sig för att komplettera med en nattklubb för att göra sig tillgängliga sena 

kvällar och nattetid. De kommer också att fokusera på att bli mer individanpassade och anpassade 

efter kunderna. Centrumchefen hävdar att det är viktigt att butiksbiträderna får kunden att känna sig 

speciell då ingen vill känna sig som en i mängden och detta är något som kommer att fokuseras på i 

framtiden. De försöker alltså få MOOD att göra sig konkurrenskraftiga främst vad gäller 

tillgänglighet men också vad gäller service. Centrumchefen för MOOD är enig med de övriga 



 

26 

 

gällande att de värsta fienderna i framtiden kommer att vara tid och bekvämlighet, därför har 

ledningen valt att satsa på utlämning i butik och hemkörning av varor. För att möjliggöra detta har 

de ingått ett samarbete med Posten och Bring. Målet är dock fortfarande att kunderna ska 

konsumera i butik, men ledningen vill göra allt för att underlätta med hjälp av kringtjänster. Vidare 

tror de att ”Click and Collect” konceptet kommer att bli allt vanligare i framtiden och fördelen de 

ser med detta är att det krävs mindre yta och att koncepten och innehållet kan adderas ihop. Så 

kallad ”byteshandel” är ett annat koncept som centrumchefen i framtiden tror kommer bli allt 

viktigare. Med ”byteshandel” menar de att detta ska komma att ersätta de olika reorna och att de 

istället ska erbjuda kunderna rabatt om de exempelvis provar kläder och lägger ut detta på sociala 

medier. De menar att det skapas en så kallad ”win-win situation” där kunden får rabatt och 

butikerna får reklam och marknadsföring i gengäld.  

I Frölunda torg tror centrumledningen på mindre avstånd mellan den digitala och den fysiska 

butiken och att fokus ska ligga på att skapa mötesplatser. Centrumchefen tror att bäst resultat 

kommer att uppnås om bägge kanalerna tillsammans nyttjas och de tror att det kommer bli allt 

vanligare med de så kallade omni-kanalerna, att en vara kan beställas på internet och därefter 

hämtas ut i butik. De tror också på att arbeta med att göra servicen exceptionell och att servicen ska 

kunna användas som ett verktyg för konkurrenskraft.  

Gällande sociala medier som marknadsföringskanal är de alla överens om att detta är något som det 

i framtiden kommer att behöva läggas mer resurser på. Alla de utvalda köpcentrum använder sig av 

Facebook och Instagram i dagsläget, de är samtidigt noga med att poängtera att mera kunskap och 

exponering kommer att krävs. De ser det som ett komplement till den traditionella 

marknadsföringen och framför allt för att nå ut och väcka intresse hos den yngre generationen. De 

är också överens om att det i framtiden kommer bli viktigare att inte enbart de stora kedjorna har en 

kompletterande internetsida utan även att de små privata butikerna behöver utveckla detta koncept 

för att möjliggöra en större flexibilitet, som är en av nycklarna till framgång enligt de allmänna 

experterna och forskarna.  

Jämförelse och analys av intervjumaterialet gällande digitala möjligheter  

Baserat på intervjuerna är centrumledningen för de utvalda köpcentrumen överens om att det krävs 

anpassningar, förändringar och nya koncept i framtiden för att kunna stå emot den växande 

näthandeln och den förändrade marknaden. Centrumledarna är också överens om att fysiska butiker 

har en rad fördelar jämfört med nätbutikerna vilket är i enlighet med vetenskap och experter. Att 

konsumenter kan prova, känna, få bra service och möjlighet att få med sig varan hem på en gång 

gör den fysiska butiken till ett hållbart koncept. Det kan dock konstateras att samtliga inblandade 

parter tror på en mindre distansering mellan den fysiska och digitala butiken samt att det kommer 

att bli allt viktigare att kunna erbjuda flera kanaler och ett brett utbud.  

