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Sammanfattning 
 
Konsumenters behov och preferenser har förändrats på grund av samhällets 
utveckling. Idag räcker det inte endast med ett bra och billigt utbud för att 
konsumenter ska komma till köpcentrum, det bör istället vara en plats dit 
människor vill åka och uppleva. Köpcentrumförvaltare använder facility 
management och en del av det är utformandet av hyresgästmix. Denna bör idag 
riktas mot en mer upplevelsebaserad hyresgästmix för att finna 
konkurrensfördelar. Upplevelser skapas genom att en individ interagerar sig med 
sin omgivning och det finns fyra olika sätt att studera en upplevelse på: 
underhållning, utbildning, estetik och eskapism. Idag saknas forskning kring hur 
de fyra kategorierna används vid skapandet av en hyresgästmix ämnad för 
upplevelser genom facility management av köpcentrum. Syftet med denna studie 
har varit att undersöka hur konsumenter skapar upplevelser i köpcentrum med 
hjälp av en upplevelsebaserad hyresgästmix. I den teoretiska referensramen 
beskrivs upplevelseekonomi, de fyra upplevelsekategorierna samt olika typer av 
hyresgästmixar. Teorin upplevelseekonomi valdes för att studera hur olika 
konsumenter skapar olika upplevelser i köpcentrum. Metoden som använts i 
studien har varit kvalitativ då studien ville fånga konsumenters olika upplevelser 
utifrån ett köpcentrums hyresgästmix. Studiens datainsamling genomfördes med 
hjälp av semistrukturerade intervjuer med tio konsumenter. Resultatet påvisar att 
det finns fyra olika konsumentgrupper som besöker och skapar upplevelser utifrån 
hyresgästmixen i ett köpcentrum: den sociala, den engagerade, den sökande och 
den praktiska konsumentgruppen. I diskussionen jämförs framkomna 
konsumentgrupper i relation till olika typer av hyresgästmixar samt de fyra 
upplevelsekategorierna. I avsnittet diskuteras även resultatet i jämförelse med 
tidigare forskning vilket resulterar i en modell som visar hur respektive 
konsumentgrupp skapar olika upplevelser gentemot varandra med hänsyn till 
upplevelsekategorierna. Slutsatsen påvisar vikten av att studera vad konsumenter 
skapar för upplevelser i köpcentrum för att kunna anpassa utformningen av en 
upplevelsebaserad hyresgästmix. De fyra konsumentgrupper som framkommit i 
studien kan utveckla teori för facility management när köpcentrumförvaltare ska 
utforma en upplevelsebaserad hyresgästmix.  
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Abstract 
 

The consumers behaviour have changed over time, today it is not enough to 
have cheap and competitive prices alone to entice consumers to the shopping 
centre. A shopping centre should be a place where people want to go and 
experience. Shopping centre managers use facility management and a part of 
this is the tenant mix. This should be focused towards a more experience-
based direction thus finding a competitive advantage. Experiences are being 
created when an individual integrates itself with the environment and there are 
four different categories to study experiences of: entertainment, education, 
aesthetics and escapism. There is currently a lack of research on how the four 
categories are being used in this experience creation through the facility 
management of shopping centres. The purpose of this study was to examine 
how consumers create experiences in the shopping centre by an experience 
inspired tenant mix. In the theoretical framework the experience economy is 
being described, the four categories of experiences available and the different 
types of tenant mixes. This theory was selected to study how consumers create 
different experiences in the shopping centre. The method used in the study 
was a qualitative research approach, since the study wanted to capture 
consumers different experiences from a shopping centre’s tenant mix. 
Qualitative research allowed for this insight. The study’s data was collected 
through semi-structured interviews with ten consumers. The results found 
that there were four different consumer groups visiting and creating 
experiences based on the tenant mix in a shopping centre: the social, the 
dedicated, the searcher and the practical consumer group. In the discussion 
the consumer groups are being discussed in relation to the different types of 
tenant mixes and the four categories of an experience. The section also takes 
previous research into consideration allowing for comparisons. This results in 
a model being created that shows how each consumer group creates these 
different experiences with each experience category being accounted for. The 
conclusion demonstrate the importance of studying consumers motivations 
and demands in shopping centres in order to be able to adapt and 
accommodate for the creation of these experiences. From the consumer 
groups that have emerged in the outcome, it may develop theory for facility 
management when they design experience based tenant mix in the shopping 
centre. 
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1.  Inledning 

__________________________________________________________________ 
I kapitlet ges en introduktion till studiens ämne. Vidare presenteras problemet vi 
valt att behandla som mynnar ut i ett syfte.  
 

1.1  Problembakgrund 

“När öppnar världens första köpcentrum som är så attraktivt att det kan kräva 
inträde?” är en fråga som diskuteras i artikeln “Värt en resa?” av Kolterjahn 
(2014). Nils Bohlin (2014) menar att idag räcker det inte med endast ett bra och 
billigt utbud för att konsumenter ska komma till köpcentrum, det går att finna via 
e-handel. Köpcentrum måste istället vara en plats dit människor vill åka och 
uppleva. En upplevelse är ett mentalt fenomen som träffar och utmanar 
konsumenters sinnen vid dess deltagande (Sundbo 2009; Sundbo 2015). 
Deltagandet beror på konsumenters personliga interaktion som bakgrund, känslor 
och tolkningar till en upplevelse (Sundbo 2015). Upplevelser är därmed 
individuella då olika individer skapar olika upplevelser (Pine & Gilmore 1998). 
Konsumenter anser att upplevelser har ett högt värde och efterfrågan för 
upplevelser ökar. Samtidigt ökar konkurrensen och företag måste finna nya och 
innovativa sätt att hjälpa konsumenter i sitt skapande av upplevelser utifrån deras 
individuella behov och önskemål (Sundbo & Darmer 2008). För att konsumenter 
ska kunna skapa minnesvärda upplevelser utifrån deras behov och önskemål krävs 
att alla fyra kategorier att bedöma en upplevelse på inkluderas i upplevelsen, det 
vill säga underhållning (vill känna), utbildning (vill lära), estetik (vill vara) och 
eskapism (vill göra) (Pine & Gilmore 1998). Lyckas köpcentrumförvaltare väl 
med upplevelsedimensionerna har köpcentrumet en god framtid (Bohlin 2014). 
Köpcentrumförvaltare måste därför hitta en intressant upplevelsebaserad 
hyresgästmix som positionerar sig på marknaden (Carter & Allan 2012; Mossberg 
2001). För att köpcentrumet ska hitta denna upplevelsebaserade hyresgästmix 
måste köpcentrumförvaltare förstå hur handeln fungerar, ha en god social förmåga 
samt möta behoven hos de som handlar i köpcentrumet (Sääf & Alvebro 2011).  
 
