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Definitioner
Köpcenter – ”En arkitektonisk enhetlig grupp av byggnader för detaljhandel och
kommersiell service, som är planerad, utvecklad, ägd och förvaltad som en enhet.
Denna ska gällande läge, storlek och typ av butiker samt antal egna parkeringsplatser,
vara dimensionerad och anpassad till den marknad som den betjänar” (uli.org).
En mer komprimerad förklaring beskrivs i Nationalencyklopedin ”Köpcentrum,
shoppingcenter, koncentration av butiker, ofta med inslag av serveringar och olika
typer av annan service.” (ne.se)
Galleria - Ett flertal butiker som inryms i samma byggnad (ne.se).
Externhandel - Externhandel beskriver ett område beläget utanför stadsdels- eller
tätortscentrum (Agndahl & Axelsson, 2005).
NKI - Förkortning för meningen Nöjd Kund index vilket är ett sammanfattande mått
på hur kunderna uppfattar en verksamhet och ger ett viktigt helhetsbetyg. (scb.se)
Stimulus - En faktor som påverkar konsumentens levnadsförhållande. Ett starkt
stimulus leder till en reaktion, vilket i sin tur påverkar konsumentens beteende. En
stimulus kan förmedlas via ljus, färg, musik och övrigt som finns i den fysiska
omgivningen och andra interaktioner (ne.se).
Impuls-/Spontanköp – Ett efterföljande beteende efter en plötslig ingivelse
(svenskaakademien.se).
K-märkt – är ett begrepp som används allmänt för bebyggelse och miljöer med ett
utpekat kulturhistoriskt värde. Genom byggnadsminnen, kulturreservat eller andra
skyddsformer garanteras människors rätt till en viktig del av kulturarvet.
(Riksantikvariatämbetet.se)
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Introduktionskapitel
1 Inledning
Marknaden för gallerior i Stockholms storstad ökar kontinuerligt och konkurrensen
blir därmed hård med 88 stycken gallerior/köpcenter enbart inom Stockholms Län
(svtplay.se; Peter Scherr).
Mötet med centrumchefen Ewa Olsson Lundin för Bromma Blocks påvisade att ett
förslag till förändringsarbete av marknadsföringsstrategier var aktuellt att genomföra
med åtanke att öka kundflödet i gallerian. Det önskade målet är att fler kunder rör sig
i gallerian mer regelbundet under alla veckodagar och att de även väljer att spendera
längre tid i gallerian än vad de gör i dagsläget. (Personlig kommunikation, 9 mars
2012)
Denna studie behandlar således effekterna av marknadsföringsstrategier som Bromma
Blocks (en galleria i Stockholm) använder sig utav och knyter samman dessa med
konsumenternas perspektiv och hur de ser på gallerian.
När ämnet och en intressant uppdragsgivare att samarbeta med funnits lades fokus på
att diskutera fram en övergripande avgränsning. För denna studie har en kvalitativ
intervjuform och en kvantitativ enkätundersökning valts för att fokusera på
interaktionen mellan gallerian och dess slutkonsumenter. En del av denna interaktion
är strategisk positionering av varor med syfte att konsumenten ska exponeras för
dessa, bli intresserade och spendera längre tid i gallerian. Dessa interaktioner kommer
att behandlas i vidare utsträckning i analysdelen. Ett gemensamt intresse fanns för
nytänkande och modernisering för verksamheter med aktivt jobb inom
marknadsföring.
Valet av en ung galleria blev den naturliga kopplingen mellan nytänkande och
modernisering. Det finns sedan tidigare studier om köpcentrum/gallerior och dess
utveckling av skrivna av West & Orr samt Anselmsson.

1.1 Bakgrund
Bromma Blocks, tidigare Bromma Center, är en galleria belägen i en före detta
flygplanshangar från 1948, byggd för Bromma Flygplats (wester-elsner.se).
Arkitekterna som ritade Bromma Blocks utnyttjade en kulturmärkt byggnad för att
etablera en galleria, som då kallades för ”H3”, som är detaljhandelsgallerian i
Bromma Blocks enligt centrumchef Ewa Olsson Lundin (Personlig kommunikation, 9
mars 2012). Projektet omfattar 35 000 m2 och är i huvudsak handelsyta inom butik,
restaurang, service och kontor. Den ursprungliga hangaren har ett historiskt värde att
ta hänsyn till. (Wester Elsner architects & Comarc projektering AB).
Vid bygget år 2010 valde centrumledningen att bevara så mycket som det gick av det
ursprungliga bygget men har fyllt hangaren med ett modernt köpcentrum. Det finns
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olika typer av butiker i gallerian, de butiker som inriktar sig mot en trendkänslig
publik ligger på övervåningen, med ett gångstråk genom butikernas planlösning.
Detta för att konsumenterna i Bromma Blocks ska få en uppfattning om butikerna från
vägen utanför gallerian säger Ewa Olsson Lundin (Personlig kommunikation, 9 mars
2012). Wester Elsner innovativa arkitektlösning med kuber och utrymmet mellan
dessa på entréplanet har skapat en ny form av shopping för att ta vara på flödet
(Wester Elsner architects).
Gallerians design är inspirerad av den klassiska varuhusdesignen där varor exponeras
nära konsumenterna och där fria ytor ger dem möjlighet att röra sig fritt i miljön. Den
moderna designen med höga fönster och ljusinsläpp varvas med tydliga historiska
inslag, nordiskt träslag och sittgrupper där konsumenten kan sitta ned och slappna av
(wester-elsner.se).
Bromma Blocks har ett samarbete med ett flertal kända konstnärer och konsumenter
kan exempelvis se den Brittiske skulptören William Pye:s tolv meter höga stålpelare
med rinnande vatten, Ingegerd Råmans lampkronor samt David Svenssons
fotografiutställning
som
hyllar
byggnadens
historia
som
flyghangar
(brommablocks.se).
Bromma Blocks utnämndes år 2011 till "Sveriges Bästa Köpcentrum/galleria"
(Olsson Lundin, E. Personlig kommunikation, 9 mars 2012). Priset delas årligen ut av
Svensk Handel som anordnar tävlingen ”Retail Awards” och de nominerade väljs ut
efter rekommendationer av konsumenter (svenskhandel.se).
Juryns motivering var följande: ”Årets vinnare är ett center som utmanat de
traditionella galleriagångarna och skapat ett kvinnligt, sinnligt strosande
rörelsemönster i kundstråken. Man har vågat hålla i sitt koncept genom hela projektet,
både mot hyresgäster, entreprenörer och politiker. Resultatet är ett lyxigt center med
både värme, själ och överraskningar.” (ncsc.se)
Trots denna utmärkelse har Bromma Blocks enligt centrumchef Ewa Olsson Lundin
(Personlig kommunikation, 9 mars 2012) haft svårt att attrahera kunder kontinuerligt
under vardagar och önskar att dessa stannar längre.

1.2 Problemformulering
Det senaste årtiondet har antalet gallerior i norr- och västerort i Stockholmsområdet
ökat kraftigt, vilket lätt leder till att marknaden av gallerior håller på att mättas. Det
blir svårare för centrumledningarna att finna hyresgäster som kan fylla ut de tomma
ytorna i de stora köpcentrumen. Denna genomgripande utveckling kan leda till
problem istället för att skapa möjligheter för köpcentrumen. I samband med detta
problem har även galleriorna svårare att få ett kontinuerligt kundflöde.
(svenskhandel.se, centrumutveckling.se)
Gallerior är bundna till sitt geografiska läge. Det gör det svårt för dem att särskilja sig
genom en unik butiksmix då de flesta gallerior erbjuder nästintill identiska
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varumärken från stora handelskedjor (Peter Scherr, Personlig kommunikation, 3 maj
2012). Detta leder till att galleriorna måste skapa sig mervärde gentemot kunden på
andra sätt till exempel med hjälp av genomtänkta strategier och
marknadsföringsaktiviteter.

1.3 Frågeställning
Vad tycker Bromma Blocks kunder saknas i gallerian och hur ska Bromma Blocks
implementera dessa önskemål för att i förlängningen nå ett ökat kundflöde som
spenderar längre tid i gallerian?
Och hur kan dessa åsikter kombineras med ett förändringsarbete av befintliga
marknadsföringsstrategier för att bibehålla Bromma Blocks som koncept?

1.4 Syfte
Vilka tankar, åsikter och förslag har Bromma Blocks konsumenter och vilka
förändringar och förbättringar bör Bromma Blocks genomföra för att optimera
gallerian och attrahera konsumenter med hjälp av marknadsföringsstrategier.

3

Metodkapitel
2 Metod
I metodavsnittet avser studien att visa den belästhet som de grundläggande idéerna
och problematiken för det vetenskapliga arbete som utförts samt redogöra och
motivera vald metodik, metoder och praktiska tillvägagångssätt för studien.