Den största anledningen till att det behövs nya koncept förutspås vara den allt mer bristande tiden 

och kunders ökade krav på flexibilitet. Konsumenter är krävande och många förväntar sig samma 

priser som i nätbutikerna och att de utöver det ska få exceptionell service och eventuellt ha flera 

olika möjligheter för att kunna genomföra betalningen. Innebörden av detta är att trots butikernas 

fördelar gentemot näthandelarna ställs allt högre krav på att de fysiska butikerna ska kunna erbjuda 

liknande utbud och priser. Som nämndes ovan har exempelvis näthandlaren Amazon ett pris som är 

13-20 procent lägre och samtidigt ett utbud som är 17 procent högre. Det blir svårt att som enbart 

fysisk butik kunna matcha dessa förutsättningar och därför tror jag att vi går mot en framtid där 

alternativa koncept blir allt vanligare.  

Att som fysisk butik använda sig av omni-kanaler eller alternativt fokusera på konceptet click-and-
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collect kan vara ett alternativ för att kunna möta de stora näthandlarna. Omni-kanalerna och click-

and-collect koncepten gör att den fysiska lagerstorleken kan minskas och att ytan i de befintliga 

butikerna kan reduceras. Koncepten bidrar också till att det totala utbudet kan utökas samt att 

flexibiliteten ökar. Redan idag har det baserat på rapporten gjord av Boston Consulting Group 

konstaterats att de digitala koncepten har en direkt koppling till lönsamheten, vilket gör att det 

förmodligen kommer att bli allt fler butiker som utvecklar följande kanaler i framtiden. Jag tror 

också på en framtid där vikten av dem kommer att förstärkas och att det precis som Lars Backemar 

förutspådde att de butiker som exempelvis inte skapar en kompletterande internetsida inte kommer 

att kunna förbli konkurrenskraftiga. I slutänden kommer det förmodligen handla om flexibilitet och 

den som då lyckats utveckla koncepten bäst blir den stora vinnaren.  

Efter genomförda intervjuer konstaterade jag att MOOD är den galleria som ligger i framkant. De 

har för att möjliggöra flexibel shopping som tidigare nämnts ingått ett samarbete med Posten och 

Bring för att möjliggöra hemkörning. Detta för att kunna möta kundernas krav på enkelhet och 

flexibilitet. Centrumchefen för MOOD gallerian vill med detta uppnå att det ska vara möjligt att 

shoppa i köpcentret och därmed ha tillgång till de fördelar som de fysiska butikerna har men att de 

som galleria samtidigt ska underlätta för konsumenten genom att de ska slippa bära runt på varorna. 

Det kan dock ifrågasättas om hemkörningen och samarbetet med Posten även kan ha att göra med 

att det i princip är omöjligt att parkera med bil i Stockholms innerstad och att centrumledningen har 

utarbetat konceptet för att undvika trafik- och parkeringsklagomål.  

Centrumchefen har också som tidigare nämnts en tro om att den så kallade byteshandeln i framtiden 

kommer att bli av allt väsentligare vikt. Koncept där butikerna och konsumenterna hjälps åt och 

tillsammans skapar något värdefullt för bägge parter anser jag är ett vinnande koncept och jag 

förutspår en framtid där detta fenomen kommer att bli allt vanligare för de flesta köpcentrum.  

Utöver nya digitala koncept tror jag på en framtid där servicekvaliteten i allt högre grad blir 

avgörande. Jag grundar min åsikt på att samtliga centrumchefer och den bakomliggande vetskapen 

stödjer mitt resonemang. Möjlighet till service är som sagt en av de fördelar som den fysiska 

butiken har i jämförelse med näthandlarna och därför kan det vara av stor vikt att det satsas mera 

resurser på att förbättre servicekvaliteten. Bästa möjliga sätt att genomföra det på baserat på denna 

uppsats är genom managementutbildningar.  