Facility management används av köpcentrumförvaltare i köpcentrum som 
fokuserar på effektivisering av fastigheter och dess tjänster inom sin organisation 
(Amaratunga 2000). Pitt och Hinks (2001) påpekar att facility management 
vanligen är fokuserat på kostnadseffektivisering snarare än att uppnå 
flerdimensionell ökad konkurrenskraft mot omvärlden. Därmed ignoreras de 
unika behov som konsumenter vill ska uppfyllas (Shaw & Haynes 2004). Facility 
management av köpcentrum kan ses utifrån två perspektiv. Det är fastigheten som 
byggnad med dess tillgångar, så kallade hårda tjänster och det är hyresgästmixen 
som är en del av facility management’s mjuka tjänster (Musa & Pitt 2008).  
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En lyckad hyresgästmix beskrivs som en mängd olika butiker som arbetar 
tillsammans för att förstärka köpcentrumets utveckling samt verka framgångsrikt 
som enskilda verksamheter (Greenspan 1987). En hyresgästmix består också av 
en eller flera ankarhyresgäster som är butiker av särskild betydelse (Teller & 
Reutterer 2008). Traditionell marknadsföring beskriver konsumenter som 
rationella beslutsfattare som efterfrågar funktionella egenskaper och fördelar 
(Schmitt 1999). Det påvisar ankarhyresgästers tidigare funktion som vanligtvis 
brukade vara varuhus eller matbutiker men i takt med samhällets utveckling har 
dess funktion förändrats (Mirel 2008). Upplevelsebaserad marknadsföring 
beskriver konsumenter som rationella och emotionella beslutsfattare som 
efterfrågar tillfredsställelse genom upplevelser och nöjen (Schmitt 1999). Därmed 
kännetecknas ankarhyresgäster idag som butiker, restauranger, caféer, biografer 
och gym (Mirel 2008). Konsumenters avsikt vid besök i köpcentrum har 
utvecklats till konsumtion i kombination med nöje och dagens handelsplatser går 
mot att bli mer mötesplatser (Mirel 2008; Kolterjahn 2013).  
 
Tsai (2008) menar tillsammans med andra forskare (se exempel: Wakefield & 
Baker 1998; Wilhelm & Mottner 2005; Biba et al. 2006; Bäckström 2006) att med 
tanke på hård konkurrens kan konsumenters skapande av underhållning och 
upplevelser spela en viktig roll för att öka ett köpcentrums konkurrenskraft. Enligt 
Tsai (2008) beskrivs det som att skapa ett konkurrenskraftigt helhetsperspektiv av 
upplevelser genom olika dimensioner. I ett köpcentrum är dessa dimensioner 
atmosfäriska, produktarrangemang, service, image på köpcentrumet, speciella 
evenemang samt café- och restaurangutbud. Genom att skapa upplevelser och 
underhållning i köpcentrums ledningsmodeller kommer det att öka både 
köpcentrumets besöksfrekvens och försäljning. Köpcentrumet ska mer eller 
mindre ses som en nöjespark där konsumenter skapas lycka, spänning, nyfikenhet 
samt drömliknande fantasier. Det blir unikt, mer attraktivt för konsumenter och 
det uppfattas som mer än bara en plats för handel (Tsai 2008). Men hur skapar 
konsumenter denna plats med upplevelser och vilka upplevelser är centrala för 
konsumenters värdeskapande? Tidigare forskning har tittat på 
upplevelseekonomins utveckling men forskning om mer upplevelsebaserad 
hyresgästmix och koppling mellan upplevelseekonomins fyra kategorier att 
bedöma en upplevelse på (underhållning, utbildning, estetik och eskapism) genom 
facility management av köpcentrum saknas. För att kunna utforma ett köpcentrum 
med en hyresgästmix som skapar upplevelser behöver köpcentrumförvaltare förstå 
hur konsumenter skapar upplevelser i köpcentrum. Vilket leder till följande syfte.  

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att kartlägga hur konsumenter skapar upplevelser med 
hjälp av köpcentrums hyresgästmix. Detta kommer att studeras genom att 
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analysera och kategorisera olika typer av konsumenter och dess skapande av 
upplevelser i köpcentrum. Resultatet kommer att bidra till en utveckling av teori 
till facility management samt praktiska tillämpningar för hur köpcentrum ska 
utforma en hyresgästmix som möjliggör upplevelser i köpcentrum.  
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2.  Teoretisk referensram  

__________________________________________________________________ 
I detta avsnitt förklaras centrala begrepp samt studieområdets praktiska och 
teoretiska kontext.  
 