2.1 Val av Respondent
De kvalitativa intervjuerna och de kvantitativa undersökningsmetoderna kommer att
ligga till grund för de förändringsförslag som senare kommer att analyseras,
tillsammans med en helhetsbeskrivning av den undersökta empiriska delen samt den
brukade teoridelen. De två respondenterna i de kvalitativa intervjuerna har en
koppling till Bromma Blocks. Centrumchefen Ewa Olsson Lundin och
marknadskonsult Peter Scherr. Respondenterna i den kvantitativa undersökningen är
konsumenter och besökare till Bromma Blocks. Antalet uppgår till 143 stycken. Dessa
fördelas till 61 påstana enkäter i Bromma Blocks och 82 genom en webbaserad enkät

2.2 Procedur
När valet föll på att utföra studien mot Bromma Blocks kontaktades gallerians
centrumledning. Den första kontakten blev ett personligt introduktionsmöte med
centrumchefen Ewa Olsson Lundin fredagen den 9 mars 2012. Denna kontakt ledde
även till en kontaktperson för studien. En vidare kontakt för att komplettera Olsson
Lundins information blev Peter Scherr marknadskonsult för Bromma Blocks
För att höja studiens tillförlitlighet användes flera metoder för att undersöka en och
samma företeelse för att på så vis få flera perspektiv på studieobjektet. Med andra ord
har två metoder använts för att uppnå det angivna syftet och denna
undersökningsmetod utformades i from av en triangulering

Figur 1: Triangulering genom användning av två olika metoder för att undersöka Bromma
Blocks
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2.3 Informationsinsamling
För studien har det samlats in underlag och teoriunderlag i form av primär- och
sekundärdata. Primärdata utgörs av de kvalitativa intervjuerna och kvantitativa
undersökningarna, från den studerade gallerian. Dessa kommer utgöra det angivna
empiriska materialet och är uppdelad i två delar, dels i kvalitativa och dels i
kvantitativa.
Den kvalitativa informationsinsamlingen innefattar intervjuer med centrumchef Ewa
Olsson Lundin samt konsult Peter Scherr. Utöver en inledande intervju med Ewa
Olsson Lundin den 9 mars på hennes kontor i Bromma Blocks, skedde en intervju den
3 maj med konsult Peter Scherr för att få en kompletterande, utomstående bild av
verksamheten. De frågor som avseddes ställas, skickades via e-post i förväg för att
förbereda båda parter på de frågor som skulle ställas.
Den kvantitativa informationsinsamlingen skedde på Bromma Blocks vid två tillfällen,
den 27 och den 30 april samt en webbaserad enkät. Det sammanlagda antalet
respondenter räknades till 143 stycken och fördelningen män och kvinnor var
förhållandevis jämn. Denna undersökning beskrivs mer ingående nedan.
Sekundärdata är som nämnts tidigare inhämtat från olika teorier i litteraturen som
behandlar ämnet förändringsarbete inom marknadsföring.
Den teoretiska referensramen innefattar också vetenskapliga artiklar som är hämtade
från artikeldatabaserna i Mälardalens Högskolas bibliotek.
För att komplettera det kvalitativa intervjumaterialet har även källor som behandlar
respondenterna, såsom hemsidor, årsredovisningar, pressmeddelanden och internt
material som studien fått ta del av i samband med intervjutillfället och personliga
möten använts.

2.4 Empiriskt genomförande
Den empiriska informationen till den genomförda studien har samlats in på tre olika
sätt. Det kvalitativa materialet består av intervjuer med utvald personal på Bromma
Blocks. Den kvantitativa undersökningen består dels av en webbenkät och dels av en
enkät som fylldes i av respondenterna efter personlig kontakt i gallerian. Under
arbetet med studien har regelbunden e-post kontakt med Bromma Blocks genomförts.
Intervjuerna samt undersökningen sammanställdes och analyserades för att få en
djupare förståelse och information om den valda gallerian.
För att de kvalitativa intervjuerna ska bringa kvalité skickades de huvudsakliga
frågorna till respondenterna innan intervjutillfället och en systematisk plan för
tillvägagångssätt utarbetades. Denna plan består av sex steg beskrivna i Ekholm och
Franssons bok ”Praktisk Intervjuteknik”:
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Problemanalys
Varför, vem,
vad?

Precisering av frågeområden
Arbetsplan
Vad är
Revision
viktigast att
får svar på?
Hur?

Figur 2 Egenarbetad modell för den praktiska använda intervjutekniks processen.

Den tidsmässiga avgränsningen består i att uppsatsen genomfördes under vårterminen
år 2012. Empirinsamlingen med intervjuer har skett i mars, april och maj månad.
2.4.1 Enkätutformning
Enkäterna bestod av nio frågor och var uppdelade i två delar. Den ena enkäten
utfördes med personligt bemötande i gallerian och den andra enkäten utfördes online
på webben. För att få respondenterna att besvara enkäten och för att den inte skulle
uppfattas som alltför omfattande var layouten okonstlad med avmätt text.
Ansträngningen lades vid att formulera frågorna på ett sådant sätt att de inte skulle
missuppfattas av respondenterna, samt för att undvika negationer och ledande frågor
(Christensen L, Engdahl, N, Grääs, C & Haglund L. 2010), 2010). Ledande frågor
delas upp i tre olika typer; ledande på det sätt att det tydligt framgår vilket svar som
förväntas, värdeladdade ord samt införande av moment som förknippas med social
prestige och socialt ansvar i samhället (Ekholm & Fransson, 1999).
Det är av vikt att förebygga eventuella förvridna svar samt intervjuareffekter
(Christensen, L. et al. 2010). Dessa frågor är kopplade till den teori som behandlar
ämnet i studien.
Den webbutformade enkäten är utformad i SurveyMonkey (surveymonkey.com) och
har en enkel layout med åtta skiftande sidor med en fråga per sida. Frågorna i
webbenkäten var samma frågor som ställs i gallerian.
Innan undersökningen genomfördes delades en testenkät ut till ett flertal personer för
att undvika att frågorna vid undersökningstillfället kunde missuppfattas, anses
krångliga eller att svarsalternativen är bristande (Christensen, L. et al. 2010).
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2.4.2 Frågeutformning
De flesta frågorna i enkäterna var frågor där respondenten kryssar i det eller dem
alternativ som passar in bäst. Svarsalternativen var designade för att vara heltäckande
trots den slutna utformningen på frågorna. I de delar av enkäterna där frågan var av en
öppen karaktär (Eva-Lotta Sallnäs, 2007) fanns en angiven linje under varje fråga att
skriva på för att begränsa längden på svaret. Frågor med öppen karaktär syftar till att
redovisa en empatisk kontext (Eva-Lotta Sallnäs, 2007) och svaren i enkäterna som
förväntades komma på de öppna frågorna ligger till grund för förändringsarbetet med
marknadsföringsstrategierna.
Det udda antalet graderingsval gav respondenten valet att vara neutral om personen i
fråga inte hade någon bestämd åsikt i frågan. Enkäten inleddes med personliga frågor
om kön samt ålder, detta för att statistiskt kunna sammanställa enkäterna. Dessa
frågor ansågs inte vara av känslig natur och kunde således inleda enkäten utan att det
uppfattades som stötande (Christensen, L. et al. 2010).
2.4.3 Urval
En undersökning grundas på ett urval av respondenter och innefattar vilka som ska
tillfrågas och hur respondenterna väljs. Undersökningen i denna uppsats grundades
på efter obundet, slumpmässigt urval eftersom de respondenter som deltog ej kunde
kontrolleras eller styras. Vidare användes det påstana urvalet vilket betyder att
respondenter personligen tilldelas enkäter (Christensen, L. et al. 2010).
Det påstana urvalet riskerar dock att medvetet eller omedvetet yttras i att en viss typ
av människor tillfrågas och andra passerande utesluts från undersökningen. Denna
undersökning genomfördes genom ett urvalsschema där var fjärde passerande person
tillfrågades med undantaget att personer under 18 år inte fick delta (Christensen, L. et
al. 2010).
Webbenkäterna har till fördel att de är kostnadseffektiva, anonyma samt att det
geografiska avståndet inte är av relevans. Dock minskar kontrollen över vilka
konsumenter som svarar minskar drastiskt och moderatorn kan inte avläsa
ansiktsuttryck eller röstlägen (Christensen, L. et al. 2010).
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Teorikapitel
3 Teori
De teorier som kopplats samman för den här uppsatsen är härledda ur de fenomen
som beskrivs tidigare i inledningen och bakgrunden och som sedan mynnar ut i
problemformuleringen. Dessa teorier följer en logisk ordning i efterföljande rubriker

3.1 4-K modellen
Philip Kotler beskrivit den klassiska modellen 4P vilken innehåller kategorierna
produkt, pris, plats och påverkan (Armstrong, Harker, Kotler & Brennan, 2009) som
länge dominerat böckerna inom marknadsföring. Dock kan en jämförelse med dagens
snabbrörliga situation inte göras då dagens konsumenter har större makt och kan
lättare kan söka information än för 30 år sedan då denna modell skapades. Lautners
4C modell är mer anpassad till dagens samhälle då denna analyserar marknaden och
beteenden ur ett kundperspektiv och inte ett produktperspektiv. Denna modell
benämns på svenska som de 4K:na och beskriver konsumenter, kostnader,
kommunikation och komfort. (Lombardi, L. 2010)

Kostnader

Konsumenter
Hitta vad kunden vill ha eller behöver.
Skapa sedan produkten servicen eller
lösningen.

Beakta alla kostnader för att
tillfredställa alla kunder. Inklusive
kostnader som kunder själva kommer
behöva ådra för att tillfredställa sina
behov.

Målgrupp
Kommunikation

Komfort

All interaktion som sker mellan
centrumledningen, hyresgäster,
samarbetspartners och slutkunden.
Kommunikationen sker internt
respektive externt.