Utöver internet som försäljningskanal kan internet användas till marknadsföring och 

kommunikation samt information. Fördelen med internet som marknadsföringskanal är att 

genomslagskraften är överlägsen alla andra kanaler. Sociala medier som marknadsföringskanal har 

blivit allt viktigare och jag tillsammans med övriga parter förutspår att det kommer få en ännu 

väsentligare roll i framtiden. Främst på grund av möjligheten att nå en bred uppsättning av 

konsumenter, för att locka yngre generationer samt att i förhållande till genomslagskraften är 

kostnadsansträngningen minimal. I kombination med ett aktivt användande av sociala medier tror 

jag också på att det kommer att bli allt vanligare att majoriteten av de fysiska butikerna öppnar upp 

en kompletterande internetsida. Jag vill i enlighet med Lars Backemar poängtera att det är viktigt att 

inte någon part bör se den kompletterande internetsidan och den fysiska butiken som två olika 

kanaler utan att de tillsammans skapar ett koncept som möjliggör flexibilitet. Det är också av stor 

vikt att butikerna ser internetsidorna som plattformar där konsumenterna kan läsa om produkter och 

där de kan söka information för att underlätta inköpen när de kommer till butik. Om butikschefen 

för en butik väljer att inte skapa en kompletterande internetsida minskar flexibiliteten och därför 

tror jag att de som väljer bort detta kommer att få det problematiskt i framtiden. Mest framgångsrika 

kommer de som lyckas att addera flest koncept och de som lyckas att ha ett så brett utbud som 

möjligt, i kombination med en exceptionell service och genomgående flexibilitet att vara.  
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8 Word of Mouth  

Word of Mouth är en marknadsföringsteori som enligt många forskare anses vara den mest 

effektfulla. Word of Mouth är rekommendationer parter emellan gjorda av personer som har 

erfarenhet av en vara, en plats eller en service. Silvermans forskning har visat att Word of Mouth 

påverkar kundens köpbeslut (Silverman, 2001) och Gremler styrker detta då han har visat att det 

enbart krävs en bra rekommendation för att en annan person ska söka upp den rekommenderade 

platsen. Detta innebär att rekommendationer personer emellan är en trovärdig källa och fenomenet 

innebär att oberoende personer kommunicerar med varandra om produkter och upplevelser av 

exempelvis köpcentrum. Det som symboliserar Word of Mouth är att utbytet av information sker 

utan ett kommersiellt intresse. Spridningen ökar om parterna har gemensamma intressen och samma 

ålder. Sociala medier är idag en stor källa för Word of Mouth där spridningens storlek växer i 

hastigheter som tidigare inte troddes vara möjliga. Andra kommunikationsformer kan vara 

exempelvis öga mot öga, email, över telefon eller som rekommendationer för en hel grupp 

(Gremler, 1994, s.62-70). 

Silvermans forskning visar att fenomenet oberoende av spridningsformen är både snabbare, 

effektivare och mer trovärdigt än annonsering eller marknadsföring gjorda av försäljare. Han skiljer 

mellan att informera och övertyga och menar att Word of Mouth har störst påverkan som ett verktyg 

för att övertyga. För information om köpcentret anser han att den bästa metoden är traditionell 

marknadsföring. Störst effekt har det om bägge metoderna samverkar tillsammans (Silverman, 

2001). 

Kotler och Keller skiljer mellan positiv och negativ Word of Mouth. Den negativa kan skada ett 

rykte eller ett köpcenters trovärdighet på mycket kort tid, då det har visat sig att negativ Word of 

Mouth har en snabbare spridning (Kotler och Keller, 2012 s. 291).  