 

2.1  Facility management i köpcentrum 

Köpcentrum enligt definition är ett samlingsnamn för olika typer av 
handelsfastigheter. Den internationella definitionen lyder enligt följande ”en 
arkitektoniskt enhetlig grupp 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” (Beyard & 
O’Mara 1999, s. 5).  

Facility management definieras enligt Europeiska standarden som "integration av 
processer inom en organisation för att upprätthålla och utveckla de överenskomna 
tjänster som stödjer och förbättrar effektiviteten hos kärnverksamheten" (SS-EN 
15221-1:2006). Facility management är en term som innefattar en rad olika 
aktiviteter som effektivt förvaltar en fastighets tillgångar och levererar tjänster till 
dem som vistas i fastigheten. Det är integreringen och anpassningen av 
sidotjänster, inklusive sådana tjänster som avser lokaler som krävs för att driva 
och underhålla ett företag att fullt ut stödja huvudmålen i organisationen 
(Amaratunga 2000). Facility management är viktigt för att en fastighets funktion 
ska framhävas och maximeras på bästa sätt (Hui et al. 2013). Förr beskrevs 
facility management endast som “hårda tjänster”, det vill säga aktiviteter kring en 
fastighet och dess inventarier (Becker 1990). Idag finns det också mjuka tjänster 
inom facility management, det vill säga strategisk organisering som innebär frågor 
kring hyresgästmix, miljö, omgivning, personalfrågor, support-tjänster, hälsa och 
säkerhet omkring en fastighet. 

 

2.2 Upplevelseorienterad hyresgästmix 

En hyresgästmix är förhållandet mellan andelen olika butikstyper i ett köpcentrum 
(Dawson 1983). Hyresgästmixen är avgörande för alla berörda parter i 
köpcentrum, både konsumenter, återförsäljare och köpcentrumförvaltning. Det är 
därför viktigt att hyresgäster grupperas rätt då de tillsammans har en större total 
betydelse än summan av deras individuella resultat (Alexander & Mühlebach 
1989), det vill säga hyresgästmixen skapar synenergieffekter i köpcentrumet 
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(Kirkup & Rafiq 1994). Vissa konsumenter föredrar utvecklingen av en stark, 
distinkt och konsekvent hyresgästmix medan andra konsumenter föredrar 
variation i hyresgästmix med mer lokala butiker som differentierar köpcentrumet 
(Kirkup & Rafiq 1994). Gällande förvaltning av hyresgästmix i ett köpcentrum 
behöver köpcentrumförvaltare utveckla en effektiv affärsmodell för urval och 
placering av hyresgäster för att öka varumärkets värde av fastighetsuthyrning och 
för att uppnå långsiktigt positiva kassaflöden (McGoldrick & Thompson 1992). 
 
Hyresgästmixen ska främja köpcentrumet till att bli en mötesplats för upplevelser, 
känslor, design och arkitektur (Dawson 1983; Backemar 2012). En attraktiv 
hyresgästmix formar framgång för ett köpcentrum eftersom det kan locka fler 
konsumenter och därmed öka försäljningen (Abratt et al. 1985; Alexander & 
Mühlebach 1989; Brown 1992; Ibrahim et al. 2003). Det blir allt viktigare för 
konsumenter att det finns service och underhållningsvärde i butiker och 
köpcentrum, snarare än kostnadseffektivisering och bekvämligheter. Konsumenter 
fokuserar i större utsträckning på hela upplevelsen i köpcentrum (White et al. 
1996).  Framförallt handlar det om skapandet av en plats där människor vill vara 
och omvandlingen av den vardagliga shoppingen till en upplevelse av njutning 
och tillfredsställelse (Morgan & Walker 1988). Forskare inom köpcentrum (se 
exempel: Wakefield & Baker 1998; Wilhelm & Mottner 2005; Biba et al. 2006; 
Bäckström 2006) menar att det råder konkurrens på marknaden, därav kan 
underhållningsupplevelser spela en viktig roll för köpcentrum att differentiera sig 
på marknaden. Ur ett upplevelseperspektiv kommer shopping och nöje att komma 
samman som en gemensam och kombinerad aktivitet. Många affärer har byggt på 
detta upplevelseinnehåll med olika typer av aktiviteter och evenemang (Mossberg 
2001). Enligt Löfgren (1999) sker en ständig hybridisering mellan olika områden 
som handel, turism, underhållning, media och friluftsliv. Med tanke på denna 
förändring bör befintliga köpcentrum utveckla sin hyresgästmix mot mer nöje 
(Mossberg 2001).  
 

2.2.1  Upplevelseorienterad ankarhyresgäst 

En viktig del av hyresgästmix är ankarhyresgäster, dessa hyresgäster skapar trafik, 
försäljning samt påverkar resterande delar av hyresgästmixen i köpcentrum (Mirel 
2008). Ankarhyresgäster påverkar köpcentrumets framgång och attraktionskraft 
beroende på dess närvaro samt i vilken utsträckning verksamheterna lockar 
konsumenter (Kwak et al. 2013). Ankarhyresgäster kan exempelvis vara 
matvarubutiker vilket är en ankarhyresgäst utifrån ett traditionellt 
marknadsföringsperspektiv. I detta perspektiv är konsumenter rationella 
beslutsfattare som efterfrågar funktionella fördelar och egenskaper (Schmitt 1999; 
Mirel 2008). Utifrån samhällets utveckling kan ankarhyresgäster dock inte längre 
förlita sig på sin storlek, utan köpcentrum måste se till att möta konsumenters 
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köpbeteenden och shoppingtrender (Mirel 2008). Det blir allt vanligare att 
köpcentrum erbjuder diverse typer av underhållning vilket i kombination med 
restaurangutbud gör att det går att utöka både köpcentrumets målgrupp och 
öppettider. Köpcentrum har exempelvis biografer och bowlingbanor vilket skapar 
rörelse i köpcentrumet under andra delar av dygnet än de ordinära öppettiderna 
(Coleman 2006). Denna typ av ankarhyresgäst visar på en mer upplevelsebaserad 
marknadsföring som beskriver konsumenter som emotionella och rationella 
beslutsfattare som efterfrågar tillfredsställelse genom upplevelser och nöjen 
(Schmitt 1999). 
 