Hur och var vill kunden göra sin inköp
och varför gör kunden sina inköp just
där

Figur 3: Egen bearbetning av Lombardis modell 4-K:n

Avsnittet kommer också behandla förhållandet mellan kundens köpprocess och
företagets marknadsföring. För detta ändamål kommer kundens inköpsbeslut i
processen i figur två (Appendix 1) omvandlas till säljarens säljprocess i figur tre
(Appendix 1). Denna omvandling är en utveckling av säljarens klassiska
marknadsföringsmix 4P som motsvarar köparens 4:Kn. (Popovic, D. 2006)
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3.1.1 Konsument – Vad förväntar sig kunderna av din produkt?
Dagens konsumenter köper inte bara en produkt utan ett värde, nytta eller en
upplevelse (Lombardi, L. 2010; Peter Scherr, Personlig kommunikation, 3 maj, 2012)
Det är viktigt att veta vad som förväntas av produkten för att konsumenten ska bli
nöjd och att Blocks har ett högt NKI som i förlängningen återspeglar till en
återkommande kund (Lauterborn, 1996). Det värde som konsumenten tillskriver
produkten baseras på en mängd faktorer så som kulturella, sociala, personliga mål och
attityder (Lai, 1995).
3.1.2 Kostnad- Kostnaden för att tillfredsställa kundens behov
Konsumenter idag är villiga att betala extra för att få en produkt av högre kvalitet,
bättre smak eller längre produktlivstid (Peter Scherr, Personlig kommunikation, 3 maj,
2012). Därför bör inte alltför stor vikt läggas på priskonkurrens utan istället fokusera
på om konsumentens uppfattning av produkten speglar det budskap som produkten
vill förmedla (Lauterborn, 1996 & Lombardi, L. 2010).
En effektiv modell för att påverka kundens medvetande och även beteende är
”anchoring” det vill säga att få kunden att associera produkterna med kvalitet och på
så sätt etablera varumärket i kundens medvetande, vilket ger stark beteendepåverkan.
Dock är det viktigt att detta sker snabbt innan konsumenten påverkas av andra
eventuellt negativa uppfattningar då den första uppfattningen oftast är den som fastnar
i konsumentens medvetande (Steinbach, A.M, 1984).
Förenklat kan sägas att värdet inte längre är att få mest för priset utan att få mest
personligt värde för konsumenten, både i monetära och emotionella former
(Lauterborn, 1996; Peter Scherr, Personlig kommunikation, 3 maj, 2012).
3.1.3 Kommunikation – Glöm traditionella säljdialoger
Dagens konsument förväntar sig en öppen dialog mellan säljare och kund där ett
interaktivt utbyte av tankar, känslor och beteenden bör ske (Dennis, C., Fenech, T., &
Merrilees, B. 2005). Detta är ett stort steg bort från den klassiska
envägskommunikationen och massmarknadsföringen som fanns då makten inte låg
hos infrastrukturen (Lombardi, L. 2010). Detta har resulterat i krävande konsumenter
som utnyttjar sina rättigheter eftersom de har kunskap om att det enkelt går att finna
produkten hos en annan distributör om de inte blir tillfredsställda (Lautnerborn,
1996).
Ett viktigt steg för att förbättra organisationen och öka möjligheten för att antalet
återkommande kunder blir fler är att ta tillvara på konsumenternas åsikter. En kund
som anser sig blivit felbehandlad kan sprida detta vidare till sina vänner och detta
skapar i sin tur ringar på vattnet som är svåra att stoppa. (Dennis, C. et al. 2005) Detta
fenomen kallas word-of-mouth och kan även vara en fördel och även kostnadsfri
reklam om konsumenterna är nöjda. Genom att engagera kunderna och ge dem
möjligheten att interagera med företaget i sociala medier eller kundgrupper, bygger
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företaget en relation med kunden och ökar chansen för att denne blir lojal (Sernovitz,
2012).
3.1.4 Komfort – Köpbekvämligheten
”Plats” från 4P modellen, komforten innebär säljarens metoder för att produkten
placeras i konsumenternas närhet, vilket betraktas som ”bekvämlighet för kunden”,
det erkänner konsumenternas val för att köpa på ett bekvämt sätt. (Dennis, C. et al.
2005) Dagens konsumenter behöver inte förflytta sig långt hemifrån för att göra sina
inköp. Därför blir det är allt viktigare att ha kunskap om hur dessa kunder vill handla
och hur köpet kan förenkla eller förgylla konsumentens liv (Coleman, 2006). Detta
synsätt betyder inte att de klassiska distributionskanalerna är betydelselösa, men de
har ändrat betydelse. För att engagera en konsument bör fokus läggas på att skapa en
upplevelse för kunden, som får kunden att lämna hemmet för att uppleva det gallerian
har att erbjuda (Coleman, 2006; Peter Scherr, Personlig kommunikation, 3 maj,
2012).

3.2 Beslutsprocess
En konsument tvingas att ta beslut flera gånger per dag, många av dessa fattas
omedvetet medan andra kräver tankekraft och en jämförelse mellan olika produkter
och efterföljande värde. Produkter som inte tidigare är kända för konsumenten
innefattar ofta eftertänksamhet än köp av varor som är kända sedan tidigare då
konsumenten vet innebörden av köpet. Forskning har funnit att beslut kan utvärderas
och fattas inom 313 millisekunder. En genomsnittlig reaktionstid är 404 millisekunder
och av denna spenderas 235 millisekunder på att utvärdera de olika alternativen
(Koch, Milosavljevic, Rangel, 2011).
Den del av hjärnan som aktiveras i samband med kodning av en stimulus och således
beslutet, kallas för Orbitofrontala cortex och återfinns i främre, nedre delen av
hjärnan. Dock är det troligt att fler delar av hjärnan är inblandad i beslutsprocessen
och forskning pågår för att hitta dessa. Dagens forskning inriktas främst på amygdala
då denna har aktiverats i samband med experiment som sammanlänkar köpbeteende
och stimulus. Dock påvisade forskningen att även om amygdalan är inblandad i
köpprocesser dominerar den negativa responsen över de positiva i denna del av
hjärnan (Jenison, Rangel, Oya, Kawasaki, Howard, 2011).
En konsuments beslutsprocess sker alltså på en tredjedels sekund och influeras inte
bara av tidigare kännedom om produkten utan även av faktorer inne i butiken, så som
hur hyllor är placerade och antalet produkter. 74 % av alla köpbeslut fattas direkt i
butiken och utvärderingen involverar enbart en liten del av affärens produkter. Detta
gör det än viktigare att attrahera konsumenten med de varor affären önskar att sälja
främst då denna faktor är den enda som kan påverkas då konsumentens minne av
produkten inte är påverkningsbar (Chandon, Hutchinson, Bradlow & Young, 2007).
För att undersöka hur konsumenten väljer en vara används i flertalet fall ”eyetracking”, det vill säga en undersökning där konsumentens ögonrörelser mäts och vart
blicken fokuseras. Denna typ av undersökning används främst för att få kunskap om
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vilka varumärken konsumenten lägger märke till i butiken och vart varor ska placeras
för att bli köpstarka (Chandon, et al. 2007).
En stressad konsument fixerar blicken kortare stund än en avslappnad och filtrerar
information och texter mer än bilder. De produkter som konsumenten väljer stannar
dock längre i konsumentens blickfång, oavsett om konsumenten är stressad eller ej
(Peters & Warlop, 1999). ”Eye-tracking” har dock flera limitationer och besvarar inte
frågan om osynlig produkt förblir osåld eftersom konsumentens minne kan påverka
köpbeteendet och få konsumenten att söka upp varan (Chandon, et al. 2007). Trots
detta är denna metod använd i en vid utsträckning och är en metod för att undersöka
konsumentens köpbeteende (Chandon, et al. 2007).
De framstående forskarna Chandon, Hutchinson, Bradlow och Young utförde år 2007
ett experiment för att fastställa vilken plats på hyllan som konsumenter fokuserade
mest på. Denna studie resulterade i slutsatsen att nästan alla produkter placerade på
hyllans mitt, registrerades av konsumenten och att ju längre från mitten en produkt
var placerad, desto mer sällan noterades de. De varor som identifierades mest sällan
var placerade lågt i den vänstra hyllan (Chandon, et al. 2007).
3.2.1 Kognition
En kognitiv modell i analysen för att bedöma den dynamiska aspekten av
kundtillfredsställelse i galleriamiljö är väsentlig. Tillfredsställelse visar sig ha en
betydande roll i att förmedla avsikter och faktiskt beteende som analyserades i
samband med tankar. Modellen måste få konsumenten att bearbeta den givna
informationen, som är en process vi kan dela upp i tre steg (Peter & Olsson, 2010).
Tolka informationen att den ger  betydelse. Integrera information  Utvärdera
olika faktorer. Återkalla information  finns från tidigare erfarenheter
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Figur 4: Egen bearbetning av en kognitiv modell, processens alla steg.

Den huvudsakliga delen av den kognitiva processen sker omedvetet. När
konsumenten tolkar en reklamskylt i gallerian, aktiveras kognitionen och
produktkunskapen olika mycket beroende på hur konsumenterna tolkar
informationen. Detta baseras på att konsumenten har en begränsad förmåga att tolka
och lagra information från omvärlden och endast kan bearbeta lite kunskap i taget
(Weiten & McCann, 2010).
Tolkningsprocessen delas upp i två delar; en automatisk tolknings- och en
kontrollerad process. Den automatiska processen sker omedvetet om konsumenten har
tidigare kunskap om exempelvis budskapet, varumärket eller gallerian. Den
kontrollerade processen sker när konsumenten har mindre eller ingen tidigare
kunskap. Den kontrollerade processen är mer medveten och konsumenten måste
anstränga sig för att söka och tolka informationen. Efter att ha tolkat betydelsen i
informationen måste konsumenten integrera denna. Integration av information är en
viktig del av att tänka kritiskt och att tillämpa de abstrakta och konkreta material som
konsumenten lär sig och är en förutsättning för självständigt tänkande (Peter &
Olsson, 2010). Kognitionsprocessen är nödvändig för att konsumenten ska kunna
resonera och fatta ett beslut med den information som finns tillhands (Cacioppo &
Petty, 1982).
Konsumenter utvärderar alternativ från tidigare erfarenheter i form av de funktionella
och psykologiska fördelar som dessa erbjuder och som konsumenten förknippar
produkten med. Det är därför av vikt att förstå vilka fördelar konsumenterna söker
och vilka attribut som är viktigast när det gäller att fatta ett beslut (Weiten &
McCann, 2010).
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3.2.2 Affektion
Affektion handlar om reaktiva och oplanerade känslor, humör och utvärderingar som
kan vara positiva och negativa samt variera i styrka. En konsument reagerar i olika
kontraster då exempelvis deras favoritfärg gör dem gladare, samtidigt som en annan
konsument kan tolka färgen annorlunda. Humöret spelar en avgörande roll i hur
konsumenter uppfattar en viss reklam eller budskap och kunskapsintaget ändras i
förhållande till vilket humör en konsument är på (Weiten & McCann, 2010).
3.2.3 Relationen mellan Kognition och Affektion
Trots att kognition och affektion är två separata system, påverkar dessa varandra
kontinuerligt. Känslor som uppstår när människor kommer i kontakt med en produkt
kan påverka deras beslut på ett eller annat sätt, även om de själva är omedvetna om
processen (Watson, 1913).
Positiv affektion påverkar det kognitiva systemet hos konsumenter att de positiva
aspekterna hos en produkt överväger eventuella negativa när en konsument funderar
över ett köp och genom att styra dessa kan konsumenterna påverkas i sitt
beslutsfattande, utan att själva veta om det (Weiten & McCann, 2010). Den kognitiva
processen som bearbetar information om produkten och den affektiva processen som
består av känslor som produkten ger, sammanstrålar i det synliga beteendet som
exempelvis kan utspela sig som ett köp av produkten (Insko, Herbst & Gaertner,
2003).