Silvermans forskning visar att Word of Mouth har en direkt koppling till kundnöjdhet, om det 

skapas köpcentrum med ett bra klimat där det eftersträvas en hög servicekvalitet kommer detta 

resultera i nöjda kunder som med mycket hög sannolikhet kommer att ge fördelaktiga 

rekommendationer till andra (Silverman, 2001). Experterna delar forskarnas syn och de menar 

vidare att Word of Mouth i framtiden kommer få en ännu större genomslagskraft då konsumenterna 

hela tiden blir mer rörliga, mer kräsna och att det blir allt svårare att nå ut med sitt budskap på 

traditionellt vis. Samtidigt hävdar de att det finns problem, det stora problemet med Word of Mouth 

är att fenomenet är impulsstyrt och subjektivt, vilket gör att det inte nödvändigtvis alltid behöver 

vara rättvist.  

Word of Mouth är sammanfattningsvis ett oerhört viktigt fenomen för att öka kundströmningen till 

köpcentrum och för att positiv Word of Mouth ska spridas krävs att centrumledaren gör ett bra 

arbete var gäller upplevelse, hyresgästsammansättning och miljö samt att denne ser till att en hög 

servicekvalitet i butikerna uppnås.  

Resultat från intervjuer gällande Word of Mouth 

Enligt forskarna och experterna som är beskrivet i det allmänna kapitlet, är fenomenet Word of 

Mouth oerhört viktigt då det är bevisat att det kan påverka en konsuments köpbeslut och det har 

setts att det är mera trovärdigt än traditionell marknadsföring. Forskning har visat att kunder eller 

framtida konsumenter fattar sina beslut utefter rekommendationer från andra. Det är därför av stor 

vikt att se hur de olika centrumledarna värdesätter fenomenet och hur viktigt de anser att det är.  

Alla centrumchefer är överens om att fenomenet är oerhört viktigt och att det kan få en enorm 
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genomslagskraft. De menar dock att Word of Mouth har större påverkan var gäller spridning av 

negativitet och att negativa rykten kan skada köpcentrumen, vilket de arbetar för att motarbeta. 

Dagens ökning av sociala medier är den främsta anledningen till den ökade genomslagskraften och 

snabba spridningen. Därför tror centrumledarna att det i framtiden kommer behövas lägga mera 

resurser på att hålla koll på flödena på sociala medier för att ryktet inte ska förstöras. Trots att 

negativ publicitet är vanligt hävdar centrumledarna att fenomenet även kan vara mycket positivt och 

bra publicitet är alltid fördelaktigt vilket i sin tur bidrar till högre kundströmning och därmed också 

högre lönsamhet. Centrumledarna är eniga med de allmänna experterna om att fenomenet kommer 

att få en allt viktigare roll i framtiden baserat på att konsumenterna blir mer rörliga, mer kräsna och 

att det blir allt svårare att nå ut på traditionellt vis.  

Jämförelse och analys av intervjumaterialet gällande Word of Mouth 

Negativ Word of Mouth kan skada ett köpcenters rykte väsentlig och resultatet av detta är att många 

köpcenter har personer som kontrollerar flödena så att inga falska olämpliga rykten sprids. 

Problemet med fenomenet är att det är subjektivt, impulsstyrt och baseras på egna erfarenheter. Det 

farligaste är att personliga åsikter är individuella och att ett mindre bra intryck kan vara en 

engångsföreteelse. Problematiken ligger i att ingen egentligen vet den verkliga sanningen. Det är 

därför många som väljer att kontrollera flödena vilket jag anser är korrekt. Jag tror på att 

kontrollering i framtiden kommer att öka eftersom spridningen av sociala medier förutspås öka och 

de borde enligt min mening vara korrelerade. Samtidigt vill jag poängtera att kritik är bra och att 

kontrollerna inte får gå till överdrift eftersom fenomenets effekt och trovärdighet då skulle fallera. 

Det kommer därför bli av stor vikt att hitta en balans mellan farlig negativitet och konstruktiv kritik.  