2.2.2 Olika typer av hyresgästmixar 

Enligt Musa och Pitt (2008) finns det olika hyresgästmixar som kan appliceras i 
ett köpcentrum. Den första hyresgästmixen består av ett mindre antal hyresgäster 
som fokuserar på en bekväm shopping för konsumenter (Kyle 2000). Den andra 
hyresgästmixen erbjuder ett mindre antal butiker och varuhus samt andra 
närbutiker (Graham & Bible 1992). Den tredje hyresgästmixen är bred och 
erbjuder ett utbud av allmänna handelsvaror, kläder, möbler och heminredning där 
flera större varuhus kan agera köpcentrumets ankarhyresgäst. Denna hyresgästmix 
efterfrågar konsumenter när de vill dra nytta av hela skalan av varor och tjänster 
som erbjuds (Graham & Bible 1992; Kyle 2000). Den fjärde hyresgästmixen är 
modespecialiserad, har ett urval av unika varor med hög kvalitet och består 
huvudsakligen av exklusiva kläd- och designbutiker. Denna hyresgästmix är inte i 
behov av ankarhyresgäster men ibland kan dock restauranger och underhållning 
agera dragplåster åt köpcentrumet. Den fysiska utformningen av denna typ av 
hyresgästmix är mycket sofistikerad med betoning på en påkostad inredning och 
hög kvalitet av arkitektur. Denna hyresgästmix finns oftast i större städer där 
högre inkomstnivåer finns (The International Council of Shopping Centres 2004). 
Den femte hyresgästmixen domineras oftast av flera stora fristående 
ankarhyresgäster, lågprisvaruhus och flera butiker inom samma hyresgästkategori. 
Denna hyresgästmix består främst av kedjebutiker och ett mindre antal annorlunda 
hyresgäster (The International Council of Shopping Centres 2004). Den sjätte 
hyresgästmixen håller samma linje kring hela hyresgästmixen, både butikers 
arkitektur och i viss utsträckning deras varor. Denna hyresgästmix har störst 
attraktionskraft för turister, i denna hyresgästmix är ankarhyresgäster både 
restauranger och nöjen (The International Council of Shopping Centres 2004).    
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2.3  Upplevelseorienterad köpcentrumförvaltning 

Köpcentrumförvaltning som arbetar för en helhetsupplevelse i köpcentrum 
framkallar ett större shoppingbeteende hos konsumenter än vad en traditionell 
förvaltning gör (Tsai 2008). Förhållandet mellan köpcentrumförvaltare och 
hyresgäster är komplext vilket gör att det operativa arbetet och 
ledningsprocesserna blir komplicerade. Detta förhållande kan antingen bli en 
hämmare eller förstärkare för att skapa upplevelser beroende på hur 
köpcentrumförvaltare och hyresgäster tar itu med både kort- och långsiktiga 
problem (Tsai 2008). Berry och Carbone (2007) föreslår att organisationer 
behöver skapa en sammanhängande och genuint stimulerande total 
konsumentupplevelse. Vad som krävs i att förvalta ett köpcentrum är främst att 
identifiera, förstå och möta behov hos både konsumenter, hyresgäster och ägare 
(Musa & Pitt 2009). Att tillämpa upplevelsemarknadsföring kräver inte bara 
förändringar hos företagets strategier utan det kräver också organisatoriska 
förändringar (Schmitt 1999). Organisationer som vill utvecklas inom 
upplevelseekonomin behöver gå genom sin företagskultur och utreda vad 
företaget vill utstråla till konsumenter i ett långsiktigt perspektiv. Upplevelser 
används ofta som ett marknadsföringsverktyg för att berätta om ett företag, varor 
eller tjänster (Sundbo & Darmer 2008). Köpcentrumförvaltare som inte tar hänsyn 
till att skapa helhetsupplevelser kan förlora konkurrenskraft mot andra 
köpcentrum och inköpsställen (Tsai 2008). I en fullfjädrad 
upplevelsemarknadsföring ses verksamheter utifrån ett helhetsperspektiv, med 
långsiktighet och omvärldspåverkan.  
 

2.4 Upplevelser 

Upplevelser uppstår när ett företag avsiktligt konstruerar upplevelser till att 
engagera konsumenter (Pine & Gilmore 1998; Mossberg 2003). Generellt sker 
upplevelser genom interaktionen av den subjektiva upplevelsen och den objektiva 
miljön som båda bidrar till kvalitén på en upplevelse (Tsai 2008). Det finns ingen 
exakt definition av vad en upplevelse är men oftast definieras det som något som 
händer i människors sinnen, något minnesvärt i en typ av mental resa (Sundbo 
2009; Sundbo 2015). Csikszentmihalyi (2002) beskriver upplevelser som ett flöde 
vilket är en känsla som konsumenter får när de utför en viss aktivitet, när de helt 
absorberas av en verksamhet.  
 