3.3. S-O-R modellen (Stimulus-Organism-Respons)
Behovet av att förstå konsumtionserfarenhet från känslomässiga perspektiv leder
denna studie till S-O-R modellen. Inom konsumentbeteende är S-O-R modellen
användbar och definierar förhållandet mellan miljö, konsumenter och
beteendemässiga svar. Figuren nedan visar variationen av Holbrook och Hirchmans
modell (1982) komponenter inom S-O-R. (Min Li, Z.Y. Dong, Xi Chen. 2012)
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Figur 5: S-O-R modellen, anpassad efter arbetet (Holbrook och Hirchmans modell 1982)
och (Mehrabian & Rusell 1974)

3.3.1 Stimulus – konsument och omgivningsfaktorer
Stimulus kan delas upp i tre kategorier: (1) Designfaktorer - Det som kan synligt
uppfattas av konsumenten, exempelvis layout, inredning, val av färg, ljus och
marknadsföring. (2) Bakgrundsfaktorer - Det som inte konsumenten medvetet
uppfattar utan något som stimulerar deras sinnen, exempelvis musik, dofter och
temperatur. (3) Sociala faktorer - Interaktioner, såsom bemötandet mellan personal
och kunder. (Baker, J; Parasuraman, A; Grewal, D; Voss, G.B, 2002)
Olika attribut som finns i en galleria påverkar konsumenten vid köpbeslut. Dessa
attribut kan vara; bekvämligt avstånd till gallerian, pris, kvalité, atmosfär, service,
personal och marknadsföring. De nämnda attributen påverkar konsumenten olika
konsumenter, exempelvis påverkar en prisnedsättning kunder som är mindre lojala till
en galleria än andra orsaker som exempelvis atmosfär. Sådana konsumenter dyker
upp vid realisation, utförsäljning eller dylikt. (Buckley, 1991). Stimulus påverkas
även via icke-personliga interaktioner som i slutändan påverkar konsumentens
beslutsfattande. Dessa interaktioner kan vara faktorer såsom färg, ljus, ljud för att i
slutändan stimulera konsumenten. (Levy & Weitz)
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3.3.2 Organism – Känslomässig reaktion
Organismen av konsumenternas beteende förstås ur två perspektiv:
informationsbehandlings- och erfarenhetsmässiga perspektiv (Holbrook &
Hirschman, 1982). Informationsbehandlingsperspektivet handlar mer om rationella
val och det erfarenhetsmässiga perspektivet är mer irrationella inköpsbehov och det
senare är mer relaterade till processen och hedonistiska motivationer (Sanchez-Franco
& Rolda. N, 2005).
Det är den mellanliggande interna processen där konsumenten omvandlar stimulus i
den kognitiva uppfattningen eller i de affektiva känslorna. Känslorna hänvisar till en
uppsättning av känslomässiga reaktioner som framkallats speciellt under produktens
användning eller konsumtionserfarenheten (Gupta & Kim, 2007). Konsumenternas
känslomässiga reaktion kan påverka avsikten att använda produkten eller
erfarenheten. Erfarenheten visar att känslor har en viktig roll i antagandet och
användningen av teknik (Dickinger, A., Arami, M. & Meyer, D. 2008).
3.3.3 Respons
Responsen är resultatet av den intagna informationen. Resultatet blir antingen ett
närmande eller undvikande. Denna respons speglar konsumentens känslor. Målet med
att skapa en positiv respons är att uppfylla en upprymdhet hos konsumenten. Genom
att uppfylla en positiv upprymdhet hos konsumenten inverkar detta dennes
köpbeteende. Förhoppningsvis leder responsen till k att konsumenten spenderar mer
pengar och vidare även tid i ett köpcentrum. (Kaufman & Lane, 1996)

3.4 Kopplingen mellan uppsatsens valda teorier
De modeller som nämns i teoriavsnittet är nedan sammanfogade till en fullständig
modell som beskriver hur inverkan av konsumentens tankar, beteende och
bearbetning i slutändan påverkar NKI (nöjd kund index). I förlängningen blir
Bromma Blocks konkurrenskraftigare på marknaden om konsumentkunskapen tas
tillvara på och implementeras i organisationen då konsumentens köpkraft är stark på
dagens marknad.
Denna modell sammanfattar de ovan teorierna och binder samman dem för en
anpassning för Bromma Blocks och ett angivet marknadsföringskretslopp, och belyser
vikten av att ha förståelse om att allt hänger ihop och går att påverka med rätt kunskap
och investerad tid.
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Figur 6: Egenarbetad modell av de sammankopplade teorierna

Empirikapitel
5 Empiri
I det empiriska kapitlet behandlas Bromma Blocks. En empirisk
informationsinsamling om gallerians kommunikations- och strategiarbete internt och
externt samt intervjuer med Ewa Olsson Lundin och Peter Scherr som arbetar som
centrumchef respektive marknadskonsult.

5.1 Marknadsstrategier
Bromma Blocks strävar efter att vara ett upplevelsecentrum. Däremot anser Peter
Scherr (Personlig kommunikation, 3 maj, 2012) att ordet ”upplevelse” har blivit ett
modeord. Bromma Blocks vill att kunden ska uppleva dem som ett ”one stop shop”.
Detta betyder att de vill vara en galleria där konsumenternas behov blir uppfyllda på
ett och samma ställe. Det är en upplevelse i sig att kunna uppfylla sina behov på ett
modernt och arkitektoniskt Bromma Blocks. Genom att ha en modern och luftig
atmosfär med spännande arkitektur, bidrar dessa faktorer till att shoppningen på
Bromma Blocks blir till en upplevelse. Peter Scherr (Personlig kommunikation, 3 maj,
2012) definierar en upplevelse som något konsumenterna finner i omgivningar och
bemötande av personal. Vidare menar Peter Scherr att den nya ekonomin har bidragit
till att folk väljer att spendera mer pengar på upplevelser idag, och efter
lågkonjunkturen under 2008 har detaljhandeln fått ett uppåtskjut.
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5.1.1 3F
Marknadsstrategierna hos Bromma Blocks förändras ständigt. Ett problem som
Bromma Blocks har velat återställa är att designen har tagit över funktionen.
Designens egentliga syfte är att stärka funktionen av gallerian men inte ta över.
Gallerian hette tidigare H3 och hade inte något laddat varumärke för konsumenterna.
För att ge konsumenterna kunskap om varuhuset tillämpade Bromma Blocks en
marknadsstrategi som kallas för de ”3 F:n”. Dessa tre ”F” står för Förflytta, Förtydliga
och Förtäta.
Förflytta: Målet är att få tag i kundströmmarna, bland annat genom att ha Sveriges
största Zoobutik och bästa utbud på Systembolaget i området. Bromma Blocks vill
förflytta kunder, genom att ha dessa unika aktörer, från andra regioner exempelvis
från Mälardalen. Det handlar om att ha större aktörer för att locka kunder från en
större omgivning. Peter Scherr nämner även att gallerian skulle må bra över att få dit
”drakar” såsom Ica Maxi, som har ett bra varumärke vilket ökar kundflödet. För att
nå detta måste Bromma Blocks visa varför sådana butiker ska flytta till dem och det
gäller att få dessa aktörer att förstå att det är värt. Vidare nämner Peter Scherr att det
tar cirka tre år för en galleria att etablera sitt eget varumärke. Efter de tre åren bör
gallerian vara förstavalet i konsumenternas medvetande.
Förtydliga: Bromma Blocks jobbar inifrån och ut, genom detta försöker de tala om
för konsumenten vad som erbjuds i gallerian. I primärområdet ser det bra ut men det
gäller att även få in konsumenter från andra områden genom att tydliggöra varför de
ska komma till Bromma Blocks. Det gäller att ta hand om det kundflödet som finns
idag, men även tala om och fylla varumärket ”Bromma Blocks” med kända aktörer.
Förtäta: Söka efter nya ytor som kan nyttjas för att expandera Bromma Blocks.
Antingen genom att använda sig av befintliga ytor i gallerian för att få in flera
hyresgäster eller genom att bygga ut.