Det kan baserat på ovanstående konstateras att fenomenet är viktigt. Word of Mouth bygger i grund 

och botten på den upplevelse och det bemötande kunden upplever. Därför krävs ett aktivt arbete 

med samtliga faktorer som diskuteras i denna rapport för att uppnå bästa möjliga förutsättningar för 

positiv Word of Mouth.  
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9 Övergripande analys 

Varumärke och image, upplevelsen, hyresgästsammansättningen, de digitala möjligheterna och 

Word of Mouth är, baserat på resultatet, fem viktiga faktorer som tillsammans bidrar till köpcentrets 

totala uppfattning. Faktorerna är som konstaterats viktiga var för sig och de ger alla upphov till att 

bidra med ökade kundflöden vilket är målet för köpcentrumförvaltning. Viktigare att nämna är att 

faktorerna integrerade och i samspel bidrar till ett högre totalt värde. Som tidigare nämndes är det 

helheten i ett köpcentrum som i slutänden blir avgörande för om kunden uppfattar köpcentret 

positivt eller negativt. Jag vill därför poängtera att samtliga mjuka värden som berörs i denna 

rapport är av väsentlig vikt. Ett flertal av de utvalda faktorerna flyter ihop och är beroende av 

varandra vilket gör centrumledarens arbete till en viktig styrande roll, där stor vikt bör läggas på att 

utarbeta tydliga strategier för att uppnå önskat mål. 

 

Imagen som centrumledaren vill förmedla och som skall prägla köpcentret har en direkt koppling 

till upplevelsen och hyresgästsammansättningen. Det är baserat på utbud och den miljö samt service 

i köpcentret som kunden avgör om imagen för ett köpcentrum överensstämmer eller ej. Det kan 

därför vara svårt att avgöra vilken av faktorerna som har störst betydelse var för sig. Baserat på vad 

som framkommit i rapporten och utefter vad jag som konsument finner mest betydelsefullt vill jag 

ändock påstå att upplevelsen borde ha störst betydelse för kundflödet. Anledningen är att miljö och 

servicebemötande är två faktorer som jag och många med mig anser vara av väsentlig vikt. En 

trivsam miljö bidrar till att kunderna föredrar att stanna längre, vilket vanligtvis korrelerar med den 

totala summan som spenderas. Ett trivsamt köpcenter med ett bra utbud av restauranger kan också 

locka kunder som egentligen inte har tänkt konsumera annat än mat.  

 

För att skapa attraktiva miljöer diskuterades ovan flexibilitet och vikten av att anpassa och bygga 

om butiker samt möjligheten att kunna flytta om hyresgäster i beståndet. Samtliga experter och 

centrumledare är överens om att möjligheten till detta är av stor vikt och att möjligheten till 

flexibilitet kommer att bli ännu viktigare i framtiden. Problematiskt är dock den svenska 

hyreslagstiftningen som många gånger förhindrar tänkta förändringar. Jag anser i enlighet med Lars 

Backemar att det finns stor problematik med dagens hyreslagstiftning. Besittningsskyddet sätter 

många gånger stopp för flexibilitet och utbyte av hyresgäster när kontraktet löper ut. Det borde 

utarbetas nya lagar och koncept som underlättar för fastighetsägaren att kunna flytta om i beståndet 

då det kommer bli allt viktigare då marknaden kräver stor flexibilitet och anpassning efter ändrade 

preferenser. Detta är i dagsläget omöjligt. Den svenska modellen kan därav ses som alldeles för 

konservativ och det kommer bli svårt att möta framtidens krav där förändringar av ytor och utbyte 

av hyresgäster kommer bli allt viktigare.  

 

Det kan också bli problematiskt med framtidens hyreskontrakt när upplevelserna i allt högre grad 

kommer att stå i fokus. De flesta forskarna är, som ovan nämnt, överens om att det är viktigt att 

satsa på själva upplevelsen för att förbli konkurrenskraftiga och samtidigt skapa nya koncept. 