I ett tidigt stadie av ekonomins utveckling var produktion av handelsvaror, 
produkter och tjänster mer eller mindre relaterade till att tillfredsställa behov för 
att överleva, även senare under materialismens tid (Pine & Gilmore 1998). När 
tjänsteekonomin tog fart var istället kunskap och problemlösning svaret till att 
möta konsumenters behov (Mossberg 2003). Till där vi är idag, då konsumenter 
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efterfrågar mer än bara rena produkter och tjänster så som nya upptäckter, 
upplevelser och nöjen. Detta visar tydligt på utvecklingen av ekonomiskt värde 
och att vi går från tillverkningsindustri till upplevelseindustri (Pine & Gilmore 
1998; Mossberg 2001). Dagens detaljhandel har utvecklats från att vara en ren 
handelsprocess till att leverera en positiv shoppingupplevelse (Jin & Sternquist 
2004). Jin och Sternquist (2004) menar att upplevelser kan ses som ett specifikt 
konkurrensmedel jämförbart med pris och kvalitet men också för att 
konsumenters livs- och därmed konsumtionsbehov har förändrats. Konsumenter 
vill fylla sin tid med meningsfulla och upplevelserika händelser då de är 
konsumenter av tid (Kolterjahn 2013). 
 

2.4.1  Upplevelsers uppbyggnad 

Det går att studera upplevelser utifrån två dimensioner: genom konsumenters 
deltagande och genom konsumenters anknytning eller relation till omgivningen 
(Pine & Gilmore 1998; Sundbo 2015). Konsumenters deltagande handlar om i 
vilken utsträckning konsumenter deltar i aktiviteter, om de aktivt deltar eller 
passivt observerar. Deltagandet påverkas av hur standardiserat erbjudandet är och 
i vilken grad konsumenter måste ha mental eller fysisk närvaro alternativt deltaga 
som medproducenter. Mental närvaro kan innebära att konsumenter passivt 
upplever aktiviteter jämfört med fysisk närvaro då konsumenter är åskådare. 
Medproducent innebär upplevelser där konsumenter aktivt måste deltaga och 
själva kan påverka resultatet (Mossberg 2001). Den andra dimensionen är 
konsumenters typ av anknytning eller relation till omgivningen som i sin tur 
består av två ytterligheter, absorbering eller uppslukning. Absorbering är när 
konsumenten passivt absorberar och “upplevelsen går in i konsumenten”. Den 
andra ytterligheten uppslukning är “när konsumenten går in i upplevelsen” och 
konsumenten är försjunken i aktiviteten (Mossberg 2003). Konsumenters 
deltagande i upplevelser beror på deras personliga interaktion som bakgrund, 
känslor och tolkning. Det innebär att konsumenter uppfattar upplevelser olika, en 
positiv upplevelse för en individ kan vara negativ för en annan individ (Sundbo 
2015). Mossberg (2003) påvisar vikten av att idag vill inte konsumenter behandlas 
som anonyma i detaljhandelsmiljöer och köpcentrum, utan snarare bli sedda och 
känna sig unika. Därför är det viktigt att lära sig om konsumenter och deras 
beteende för att kunna möta deras önskemål om upplevelseskapande (Mossberg 
2003).  
 

2.4.2 Upplevelsekategorier 

Utifrån dessa två dimensioner har upplevelserna delats upp i fyra 
upplevelsekategorier:  
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Figur 1. Upplevelsekategorierna. Källa: Pine och Gilmore (1999), The Experience Economy, 
Boston. Harvard Business School Press. Översatt och anpassad av Mossberg (2003 s. 51).  
 

● Underhållning - vill “känna.” Underhållning är väsentligen en passiv 
kategori. När konsumenter blir underhållna svarar de genom att 
exempelvis njuta eller skratta. Underhållningskategorin ska vara 
njutningsbar, underhållande och ska hjälpa konsumenten att känna mer 
utav upplevelsen (Pine & Gilmore 1998). 

● Utbildning - vill “lära.” Upplevelser som kräver något mer deltagande från 
konsumenter än underhållning (Pine & Gilmore 1998). Beroende på vad 
för olika kunskaper och färdigheter den lärande ska lära sig kan olika typer 
av interaktioner eller aktiviteter hjälpa till i lärandeprocessen (Pine & 
Gilmore 1998). Utbildning kan också handla om inlärning, det vill säga 
medvetna, rationella, analytiska och intellektuella överväganden i en 
köpprocess (Sundbo 2015).  

● Estetik - vill “vara.” I skapandet av estetiska upplevelser handlar det om 
att förstärka det estetiska värdet av en upplevelse. Genom att skapa miljöer 
och omgivningar som är inbjudande bidrar det till att konsumenter vill 
sätta sig ner och bara vara (Pine & Gilmore 1998). 

● Eskapism - vill “göra.” Eskapistiska upplevelser kan vara lika roande som 
underhållningskategorin och lika lärande som utbildningskategorin men 
vad som gör kategorin unik är dess beroende av konsumenters aktiva 
deltagande. Eskapistiska upplevelser innebär mycket större fördjupning 
och uppslukning än underhållning och utbildning gör (Mossberg 2003). 
De eskapistiska upplevelserna kräver konsumenters aktiva deltagande i 
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aktiviteter. Vid skapandet av upplevelserna bör det funderas på hur 
konsumenter ska uppmuntras till att aktivt deltaga i aktiviteter (Pine & 
Gilmore 1998).  

 
Gemensamma nämnare för dessa fyra kategorier är att det handlar om en 
övergång och en förflyttning i tid och rum, att uppleva något utöver det vardagliga 
(Mossberg 2003). Tillsammans ger dem de främsta och mest minnesvärda 
upplevelser (Pine & Gilmore 1998). Företag kan fritt kombinera de fyra olika 
kategorierna för att konsumenter ska skapa de främsta upplevelserna (Pine & 
Gilmore 2011).  
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3.  Metod 

 
I detta kapitel beskrivs metodval, tillvägagångssätt för datainsamling samt hur 
data har analyserats. 
 