5.2 Expandering och möjligheter
Bromma Blocks med sin handelsplats har stora expanderingsmöjligheter för att kunna
förbättra sitt utbud för konsumenternas behov. På området finns det möjlighet att riva
ett hus som ger ytterligare 20 000 till 30 000 kvadratmeter handelsyta. Vid sidan av
gallerian finns det för närvarande en tillfällig parkering. Denna yta är meningen att
användas för att bygga ut.
Infrastrukturen kommer att byggas ut och förbättras i Stockholmsregionen vilket
kommer att gynna Bromma Blocks. Den nya tvärbanan som är klar för bruk år 2013
kommer att bidra till att fler människor rör sig kring Bromma Blocks område. Den
tvärbanan går från Sickla till Alvik, alltså från sydöstra Stockholm till nordvästra
Stockholm genom Bromma. Om ytterligare sex år kommer en annan ny tvärbana att
byggas. Den kommer att gå igenom Bromma Blocks handelsområde. Den sträcker sig
från Alvik till Kista och passerar området som Sundbyberg och Solna. I och med en
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förbättrad infrastruktur bidrar detta till en kommunikationsutvidgning för Bromma
Blocks.
Trots expanderingen vill Bromma Blocks fortfarande behålla en mix av små butiker
och stora kedjor. Detta för att behålla en balans mellan hyresgästerna. Konsumenterna
efterfrågar unika butiker. Däremot går det inte att endast ha unika butiker då det är
skillnad på vad konsumenten önskar och köper. (Peter Scherr, Personlig
kommunikation, 3 maj, 2012)
Målet är att med desto större marknadsområde, desto mer marknadsandelar tar
Bromma Blocks upp gentemot konkurrenter. Ökandet av antal butiker kommer att
bidra till att konsumenter rör sig över större områden i gallerian. Genom att skapa en
möjlighet för att ha fler butiker skapar detta en möjlighet för konsumenter att jämföra
varor. I praktiken fungerar detta genom att en kund är tvungen att förflytta sig igenom
den gamla delen till den nya delen (Peter Scherr Personlig kommunikation, 3 maj
2012).
I och med expanderingen siktar Bromma Blocks på att inom fem år ha erövrat hela
närområdet och efter dessa år även börja ta av andra områden. Bromma Blocks vill
ligga kvar på samma ställe och öka antalet återkommande konsumenter. Målet är att
gå konsumenten att associera Bromma Blocks med värdeordet ”Nöjd kund”. (Peter
Scherr Personlig kommunikation, 3 maj 2012).

5.3 Bromma Blocks Marknadskommunikation

Figur 7: Egen bearbetning av Bromma Blocks marknadskommunikationsflöde från
organisation till kund.
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Bromma Blocks kommunicerar sig som ett stadsdelscentrum. Syftet är att skapa
ekonomisk tillväxt och tydligare profilering av området (Peter Scherr, Personlig
kommunikation, 3 Maj 2012). KF Fastigheter vill skapa en mix av volymhandel,
stormarknad och fackhandel på 90 000 kvadratmeter, varav Galleria på 54 000 kvm.
(KF-Fastigheter)
Bromma
Blocks
håller
ständigt
på
med
ett
kommunikationsutvecklingsarbete
med
utbyggnader,
skyltning
och
utvecklingsmöjligheter säger Ewa Olsson Lundin (Personlig kommunikation, 9 mars
2012). Bromma har ett nära cityläge intill Bromma flygplats och är också Stockholm
stads enda externt belägna handelsplats. Detta kommuniceras med unika aktörer och
bred blandning av detaljhandel (Peter Scherr, Personlig kommunikation, 3 maj 2012).
I upptagningsområdet finns 360 000 människor inom en radie på sex kilometer.
Köpkraften beräknas till fjorton miljarder kronor. Redan i dag har Bromma Blocks
fem miljoner kunder per år, en yta på 35 000 kvadratmeter och en omsättning på cirka
1,4 miljarder kronor. Men konkurrensen är knivskarp, dessa måste nås med rätt
kommunikation (Olsson Lundin, E & Scherr, P.)
5.3.1 Extern kommunikation
Förändringar sker kontinuerligt, från industritomter till bostadsområde runt omkring
Bromma Blocks. Befolkningen vill ha närhet till centrumet, (Peter Scherr Personlig
kommunikation, 3 maj 2012) därför ska Bromma Blocks vara en komplett
handelsplats nämnt ovan. Bromma Blocks har lagt ner engagemang på att
kommunicera en speciell galleria i en historisk K-märkt hangar där centrumledningen
har kombinerat kommersiellt nytänkande med spännande arkitektur. Detta
kommunicerar Bromma Blocks genom så unika mediekanaler som möjligt (Peter
Scherr, Personlig kommunikation, 3 maj, 2012). Peter nämner att de flesta
köpcentrum kommunicerar ut sin image genom morgontidningarna som metro och
reklam på TV, eftersom Bromma Block är relativt nytt försöker de hitta mediekanaler
så som DN och SvD, på de affärsinriktade sidorna.
5.3.2 Intern kommunikation
Eftersom kunder bedömer alltifrån koncept och byggnation till marknadsföring är det
viktigt att gallerian uttrycker något. Gallerian är visuellt tilltalande, att ta rulltrappan
upp till plan två är en upplevelse i sig. På väggarna hänger digitala skyltar med olika
budskap. Ur högtalarna strömmar lugn musik varvad med fågelkvitter. (Olsson
Lundin, E. Personlig kommunikation, 9 mars 2012) Enligt Bromma Blocks vill de
underlätta för kunderna på alla sätt i gallerian. ”Kunderna tycker med fötterna på så
sätt att de går härifrån om de inte tycker om det” sa Ewa Olsson Lundin i en intervju
från Magasin Bromma. Bromma Blocks vill vara tillräckligt bra för att kunden ska
vilja handla här. Så det är viktigt att gallerian kan leverera. (Scherr, P. Personlig
kommunikation, 3 maj, 2012) Bromma Blocks skyltar upp avstånd från närliggande
platser för att konsumenter lättare ska hitta till gallerian. Baktanken är att när behovet
ökar måste Bromma Blocks bygga där befolkningen vill vara.
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5.3.3 Samarbetspartners
Ewa Olsson Lundin och Peter Scherr tror att det finns tillräckligt med shoppingsugna
för att fylla Bromma Blocks. Stockholm ökar med cirka 40 000 invånare om året och
varje människa behöver en kvadratmeter (Olsson Lundin, E.). Bromma Blocks ser
också över en öppning mellan flygplatsen och gallerian. Idag finns en smitväg, men
centrumledningen tittar på att öppna upp ordentligt, för att flygresenärer ska kunna slå
ihjäl några timmars flygförsening med lite shopping och god mat i gallerian istället.
(Olsson Lundin, E. & Scherr, P.)
Bromma Blocks vet också att många faktorer är viktiga för kunderna när det gäller
samarbetspartners som visar upp sig i gallerian. En utomstående aktör vid utställning i
gallerian ska gynna aktören, gallerian och kunden. Gallerians läge, storlek, kostnad
samt atmosfären är några viktiga aspekter vid bemötandet av detta arrangemang. Det
viktigaste för Bromma Blocks när aktörer ställer ut är att de och kunderna trivs och
alla känner sig välkomna och servade. (Olsson Lundin, E. & Scherr, P.).
I dagsläget använder Bromma Blocks undersökningar som grund för beslut om
strategisk positionering samt utformning (Scherr, P. Personlig kommunikation, 3 maj
2012).
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Resultatkapitel
6 Resultat
Undersökningen och analysen påvisar att resultatet av kundundersökningen
används som underlag för utveckling av individ, grupp och verksamhet. Det är
ett viktigt underlag i de samlade personliga enkäterna och den webbaserade
enkäten som genomförs med Bromma Blocks. Resultatet är även underlag för
utveckling av olika rekommendationer. För att ytterligare förbättra
tillgängligheten och kvalitet av undersökningen kommer tabeller och diagram
infogas.

6.1 Bromma Blocks
Handelsfastighet
Kommun: Stockholm
Besöksadress: Ulvsundavägen 181-193, Bromma
Öppningsår: 2010
Yta: 35 000 kvm
Hyresgäster: ca 80
Ombyggnadsår: 2003-2015

Figur 8: Orsaker till kundnöjdhet (Nyckelindikationer) egenarbetad modell

Vad Bromma Blocks konsumenter efterfrågar förändras över tiden och är i ständig
rörelse därför är det viktigt att följa upp och korrigera gallerians marknadsföring.
Som nämnt tidigare i vinsten till ”Retail Awards” var en del av motiveringen att
Bromma Blocks uppfattades som ett kvinnligt köpcentrum. Vad undersökningen
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påvisade var att det var mer män som var intresserade av att svara på
undersökningarna presenterat i diagrammet nedan samt att de flesta respondenterna
var mellan 18-35 år.