Frågan som kan ställas är hur detta påverkar framtidens hyreskontrakt? Som nämndes i inledningen 

har de flesta köpcentrum idag omsättningsbaserade hyror som baseras på omsättningen av sålda 

varor. Denna metod har visat sig fungera bra för den tidigare marknaden. Om en av de viktigaste 

faktorerna för att attrahera kunder i framtiden kommer att vara själva upplevelsen kvarstår 

problemet med vem som ska betala för dessa kostnader. Kommer det i framtiden gå att använda sig 

av omsättningsbaserade hyror eller kommer hyrorna behöva övergå allt mer till fasta hyror där 

upplevelsekostnaderna kan fördelas ut på samtliga hyresgäster? Eller kommer det att utvecklas helt 

nya former av kontrakt? Min bedömning är att omsättningshyror kommer att bli allt mindre 
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förekommande. Jag tror att det precis som med besittningsskyddet behöver utarbetas en ny modell 

för hyreskontrakt och hyressättning. Önskvärt är att det skapas incitament likanande dem som finns 

idag där centrumledaren och hyresgästerna arbetar åt samma håll. Att ha omsättningsbaserade hyror 

bidrar som tidigare nämnt till att fastighetsägaren och hyresgästen har incitament att tillsammans 

göra ett så bra arbete som möjligt för att locka högre flöden av kunder. En alternativ modell skulle 

kunna baseras på flöden till och från butikerna, detta är i dagsläget svårt men kan vara ett alternativ 

som bör ses över.  
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10 Slutsats och framtida rekommendationer 

Baserat på primärforskning i form av intervjuer och sekundärforskning med fokus på litteratur inom 

området varumärken, image och köpcentrum kan det konkluderas att vetenskap, experter och 

centrumledare är rörande överens om att mjuka värden bidrar till ökad avkastning. Experternas 

utökade resonemang är många gånger underbyggda av vetenskap, där deras praktiska erfarenhet gör 

att de kan förstärka forskningen. Centrumledarna delar genomgående uppfattning om att det är av 

stor vikt att arbeta för att skapa attraktiva köpcentrum då det i slutänden är attraktiviteten som avgör 

ökningen av kundflöden.  

Det har framkommit att samtliga värden, image och varumärke, upplevelser, 

hyresgästsammansättning, de digitala möjligheterna och Word of Mouth, bidrar till ökade 

kundflöden, i olika grad. Högst kundflöden har visat sig uppnås när dessa faktorer är välintegrerade 

och fungerande i samspel. Skillnaderna finns dock i de strategier som ska möjliggöra köpcentrets 

långsiktiga attraktivitet då centrumledarna har olika höga förväntningar beroende på vilket 

kundsegment som har riktats in på och framför allt vilken image köpcentret bör leva upp till för att 

inte skapa besvikelse. Attraktiva köpcentrum skapas genom en kombination av ovanstående 

faktorer, där exempelvis upplevelsen i form av miljö och service är två faktorer av mycket stor vikt. 

För att skapa en uppskattad miljö har det visats att tyngd bör läggas på utsmyckning och dekor.  

Avslutningsvis kan sägas att samtliga centrumledare har en tydlig strategi för hur de ska arbeta för 

att på bästa sätt förbli attraktiva i framtiden och därmed kunna stå emot framtidens utmaningar. Att 

det behövs nya koncept och nya lösningar i form av exempelvis digitaliserade butiker råder det stor 

enighet om oberoende av centrets mål, kundgrupp eller positionering. Största avgörande faktorn för 

framgång och ökad avkastning kommer ändock vara att lyckas anpassa sig snabbt efter ändrad 

efterfrågan, nya preferenser och därmed också en ny marknad.  