3.1 Kvalitativ metod 

Vår forskningsfråga är riktad till konsumenters skapande av upplevelser i 
köpcentrum vilket beror på konsumenters personliga interaktion. Detta innebär att 
konsumenters bakgrund, tolkningar och känslor påverkar skapandet av 
upplevelser (Sundbo 2015). Därav har vi valt en kvalitativ metod som är avsedd  
fatt få fram hur människor tolkar och förstår en given situation. Då en upplevelse 
är individuell, det vill säga en positiv upplevelse för en individ kan vara negativ 
för en annan (Sundbo 2015), är en kvalitativ metod mest lämpad för att undersöka 
vilka konsumenter som upplever vad. Metoden lägger vikt vid nyanser, detaljer 
och det unika hos varje undersökt person (Jacobsen 2002). Forskaren måste förstå 
de undersöktas tolkning av verkligheten och hur denna hänger samman med deras 
beteende (Patton 1980), vilket i vår studie innebär konsumenters skapande av 
upplevelser i köpcentrum. En kvalitativt tolkande metod låter oss lära känna 
människor personligen och betrakta dem medan de utvecklar deras syn på världen. 
Forskaren har därmed möjlighet att uppfatta innebörden i den form som 
konsumenter känner och förstår uppkomna fenomen i det naturliga sammanhang 
där det uppträder (Jacobsen 2002). Informationen består av konsumenters egna 
ord när de definierar sin värld och uppfattning (Seymour 1992).  
 

3.2  Urval 

En kvalitativ metod är tidskrävande då ingående intervjuer tar lång tid och därför 
begränsade vi vårt urval. Vi ville ha en representativ studie och valde därmed ett 
stratifierat urval (Jacobsen 2002) för att täcka upp flera olika konsumentgrupper 
som handlar i flera olika köpcentrum. Vi valde personer med olika bakgrund och 
sysselsättning mellan åldrarna 15-60 år, för att fånga olika typer av konsumenters 
upplevelseskapande i köpcentrum. Vi transkriberade intervjuerna samtidigt som vi 
utförde dem och därmed såg vi strukturer av konsumentgrupper redan i denna fas. 
Efter sju intervjuer upplevde vi en mättnad, vi utförde dock ytterligare tre 
intervjuer för att säkerställa konsumentgruppernas trovärdighet. De senare 
intervjuerna bekräftade endast det resultat som vi redan fått fram, vi kunde 
därmed inte hitta fler konsumentgrupper.  
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3.3  Datainsamling 

De tio förfrågade konsumenterna tackade ja till intervju och mottog 
informationsbrev, samtyckesblankett och intervjuguide (Bilaga 1, 2 och 3). Detta 
distribuerades till konsumenterna innan intervjuerna för att de skulle kunna 
förbereda sig och bidra med utförliga svar. 
 
Som tidigare nämnt finns det inte någon exakt definition på vad upplevelser är, 
men det förknippas ofta som ett mentalt fenomen (Sundbo 2015) och därför 
valdes semistrukturerade intervjuer. En semistrukturerad intervju bygger på ett 
antal öppna frågor som är förberedda och sammanställda i en intervjuguide 
(Bryman 2011). En semistrukturerad intervju ger hög flexibilitet, vilket innebär 
att utefter intervjuns gång ställdes frågor i den följd som föll sig naturligt 
(Jacobsen 2002). Csikszentmihalyi (2002) menar att upplevelser är som ett flöde, 
vilket vi försökte belysa genom att ställa öppna berättarfrågor (Bryman 2011), då 
konsumenten fick berätta om den befann sig i ett flöde och vad för typ av 
upplevelse som skapades med hjälp av hyresgästmixen i köpcentrum. Olika 
individer skapar olika upplevelser (Pine & Gilmore 1998) och genom att ställa 
sonderingsfrågor, det vill säga uppföljningsfrågor fick vi lära känna 
konsumenterna mer och varför de skapar just dessa upplevelser (Bryman 2011).  
 
En testintervju genomfördes för att kontrollera att intervjuguiden stämde överens 
med uppsatsens syfte och för att se om eventuella justeringar krävdes. 
Testintervjun stämde överens med vad som ville besvaras i denna studie och 
några justeringar behövde inte göras, därmed kunde testintervjun inkluderas i 
studien. Intervjuguiden bestod av nio grundfrågor där konsumenterna bland annat 
skulle berätta om varför de besöker köpcentrum, vad som gör ett köpcentrum bra 
respektive dåligt samt deras senaste besök i ett köpcentrum. Varje intervju 
avslutades med frågan “Finns det någonting som du vill tillägga om hur du som 
konsument skapar upplevelser i ett köpcentrum?” Det för att ge chansen till 
konsumenterna att vidareutveckla sina tidigare svar. Intervjuerna ägde rum där 
konsumenterna själva bestämde och två telefonintervjuer genomfördes på grund 
av att dessa konsumenter inte hade möjlighet att träffas. Samtliga intervjuer 
varade mellan 25-45 minuter, de spelades in med hjälp av våra mobiltelefoner och 
intervjuerna transkriberades därefter ordagrant.  
 

3.4  Databearbetning 

Studiens syfte har varit i fokus under hela analysarbetet. För databearbetning har 
kvalitativ innehållsanalys använts vilket är det vanligaste tillvägagångsättet när 
det gäller kvalitativ analys (Bryman 2011). Det handlar om att söka efter 
bakomliggande teman i det material som har analyserats. Efter transkribering av 
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intervjuerna började vi med öppen kodning, en process som går ut på att bryta ner, 
studera, jämföra, konceptualisera och kategorisera data (Strauss & Corbin 1990). 
Denna process ger sedan begrepp som grupperas och omformuleras till kategorier. 
Framförallt handlade vårt analysarbete om att läsa intervjuerna och försöka förstå 
de underliggande berättelserna (Bryman 2011). De fyra upplevelsekategorierna 
underhållning, utbildning, estetik och eskapism har varit utgångspunkten i 
studiens analyseringsarbete. Vidare har olika typer av upplevelser som 
konsumenterna har skapat analyserats i kombination med de olika 
hyresgästmixarna i ett köpcentrum. 
 