Kön

Kvinnor
45%

Män
Män
55%

Kvinnor

Diagram 1: Antal svarande respondenter uppdelat i kön från båda enkätundersökningar

Diagram 2: Antal svarade respondenter utdelat i ålder från båda enkätundersökningar

Värdet av Bromma Blocks påvisade i undersökningen främst på läget, hyresgästmixen
och tillgängligheten i upptagningsområdet. Det framkom även att priset och
inredningen var faktorer som spelade in. Som Diagram 13 – 16 visar i appendix 2 och
4. Dock framkom det via intervjuerna med Peter Scherr och Ewa Olsson Lundin att
det handlar om att profilera sig mot konsumenterna.
Undersökningarna säger att Bromma Blocks varumärke påverkar värderingen på
grund av det breda sortimentet av hyresgäster. Själva namnet har inte någon betydelse
utan att det viktigaste är att konsumenterna kommer och därmed genererar intäkter till
hyresgäster. Respondenterna nämner att servicen i Bromma Blocks överlag är bra. I
detta fall har Blocks lyckats men blir aldrig fullärt eftersom frågan i undersökningarna
inte hade någon wow-effekt.
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Upplever du bemötandet av personal på
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Diagram 3: Kundnöjdheten
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Diagram 4: Kundnöjdheten
enkätundersökningar

10

9
0

angående

servicen

Kvinnor

i

Bromma

Blocks,

I enkätundersökningen i diagrammen 7 och 8 nedan svarade också majoriteten att
miljön var positiv vilket kopplas till att det stärker varumärket Bromma Blocks. Detta
resulterar i att Bromma Blocks styrkor är deras tillgänglighet, Kvalitet och variationen
som får höga resultat och påverkar den totala kundnöjdheten inom Bromma Blocks
positivt.
Ändå kan det dock konstateras att det behövs aktörer utöver det vanliga för att locka
konsumenter från ett större geografiskt område. Eftersom resan blir längre för
konsumenterna behövs det något oerhört starkt och unikt för att de ska åka förbi
gallerian som ligger närmast. Detta finns inom ramen för handelsplatsen i närheten till
Bromma Blocks enligt Peter Scherr som tar upp unika aktörer som Bromma
Zoomarknad som är Sveriges största Zoobutik och som lockar konsumenter från hela
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Mälardalen. Bromma Blocks lever på att konsumenterna känner igen varumärket på
kort tid och får en positiv känsla.
Hur upplever du Bromma Blocks miljö,
så som musik, temperatur och lukt?

11
Positiv: 49

3

Inte alls: 3
Negativ: 11
49

Diagram 5: Resultat av båda enkätundersökningar, män.

Hur upplever du Bromma Blocks miljö,
så som musik, temperatur och lukt?

8

5
Positiv: 58
Inte alls: 8
Negativ: 5
58

Diagram 6: Resultat av båda enkätundersökningar, kvinnor.

Bromma Blocks främsta förbättringsområde är att utöka Gallerians handlingsområde
som får ett förhållandevis lågt resultat och påverkar den totala nöjdheten för den
personliga enkätundersökningen och den webbaserade enkäten som redovisas i
Appendix X i fråga 8. Bromma Blocks har en mycket stor påverkan på den totala
kundnöjdheten enligt Peter Scherr och Ewa Olsson Lundin, vilket innebär att området
fortsätter att vara ett utvecklingsområde trots att majoritetens resultat är positivt.
Konsumentens upplevelse i Bromma Blocks på plats i gallerian viktig och att de trivs
nämner Peter Scherr. Undersökningarna visar på hur länge konsumenterna faktiskt
stannar i Bromma Blocks när de har kommit dit. Om inte Bromma Blocks koncept är
bra kommer inte konsumenterna att komma tillbaka. I diagrammen nedan presenteras
skillnaden mellan män och kvinnor och deras olika tider spenderande i varuhuset.
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Hur länge varar ditt genomsnittliga besök i
Bromma Blocks?
30
25
20
15
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5
0

28
20
7

5

5

Män

Under Över 30 Cirka en Över en
Två
30
minuter timme och en timmar
minuter men
halv
eller
under en
timme
mer
timme
Diagram 7: Resultat av båda enkätundersökningar, män.

Hur länge varar ditt genomsnittliga besök i
Bromma Blocks
35
30
25
20
15
10
5
0

33
19
3

4

9
Kvinnor

Under 30 Över 30 Cirka en Över en
Två
minuter minuter timme
och en timmar
men
halv eller mer
under en
timme
timme
Diagram 8: Resultat av båda enkätundersökningar, kvinnor.

Efter att en sammanställning hade gjorts fick vi tydliga svar på vad respondenterna
hade för uppfattning om För att bilda sig en uppfattning om vilka problem Bromma
Blocks upplevde genomfördes dessa två enkäter som gav en omfattande undersökning
av respondenterna. De fick i båda undersökningarna möjlighet att beskriva sin syn på
vad som borde förändras och vad de var nöjda med. I dessa undersökningar framkom
många olika synpunkter men de allra viktigaste pekade på det gemensamma tycket
om en expandering med fler butiker, restauranger och annan exponering. Dessa
undersökningar utgjorde sedan grunden för Bromma Blocks tillsammans med teorin,
där det uttalade syftet vilka åsikter och förslag har Bromma Blocks konsumenter och
vilka förändringar och förbättringar bör Bromma Blocks genomföra för att optimera
gallerian och attrahera konsumenter. Det handlar om allt från rena attityder till att
skapa forum för utvecklingssamarbete mellan Bromma Blocks och deras
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konsumenter. Denna studie har pågått under vårterminen 2012 och avslutas i mitten
på juni.

Analyskapitel
7 Analys
I detta kapitel kommer teori att appliceras på det empiriska arbetet samt resultatet.

7.1 4-K modellen
De 4-K:na kommer nedan att tillämpas till konsumenternas uppfattning om Bromma
Blocks.
7.2 Konsument
Intervjuerna med Peter Scherr och Ewa Olsson Lundin påvisar att Bromma Blocks
eftersträvar att sälja en upplevelse till konsumenterna. Konsumenterna förväntar sig
mer än bara produkten. Det är viktigt för Bromma Blocks att veta vad som förväntas
av deras produkt, som en galleria, för att få konsumenterna att vara nöjda. Dagens
konsumenter köper mer än bara en produkt, dem köper ett värde, nytta eller en
upplevelse (Lombardi, L. 2010; Scherr, P. Personlig kontakt). Enligt båda
enkätundersökningarna har Bromma Blocks lyckats med detta. Det framgår tydligt
att respondenterna uppfattar besöket på Bromma Blocks som en upplevelse med
modern design och en serviceinriktad personal. Det är viktigt att veta vad
konsumenten förväntar sig av en produkt, uppfylls detta resulterar det i
återkommande konsumenter (Lauterborn, 1996). Bromma Blocks har med sina
marknadsföringsstrategier lyckats få shoppingen hos dem till något mer än bara köp.
De har skapat ett mervärde.
7.3 Kostnad
Närområdet till Bromma Blocks är ett köpstarkt område beräknat till fjorton miljarder
kronor inom de närmsta åren och år 2009 innan centrumet byggdes var beräknat till
921 Mkr (bilaga 7, figur 11). Undersökningen visade även att många av
konsumenterna var prismedvetna gällande val av gallerior. Detta påvisar att
konsumenterna tycker att prisnivån hos Bromma Blocks är rimlig, det påvisar även
kartorna i bilaga 8. Detta kan även bero på att konsumenterna är villiga att betala för
det extra (Lauterborn, 1996; Lombardi, L. 2010) som Bromma Blocks galleria
erbjuder. I och med att ladda ett varumärke genom att bland annat bringa kvalité i sitt
utbud påverkar detta konsumentens medvetande genom att varumärket etableras
(Steinbach, A.M. 1984). Bromma Blocks laddar sitt varumärke genom att bland annat
att sälja in en upplevelse hos konsumenterna. En upplevelse som konsumenterna
anser vara värt att betala för.
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7.4 Kommunikation
I dagens samhälle förväntar sig konsumenterna en öppen dialog mellan dem och
säljare, ett interaktivt möte med utbyte av tankar och känslor (Dennis, C. et al. 2005).
Bromma Blocks interna kommunikation mellan centrumledning och hyresgäster
verkar främja denna typ av god interaktion då respondenterna var till stor del nöjda.
7.5 Komfort
Komforten innebär säljarmetoder för att produkten ska placeras i konsumenternas
närhet, för att skapa en bekvämlighet för dem (Dennis, C. et al 2005). Bromma
Blocks ligger beläget i ett upptagningsområde för 360 000 människor. I de båda
enkäterna värderades även närhet som ett av de populäraste alternativen. Detta gör
Bromma Blocks till en galleria som erbjuder just den möjligheten, att vara ett
närliggande stadsdelscentrum för ett stort upptagningsområde.
För att engagera konsumenterna bör fokus läggas på att skapa en upplevelse för att
skapa en anledning för att få konsumenterna att lämna hemmet för att åka och handla
(Coleman, 2006). Det som tidigare har nämnts så skapar Bromma Blocks en
upplevelse som gör att konsumenterna har både närhet och upplevelse. De
respondenterna som inte kryssade i ”närhet” kan vara besökare från andra kommuner
och län utanför upptagningsområdet, men som prioriterar andra faktorer vilket gör att
de besöker just Bromma Blocks ändå trots avståndet.

7.6 Beslutsprocess
Den kognitiva processen sker som nämnt tidigare omedvetet med funktionen att
sortera bort information som inte är nödvändig att lagras i konsumentens medvetande
(Weiten & McCann, 2010). Tolkningsprocessen som sker är dels automatisk och dels
kontrollerad (Peter & Olsson, 2010). Majoriteten av de tillfrågade respondenterna i
både manligt och kvinnligt segment som tillfrågades personligen i gallerian upplevde
miljön som positiv och analyserade denna genom en kontrollerad process, alltså
tänkte de aktivt på hur miljön runt omkring dem var och använde en kontrollerad
process.
Respondenterna som svarade på webbenkäten hade inte samma möjlighet som
konsumenterna i gallerian utan var istället tvungna att förlita sig på minnet, även detta
en kontrollerad process. Detta kan förklara varför denna svarsgrupp tog ett neutralt
ställningstagande jämförelsevis med de respondenter som var fysiskt närvarande i
gallerian, de inte hade möjlighet att kontrollera miljön eller tolkade denna automatiskt
när de befunnit sig i gallerian och således inte kommer ihåg.
Inredning och design i gallerian var bland de fem viktigaste faktorerna när
konsumenter rankade på webbenkäten, dock var denna faktor inte bland de fem
viktigaste för de konsumenter som var fysiskt närvarande i gallerian. Intressant nog
har de konsumenter som befunnit sig framför en dator skrivit fler negativa
kommentarer om designen än de konsumenter som kunnat kontrollera sin åsikt genom
att vara närvarande och kunna se sig omkring.
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Det är svårt att påverka konsumentens minne eftersom det inte finns en standardiserad
lösning så att alla konsumenter minns, snarare reagerar individer på olika saker och
stimulus och det är nästintill omöjligt att få samtliga att minnas samma sak (Weiten &
McCann, 2010). Bromma Blocks bör dock ständigt jobba med att utveckla och
förbättra miljön med åtanke att konsumenten ska uppmärksamma förändringen och
lagra denna i sitt minne.
En beslutsprocess innefattar ett flertal faktorer och påverkas av yttre och inre
omständigheter (Chandon, et al. 2007). Bromma Blocks använder sig inte av eyetracking idag (Scherr, P. Personlig kontakt) men skulle gynnas av detta då
konsumenter som känner sig lugna, stannar längre i gallerian (Peters & Warlop, 1999)
och i förlängningen spenderar de även mer pengar. Bromma Blocks kan utvecklas
genom att ta tillvara på konsumenternas åsikter gällande miljö samt mäta dessa
genom exempelvis eye-tracking för att kunna optimera miljön för största möjliga
antalet konsumenter.