 

Framtida rekommendationer  

Jag kan baserat på vad som framkommit i resultat- och analysavsnitten bekräfta att upplevelsen i 

framtiden kommer att ha en mycket betydelsefull och väsentlig roll. Problematiken som nämndes är 

att den svenska lagstiftningen gällande utformning av kontrakt och besittningsskydd många gånger 

sätter stopp för flexibilitet. Det konstaterades i uppsatsen att flexibilitet är en av de aspekter som 

kommer bli avgörande för hur bra ett köpcentrum kommer att lyckas i framtiden. Det är därför av 

väsentlig betydelse att det framkommer att dagens system är konservativa och anses som 

gammalmodiga. Det blir därav önskvärt att det forskas vidare inom ämnet om mjuka värdens 

påverkan på avkastningen och då i större utsträckning. Detta för att övertyga majoriteten och inte 

minst lagstiftarna att nya marknader kräver nya lagregler gällande besittningsskydd som inte 

förhindrar nya koncept utan som snarare ska vara uppbyggda för att underlätta för fastighetsägaren.  

Gällande framtidens hyreskontrakt är det också önskvärt att en studie genomförs där det fokuseras 

på att reda ut hur framtidens hyreskontrakt lämpligen bör utformas. Av intresse kan vara att 

undersöka om det kommer att krävas flera olika kontraktsformer som är specifikt anpassade efter 

bransch, eller om det går att finna en gemensam lösning samt hur kostnaderna för den ökade 

upplevelsen bör finansieras. I enlighet med Lars Backemars åsikt skulle jag rekommendera att det 

också undersöks om möjlighet finns att basera hyran på respektive hyresgästs kundflöde, då det i 

slutänden är kundflödet som har störst påverkan på avkastningen.  

Upplevelsen har som framkommit i uppsatsen en direkt påverkan av servicen och bemötandet från 

butiksbiträdet. Butiksbiträderna får därför en avgörande roll för hur kunden upplever 
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serviceprocessen. Det blir därför av väsentlig vikt att rekrytera rätt personer, vilket kan vara svårt, 

då en person kan få sig själv att framstå bättre än vad denne i slutänden presterar. Om personalen 

inte presterar efter förväntningarna borde det enligt min mening finnas sätt att byta ut personen, då 

servicen har visat sig vara av avgörande vikt för ett köpcentrums upplevelse. Det kan dock bli 

problematiskt med den svenska arbetsrättsliga lagstiftningen som många gånger sätter stopp för hur 

personalförändringar får göras. Detta är dock utanför ramarna för denna uppsats. Det skulle ändock 

vara intressant att se vidare forskning inom området. Främst om det skulle kunna gå att utforma 

butiksbiträdenas anställningskontrakt med antingen klausuler som innebär att butikschefen får lov 

att bortse från den nuvarande lagstiftningen alternativt att det utarbetas en ny lagstiftning där 

flexibiliteten att byta ut butiksbiträden möjliggörs.  

För att ytterligare förstärka mjuka värdens påverkan på avkastningen skulle det även vara av 

intresse att det görs undersökningar där forskarna försöker bevisa hur mycket respektive mjuka 

värde påverkar den totala avkastningen. Jag är medveten om att detta är oerhört svårt då många av 

de mjuka värdena ännu inte har kunnat mätas. Det är dock önskvärt att forskningen vidareutvecklas 

inom området och att det i alla fall går att komma fram till vilket av värdena som rent 

avkastningsmässigt borde ha störst betydelse. Slutsatsen i denna uppsats är att upplevelsen bör vara 

den faktor som har störst påverkan, detta skulle jag dock vilja ha bevisande data på för att bli helt 

övertygad om.  
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Bilagor  

Frågeformulär 1, Centrumledarna 

1. Vilken image vill ni förmedla och hur arbetar ni för att stärka er image och ert varumärke?  

2. Hur arbetar ni på butiksnivå för att förbättra servicekvaliteten? Använder ni er av 

säljutbildningar och managementutbildningar? Om ni gör det har ni sett att detta har varit 

lönsamt?   