3.5  Etiska överväganden 

De viktigaste etiska principerna som gäller för svensk forskning är 
informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav 
(Bryman 2011). Informationskravet innebar i vårt fall att vi informerade 
konsumenterna om undersökningens syfte, att deltagandet var frivilligt, att de 
hade rätten att dra sig ur samt vad deras roll i undersökningen innebar. Vi 
berättade om vår studies syfte för konsumenterna och hur de skulle kunna hjälpa 
oss i undersökningen, vi bifogade även informationsbrev och samtyckesblankett. 
Samtyckesblanketten var till för att konsumenterna själva skulle kunna bestämma 
över sin medverkan i undersökningen. Konfidentialitetskrav beskriver hur 
konsumenters personuppgifter ska behandlas i undersökningen, det vill säga med 
största möjliga sekretess (Bryman 2011). Vi var de enda som hade tillgång till 
deras personuppgifter, när transkriberingen var gjord togs konsumenternas namn 
bort och all hänsyn togs till intervjuernas innehåll och inte personerna i sig. 
Nyttjandekravet handlar om att informationen vi fått ut från konsumenterna endast 
ska användas till uppsatsens ändamål (Bryman 2011).  

 

3.6 Studiens trovärdighet 

Tillförlitlighet och äkthet är de grundläggande begreppen som diskuteras gällande 
en kvalitativ undersökning och är motsvarigheten till kvantitativa metoders 
reliabilitet och validitet (Lincoln & Guba 1985; Guba & Lincoln 1994). Inom 
tillförlitlighet finns det fyra delkategorier: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet 
och möjligheten att styrka och konfirmera (Guba & Lincoln 1994). Vi har använt 
oss av en respondentvalidering för att höja studiens trovärdighet (se exempelvis 
Guba & Lincoln 1994), vilket innebär att vi visade vår resultatredovisning för 
konsumenterna så att det skulle kunna få bekräfta sina svar och eventuellt 
korrigera något som dem inte tyckte stämde in på deras svar. Överförbarhet menas 
att på grund av täta och fylliga beskrivningar så blir studien överförbar på en 
annan miljö och situation (Lincoln & Guba 1994). Då vi intervjuade personer som 
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bor i olika städer fick vi en fyllig redogörelse i resultatet. Pålitlighet innebär ett 
granskande synsätt på studien och dess resultat, det vill säga att alla faser av 
forskningsprocessen blir fullständiga och korrekta. Då vi var två författare av 
studien har vi under processens gång kunnat kontrollera varandra samt genom 
feedback på handledningstillfällen och seminarium. Möjligheten att styrka och 
konfirmera handlar om att konsumenter har handlat i god tro, det vill säga i vilken 
utsträckning det går att styrka resultaten. Äkthet beskriver generella frågor som att 
visa upp en rättvis bild samt ifall studiens resultat kan hjälpa de deltagande att 
förstå sin sociala situation och utefter det ta ställning i sammanhanget (Lincoln & 
Guba 1985; Guba & Lincoln 1994). 
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4.  Resultat/analys 

 
I det här avsnittet redogör vi det resultat som framkom i vår undersökning genom 
personliga intervjuer. 
 
Syftet med denna studie är att utreda hur konsumenter skapar upplevelser med 
hjälp av köpcentrums hyresgästmix. Det har studerats genom att analysera och 
kategorisera olika typer av konsumenter och dess skapande av upplevelser i 
köpcentrum. Studiens resultat bygger på intervjuer med tio olika konsumenter. I 
dataanalysen beskrivs konsumenterna i framkomna konsumentgrupper utifrån 
studiens resultat. Konsumentgrupperna redogör för hur konsumenter skapar 
upplevelser med hjälp av upplevelsebaserad hyresgästmix. Studien påvisar att 
beroende på konsumentgrupp föredrar konsumenterna olika kategorier av 
upplevelser. 
 

4.1  Konsumentgruppers upplevelseskapande 

Vi har valt att redovisa konsumenterna i olika konsumentgrupper som visar på hur 
konsumenterna skapar upplevelser i köpcentrum med hjälp av upplevelsebaserad 
hyresgästmix.  
 

Konsument
grupp 

Hyresgästmix 
konsumenterna 

söker 

Upplevelseskapande Exempel  

Den sociala 
konsumenten 

En hyresgästmix 
där allt finns samt 
sociala 
miljöer/ytor.  
En hyresgästmix 
som har flera 
hyresgäster inom 
samma 
hyresgästkategori. 
En underhållande 
hyresgästmix. 

Vill spendera tid 
tillsammans med 
umgänge och träffas på 
en social plats. 
Konsumenterna är 
nyfikna, söker efter 
inspiration, nya 
upptäckter och föredrar 
när det händer mycket i 
omgivningen.  

A1: ”Jag får inspiration, handlar, 
umgås och upplever i 
köpcentrum.” 
A2: “Dels för att shoppa, men 
även för att spendera tid och ha 
någonting att göra. Strosa, titta 
på saker och umgås med vänner. 
Ibland kanske fika och äta.” 
A9: “Jag älskar foodcourts. När 
det är ett väldigt brett utbud av 
restauranger och att de har en 
serveringsyta som är gemensam 
och ligger i mitten. När man är 
ett sällskap så kan alla köpa och 
äta vad de vill. Det ska vara en 
plats där man sätter sig och vilar 
i lugn och ro.” 
A2: “Utnyttjandet av ´döda´ ytor, 
kul med pop-up butiker.” 