7.7 S-O-R modellen
Denna modell kommer att används för att analysera de känslomässiga erfarenheterna
av konsumenterna för att jämföra med hur Bromma Blocks arbetar.
7.7.1 Stimulus
De tre kategorierna för stimulus som är designfaktorer, bakgrundsfaktorer och sociala
faktorer (Baker, J et al. 2002) har använts i enkäterna för att få en bild utav hur
konsumenterna uppfattar Bromma Blocks. Bromma Blocks strävar efter att ha en
modern galleria med spännande arkitektur.
Detta är något som genom
enkätundersökningen stämmer överens då ett stort antal respondenter tycker att
designfaktorerna i gallerian är fina. Gallerian är modern och trendig enligt
respondenterna. Gällande bakgrundsfaktorerna upplevdes dessa till större del positiv
men även inslag av ett par negativa åsikter. De sociala interaktionerna som nämndes
tidigare ansågs vara goda. Dessa olika attribut, personliga som icke-personliga som
finns i en galleria påverkas konsumenterna vid köpbeslut (Buckley, 1991; Levy &
Weitz). Dessa områden bör vårdas för att inte kundnöjdheten ska minska. Det är
därför viktigt för Bromma Blocks att den upplevda känslan i gallerian uppfattas som
positiv. Det resulterar i att konsumenterna blir tillfredsställda i sin omgivning och
detta påverkar deras köpbeslut på ett positivt sätt.
7.7.2 Organism
Denna teori beskrivs redan i affektion och kognitionsdelen och kommer därmed inte
att vidare att analyseras.
7.7.3 Respons
Responsen är det resultat konsumenterna får av den intagna informationen. Resultatet
blir antingen ett undvikande eller närmande (Kaufman & Lane, 1996).
Undersökningen påvisar att de flesta respondenterna har en allmän positiv uppfattning
kring de känslor de får i gallerian. Därför är det viktigt för Bromma Blocks att ha
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fortsatt hänsyn till de omgivande faktorerna som påverkas konsumenterna i en
galleria. En negativ respons skulle alltså resultera till att konsumenterna skulle välja
bort Bromma Blocks gentemot en närliggande konkurrent.

8 Rekommendationer
I detta kapitel redogörs rekommendationen grundade på den utförda studien.
Resultaten från enkäten visar att det som konsumenterna värdesätter samstämmer med
det som Bromma Blocks erbjuder, dock har studien med analysdelen påvisat att det
finns åtgärder som Bromma Blocks skulle kunna utnyttja för att få konsumenter att
stanna längre i gallerian.








Den första rekommendationen är att införa kostnadsfria garderober för
konsumenterna. På vintern när det är kallt ute tar det inte lång tid innan
vinterjackan blir alldeles för varm att ha på sig inomhus i gallerian vilket
skapar ett irritationsmoment för konsumenten. Det blir även klumpigt och
jobbigt att röra sig och konsumenten kan dra sig för att exempelvis prova
kläder eftersom det tar lång tid att klä om.
Rekommendation nummer två är att hyresgästerna i gallerian och Bromma
Blocks ska samarbeta med sin marknadsföring, dels för att stärka bilden av
Bromma Blocks som ett varumärke och visa att de vet vad som är trendigt och
inte enbart butikerna i gallerian. En ytterligare anledning är för att kunna
tydliggöra, projektleda samt planera temaveckor för hela gallerian.
Vidare bör Bromma Blocks utnyttja modern teknik så som eye-tracking för att
mäta konsumentens ögonrörelser och utnyttja denna kunskap för att få
konsumenten att spendera mer pengar.
Den sista rekommendationen är att en kiosk bör placeras i byggnaden.
Anledningen till denna rekommendation är flera; personalen i Bromma Blocks
har vid kontakt yttrat missnöjdhet med att behöva gå bort till Coop för att
handla eftersom avståndet är långt men en kiosk skulle även vara till nytta för
konsumenten som blir törstig eller lite hungrig men inte har tid att sätta sig på
ett fik eller restaurang.

9 Avslutande diskussion
Den aktuella studien går att utveckla mer och det går att göra en mer omfattande
kundundersökning och gå djupare in i marknadsföringsstrategierna för att etablera
starkare framväxt och mer genomarbetat förändringsarbete. Genom att studera
Bromma Blocks under en längre period kan ge möjlighet till att se hur verksamheten
utvecklas och förändras och samtidigt kunna ta del av förändringsprocessen och
utvecklingsprocessen.
Nämnt i studien sker förändringar av marknadsföringsstrategier kontinuerligt och i
framtida arbete kan Bromma Blocks se tillbaka på hur arbetet har fortskridit och sätt
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ut innan och hur det har påverkat hela verksamheten samtidigt granska om det hela
tiden går i rätt riktning i förändringsarbetet.

9.1 Metodkritik
I detta avsnitt förs en diskussion om studiens tillförlitlighet och giltighet. Det kommer
även i texten nedan att redogöras vad som gjorts för att stärka dessa.
Valet av metoden för den beskrivna datainsamlingen är något som har en påverkan på
studiens tillförlitlighet. Bell (1993) nämner att tillförlitligheten innebär i vilken grad
studien med ett visst tillvägagångssätt som nämns i metoden ovan ger lika resultat vid
upprepning. Det bör nämnas att reliabiliteten vid den kvalitativa studien kan vara
svårt då resultatet inte inriktades på mätning utan istället var syftet att beskriva och
förklara tankegångar och marknadsföringsstrategier.
Validiteten i denna studie har grundats i flera hänsynstaganden. Validitet innebär en
prövning som den gjorde studiens giltighet. Giltigheten i validiteten menas om en
fråga mäter eller beskriver det den är avsedd för att göra. (Bell, 1993) Innan
undersökningen genomfördes skaffades kunskap om respondenten och det angivna
området, användningen av en intervjuguide underlättade svaren för respondenterna
och en jämförelse mot liknande tidigare studier. Eftersom studien var av kvalitativ
likväl som kvantitativ har studien validerats utifrån det resultat utifrån författarnas
analysering, betvivlan och tolkning av resultat.
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Bilagor
Bilaga 1

Figur 9: Kundens köpbeslutsprocess har modellerats som en serie partiella beslut: efter
varje fas i utvärderingen av en potentiell leverantör, beslutar kunden antingen för att
fortsätta utvärderingen eller att ta hand om en annan leverantör. (Popovic, D. 2006 s. 263)

Bilaga 2

Figur 10: Kundens köpebeslutsprocess från säljarens synvinkel: Alla fyra elementen i
marknadsföringsmixen påverkar kundens beslut att inhandla.

Bilaga 3
Denna bilaga avser svaren från de som ställdes i de utformade enkäterna som
respondenterna svarade på vid personlig kommunikation samt webbaserad
utformning.
Vad är viktigast för dig när du handlar i Bromma
Blocks?

10

15

5

3

3

1
Stylist

Uppträdanden

Lekrum

Restaurang

Café

Gym

Pris

Parkering

Utbud

Närhet

0

0

4

2

3

7
Män

Inredning och…

12

Evenemang

18

Säkerhet

20

23
18

Internet

21

Skönhet

30

Diagram 9: Resultat av personlig enkätundersökning, män.

Vad är viktigast för dig när du handlar i Bromma
Blocks?
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Diagram 10: Resultat av personlig enkätundersökning, kvinnor.

Frågan ”Vad är viktigast för dig när du handlar i Bromma Blocks?” Ställdes i studien
för att täcka avsnittet om beslutsprocessen i teorin. Denna teori kopplar även samman
S-O-R modellen för att utveckla optimerade marknadsföringsstrategier. Resultatet av
denna fråga blev som förväntad och män samt kvinnor hade likartade åsikter om vad
som är viktigast för Bromma Blocks. Diagrammen ovan är resultatet från den
personliga enkätundersökningen och resultatet från den webbaserade undersökningen
hittas i bilaga 5, dessa delades upp eftersom det gavs många svar och blev tydligare
att läsa vid en uppdelning. För männen var parkering viktigast, följt av närhet, pris,
utbud och restaurang medan skönhet rankades lägst på skalan. De fem viktigaste
parametrarna för kvinnor som handlar i Bromma Blocks rankades i ordningen

Restaurang, Närhet, Pris, Utbud och Parkering. Internet samt säkerhet var minst
viktigt och fick noll röster var.
Hur viktigt är det att Bromma Blocks erbjuder
kringaktiviteter och vip-kvällar?
30
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5
0 2
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Diagram 11: Resultat av båda enkätundersökningar, män.