3. Hur viktigt på en skala 1-10 tror ni att det i framtiden kommer att bli att satsa på själva 

upplevelsen utöver shoppingen för att få konsumenter att konsumera i butik istället för 

online? Och tror ni då att det kommer vara aktuellt med omsättningsbaserade kontrakt, finns 

det problem med dessa och anser ni att det finns bättre alternativ?  

4. Hur har ni gått tillväga vid val av er hyresgästsammansättning, riktade ni in er på någon 

speciell målgrupp och vad är enligt er den bästa sammansättningen? Vid val av 

sammansättning utgick ni ifrån några speciella ankarhyresgäster?  

5. Använder ni er av sociala medier som marknadsföringskanal och om ni gör det har ni märkt 

av någon effekt på lönsamheten? Har många butiker en kompletterande internetsida som 

möjliggör shopping dygnet runt?  

6. Hur tror ni att framtidens köpcentrum kommer att se ut, tror ni på fenomenet Omni-kanaler, 

(beställning av varorna i butik för att senare hämta ut dem i antingen butiken eller med 

hemleverans) och mer digitaliserade butiker? Och vad tror ni är köpcentrums fördelar som 

ska göra köpcentrum konkurrenskraftiga även i framtiden jämfört med nätbutikerna?  

Snabba frågor:  

7. Hur viktigt på en skala 1-10 anser ni att marknadsföringstekniken Word of Mouth är?  

8. Vad gör ni för att skapa en trivsam miljö och hur viktigt tycker ni att det är att skapa ett 

trivsamt köpcentrum?  

9. Hur ofta tycker ni ett köpcentrum bör förändras för att förbli attraktivt och hur stora insatser 

krävs?  

10. Hur mycket tror ni att en närliggande parkeringsplats och en utsmyckad pampig entré 

påverkar en konsuments val av köpcenter på en skala mellan 1-10?  
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Frågeformulär 2, Allmänna experter  

1. Hur borde köpcentrum arbeta enligt er för att uppnå en stark image? Och hur viktigt tror ni 

det är att man förmedlar en stark image? 

2. Hur tycker ni man ska arbeta för att förbättra servicekvaliteten? Anser ni att det är bra att 

satsa på säljarutbildningar och managementutbildningar? Tror ni att dessa utbildningar 

kommer att påverka lönsamheten?  

3. Hur ska man på bästa sätt arbeta för att uppnå ett trivsamt köpcentrum?  

4. Hur ofta tycker ni ett köpcentrum bör förändras och hur stora insatser krävs?  

5. Hur mycket på en skala 1-10 tror ni att en näraliggande parkeringsplats och en utsmyckad 

pampig entré påverkar en konsuments val av köpcenter?  

6. Hur viktigt på en skala 1-10 tror ni det i framtiden kommer att bli att satsa på själva 

upplevelsen utöver shoppingen för att få konsumenter att konsumera i butik istället för i 

näthandeln? Och tror ni då att det kommer vara aktuellt med omsättningsbaserade kontrakt, 

ser ni att det finns problem med dessa och finns det i sådana fall bättre alternativ?  

7. Hur borde man gå till väga för att uppnå den bästa hyresgästsammansättningen? Vid val av 

sammansättning hur bör man tänka gällande ankarhyresgäster?  

8. Hur stor påverkan tror ni att sociala medier som marknadsföringskanal har och hur viktigt 

tror ni det är att butikerna har kompletterande internetsidor?  

9. Hur tror ni att framtidens köpcentrum kommer att se ut, tror ni på fenomenet Omni-kanaler 

(beställning av varorna i butik för att senare hämta ut dem i antingen butiken eller med 

hemleverans) och mer digitaliserade butiker? Och vad tror ni är köpcentrums fördelar 

jämfört med nätbutikerna?  

10. Hur viktigt på en skala 1-10 anser ni att marknadsföringsfenomenet Word of Mouth är?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