Kvinnor
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Diagram 12: Resultat av båda enkätundersökningar, kvinnor.

Att Bromma Blocks ska erbjuda kringaktiviteter och VIP-kvällar var en fråga som
ställdes för att applicera ett bredare utbud av att vara ett upplevelsecentrum.
Resultatet av denna fråga gav en differentierad bild mellan män och kvinnor.
Majoriteten av de manliga respondenterna angav en neutral ställning till detta
påstående och näst efter detta angavs att det inte alls var viktigt. I de kvinnliga
svaren var åsikterna mer spridda men angav även dessa att det inte alls är viktigt.
Dock fick svaren varken eller och mycket viktigt samma antal svar.

Bilaga 4
Denna bilaga avser svaren från de enkäter som utfördes med personlig
kommunikation i Bromma Blocks.
Fråga 4
Vad tycker du om designen i Bromma Blocks; ljus, färger, möbler och
skyltning etc?
Kvinnor 18-35: Snyggaste designen, OK!, ljust och fräscht, ljus och fin, bra!, ljust
och skön inredning, modern, fräsch, nytänkande, fräsch, fräscht och lätt att hitta i
gallerian, modern.
Kvinnor 36-40: Lugnt och behagligt, bra, snygg, stilren, bra
Kvinnor 41-55: Bra, kul att man upplever hangaren, fin, hemtrevlig, fin, bra
Kvinnor 56-70: Helt ok och snyggt, snygg, luftigt och trevlig personal, häftig,
modern, toppklass!
Kvinnor 71-85: Bra, snyggt
Kvinnor 86-100: Trevlig
Samtliga respondenter angav positiva uttryck till designen i Bromma Blocks.
Män 18-35: Snygg, rent, modern,coolt, ljust och högt i tak, trendigt, högt i tak är fint,
stiligt, fräscht, fint, bra och enkelt
Män 36-40: Bra, rörigt, för modernt, bra
Män 41-55: För ljust, ful, fin, fräscht, fräscht och fint, fint och ljust
Män 56-70: Trevlig, fin hangar, spännande
Man 71-85: Fin
Män 86-100: Bra, bra bevarat
Även bland männen är majoriteten positiva men ett fåtal har uppgett negativa ord i
samband med designen i varuhuset.
Fråga 8
Vad skulle få dig att stanna kvar längre?
Kvinnor 18-35: Fler butiker, bjud på juice, mindre kedjor, större utbud på butiker,
systemet i samma byggnad, bättre lekrum, fler fik, mer tid-längre lunchrast,
barnpassning,
Kvinnor 36-40: Längre lunch på jobbet,fler affärer, terrass servering, alkoholtillstånd
Kvinnor 41-55: Fler restauranger, garderob, byta musik i rulltrappan
Kvinnor 56-70: Fler delikatessbutiker, garderob
Kvinnor 71-85: Författarträffar
Kvinnor 86-100: Fler restauranger

Män 18-35: Kampanjer, ej kedjor, bättre lekrum, uteservering, mindre kedjor, mer
fritid,en kiosk och en klockbutik, butiker som inte är kedjor,mer restauranger
Man 36-40: Lugnare
Man 41-55: Fler toaletter, kiosk
Man 56-70: Mer konst, kaffesugen
Fråga 10
Gör du andra aktiviteter under ditt besök i Bromma Blocks än handlar? I
såfall vad?
Kvinnor 18-35: Äter, systemet, fikar,fika ,fikar, fikar, äter lunch, äter
Kvinnor 36-40: Äter,äter,
Kvinnor 41-55: Handlar mat, äter, äter
Kvinnor 56-70: Handlar delikatesser, äter, äter, umgås och fikar,restaurang
Kvinnor 71-85: Fikar, äter
Kvinnor 86-100: Äter
Man 18-35: Kollar på fiskar, äter, äter, käkar, fikar eller äter, äter och fikar och
umgås
Man 36-40: Systemet,fikar
Man 41-55: Lunch eller fika, äter lunch mest, äter, äter
Man 71-85: Äter

Bilaga 5
Denna bilaga avser svaren från de enkäter som utfördes som en webbaserad version
Vad är viktigast för Dig när du handlar i Bromma
Blocks?
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Diagram13: Resultat av webbaserad undersökning, män.
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De manliga respondenterna rankade följande kriterier i ordning; Utbud, Parkering,
Närhet, Inredning & Design samt Restaurang. Inga av respondenterna ansåg att
skönhetssalong var en viktig faktor.
Vad är viktigast för dig när du handlar i Bromma
Blocks?
35
20

20

3

Kvinnor
Inredning och…

Internet

2

Evenemang

6
1
Skönhet

0

4
Stylist

1

Uppträdanden

7

Lekrum

Café

Gym

Pris

Parkering

Utbud

0

4

Restaurang

10

Säkerhet

15

Närhet

35
30
25
20
15
10
5
0

Diagram 14: Resultat av webbaserad undersökning, kvinnor.

För kvinnor var Utbud, Parkering, Inredning & Design, Närhet samt Pris viktigt.

Bilaga 6
Denna bilaga avser svaren från de enkäter som utfördes som en webbaserad version
Fråga 4
Vad tycker du om designen i Bromma Blocks; ljus, färger, möbler och
skyltning etc?
Kvinnor 18-35: Butikerna flyter ihop lite på övervåningen, jag gillar det, Fräscht,
lugnt & trevligt, lite originellt mot andra gallerior i Sverige. Härligt med öppna
planlösningar mellan butikerna. Känns fritt och rymligt till skillnad från trängseln i
stan. Fräscht, Okej, Modernt. Stort, enkelt, stilrent, luftigt och skönt,. Lite tråkig
inredning. Häftig unik lösning med väggar som inte går upp i taket. Nytänkande, Bra
ljus som delar av byggnaden medan andra delar kan vara rätt mörka speciellt på
översta våninge, annars gillar jag rymden/luften. För mycket betong. Modernt och
fräscht. Fint, modernt och trivsamt. Allt ser toppnotch ut, känns modernt och fräscht.
Kvinnor 36-40: Luftigt, för få uppgångar till övervåningen. Otydligt vad som finns
där uppe och svårt att hitta trapporna. Snyggt och exklusivt. Fint. Fräscht och ljust.
Bra utbud. Jag gillar konceptet. Det är inbjudande och lämnar en känsla av "Hit vill
jag komma tillbaka".
Kvinnor 56-70: Ljus, fräscht, spännande arkitektur och inredning
Män 18-35: Helt ok, Rymligt stort och fräscht, häftigt och bra. Öppet, luftigt och
ljust. Skyltningen är diskret, kunde ha varit tydligare. Bra trevligt. En känsla av frihet,
lite rörigt. Jag tyckter det är ganska kul inredning, lite annorlunda jämfört med andra
centrum. Jag gillar det höga taket med mycket fönster. Helt ok, mycket snyggt, cool

med flyghangar. Ljus och fräsch men opersonlig. Påminner mycket om ett
amerikanskt "shopping mall" men jag skulle vilja att centrumet blev mer
"hemtrevligt". Bra design, bra parkeringsplats. Hyfsat utbud. Högt i tak. Män 36-40:
Trevlig design. Öppet och luftigt. Bra utnyttjande av en flyghangar som ger en luftig
och skön utomhusshoppingkänsla inomhus. Fint, öppet, ljust, spännande.
Män 41-55: Nytt och fräscht, kanon, ok, bra, fin och modern, öppen och fint, skön
öppen och trevlig. Jättesnyggt, Det är läckert gjort, öppet fräscht etc. Ljust och fräscht
och känslan av att man befinner sig i ett gemensamt hus utan innerväggar med snygg
design och bibehållen känsla av hangar med bevarade delar.
Fråga 8
Vad skulle få dig att stanna kvar längre?
Kvinnor 18-35: Jag har ofta ett ärende. Åker därifrån när jag är färdig. Fler utbud
utav klädbutiker. Mer unika butiker. Fler butiker större mer av allt. Fler butiker eller
ett annat utbud. Öppning av någon möbelbutik, tex. IKEA, MIO
Kvinnor 57-70: Min egen tid räckte inte till
Män 18-35: Fler restauranger. Fler butiker. Bättre, modernare och ungdomligare
utbud. Större variation på butiker
Fråga 10
Gör du andra aktiviteter under ditt besök i Bromma Blocks än handlar? I
så fall vad?
Kvinnor 18-35: Fikar äter, Äter, Äter fikar, Fikar inspireras, Äter, Fikar, Fikar,
Jobbar, Nej! Saknar roliga modeshower
Kvinnor 36-40: Fikar, äter, tittar på människor – typ en eftermiddagsutflykt med
väninnan för att umgås. Ett sätt att komma ut och få en paus i vardagen. Handlar i
omkringliggande affärer Jag fikar eller äter.
Kvinnor 41-55: Äter lunch, fikar, Frisör, Besöker andra närbutiker, Äter
Kvinnor 56-70: Äter eller fikar
Man 18-35: Äter, Äter och fikar, Äter, Fikar, pluggar, går på toa ibland, Äter, Äter
mat, Äter lunch, Flyger från Bromma Flygplats, Äter och strosar omkring, Äter,
Umgås, Jobbar där.
Man 36-40: Fikar, Äter, Handlar på Coop
Man 41-55: Fikar, Äter. Fikar, Handla mat och vin, Fikar, Tar en kopp kaffe, Byter
blöja på min son och gillar det utrymmet i lekhörnan. Äter, Äter gott i kombination
med shopping

Bilaga 7

Figur 11: Snittförsäljning i olika centrum 2000-2009, Mkr inklusive moms (SCB)

Bilaga 8

Figur 12: Schablonillustration över centrumens omland (SCB)

Figur 13: Detaljhandelns utveckling i relation till dagens struktur (SCB)