 

 22 

A9: “Jag tycker det är viktigt med 
evenemang i butiker och runt 
omkring i köpcentrumet. Även 
fast jag kanske inte är med på 
dessa aktiviteter som exempelvis 
gå på bio så gör det köpcentrumet 
mer tilltalande och attraktivt, ger 
en bättre helhetsbild.” 
A2: Det är smidigt med bio i 
köpcentrum, som en aktivitet på 
fritiden, man åker till 
köpcentrumet på eftermiddagen, 
går i lite butiker, käkar och sedan 
bio.” 
A2:“Jag gillar köpcentrum när 
de har något spännande, 
någonting som är annorlunda 
som man drar sig till, till exempel 
en bilutställning.” 
A9: “På ett köpcentrum fanns det 
en skridskobana inomhus. Även 
fast jag inte åkte skridskor så var 
det kul ändå och coolt att kolla 
på.”  
A1: “På Veromoda och Jack and 
Jones har det varit olika event 
som jag har besökt, exempelvis 
dryck och snacks samt tävlingar. 
Det skapar en bra feeling, det ger 
både glädje och köpglädje.”   
A1: “Restaurangerna är öppna 
när butikerna är stängda, jag blir 
inspirerad och man 
"fönstershoppar. Kombinationen 
av mat, lite dryck och shopping är 
en bra mix! Det är när nöje 
skapar nytta.”  
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Den 
engagerade 
konsumenten 

En hyresgästmix 
som innefattar 
många olika 
butiker både 
underhållande och 
praktiska, vill 
också ha tydliga 
teman i 
hyresgästmixen. 

Söker efter en bekväm 
och tidseffektiv 
shopping. Besöker 
köpcentrum för att 
uträtta ärenden 
samtidigt som den vill 
få nöje i besöket. De har 
en mycket tydlig 
livsprofil och vill se det 
i köpcentrum som de 
besöker. Dessa personer 
har tydliga mål och 
besöker köpcentrumet 
när de är i behov av 
något. 

A7: “Man har oftast ett ärende att 
göra, sedan kan det vara att man 
kollar några fler butiker, käkar 
eller fikar.” 
A10: “Jag besöker köpcentrum 
för att alla butiker som jag vill 
besöka ligger under samma tak. 
Mest i storstäder känner jag 
behov av att besöka köpcentrum, 
man kan handla allt man behöver 
innan man ska åka hem, slipper 
springa runt och leta efter 
affärer. Jag känner mig nöjd då 
jag får ut mycket av tiden och att 
det inte försvinner någon ´dötid´. 
Allt ska vara lättillgängligt, jag 
vill ha nära till allt och inte 
behöva stressa. Det ska finnas 
butiker som är värdefulla och 
eftertraktade samtidigt som det 
finns praktiska butiker som 
Systembolaget och Apoteket. Att 
kunna kombinera allt gör det 
väldigt effektivt.” 
A7: “Jag ser det som en 
mötesplats där jag uträttar 
ärenden.” 
A5:“Det ska vara ytor som en 
lång raksträcka att gå igenom likt 
Bergvik och jag föredrar att det 
inte är flera våningsplan. Då går 
allt snabbt och jag kan se vilka 
butiker som finns i 
köpcentrumet.”  
A10: “Jag tycker det är viktigt 
med mat för när man besöker 
köpcentrum så ska man vara där 
ett tag och då måste det finnas 
alternativ till att äta och inte bara 
en kina restaurang, man ska 
kunna välja kinesiskt, 
hamburgare, sallad.”  
A5: “I dagsläget är det bara 
snabbmat men jag skulle vilja se 
mer konditorier, vegetariska och 
ekologiska ställen. Jag brukar 
ofta kombinera shopping med mat 
och fika, då det är väldigt trevligt 
och jag åker oftast en längre 
sträcka när jag besöker 
köpcentrum.” 
A7: “Jag tror ej på gym i 
köpcentrum, det skulle bli 
en´miss-match´. Ett köpcentrum 
är till för att shoppa i och inte 
träna.” 
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Den sökande 
konsumenten 

En hyresgästmix 
som har lyxiga 
butiker och fin 
inredning. 

Hitta sig själva, det ska 
finnas något utöver den 
vanliga och traditionella 
hyresgästmixen 
erbjuder. 
Konsumenterna vill bli 
uppskattade och vill 
känna sig sedda. De vill 
finna inspiration och 
följa trender. Ser 
köpcentrumbesök som 
en social aktivitet.  

A3: ”När det är coolt, häftigt, 
stort med många butiker. 
Annorlunda butiker jämfört med 
standardutbud, 
märkesklädesbutiker med både 
internationella och svenska 
märken. Kanske inte handlar i 
alla men att kolla är kul ändå.” 
A6: ”Det är lika roligt att gå in 
på NK för det är väldigt flott och 
man känner sig uppskattad där. 
Butikssäljare är personliga och 
inbjudande, det märks att de 
anstränger sig för mig som 
konsument. Jag går in där för att 
få inspiration, planera och spara 
inför mitt nästa köp. Jag tycker 
att ett lyxcentrum ger mig 
inspiration, både i dagsläget och 
för att i framtiden bli en större 
konsument där. Det är ett väldigt 
upplevelserikt centrum, det är 
väldigt fin och lyxig miljö, nya 
butiker och nya upplevelser. Som 
konsument får man fina kassar 
och inslagna varor, man känner 
sig både uppskattad och 
speciell.” 
A3: ”Att det har hänt något nytt 
sedan sist jag var där.” 
A6: “Jag gillar att fråga 
butikspersonalen och se hur de 
engagerar sig, hur de bemöter 
konsumenterna i butiken. Om 
butikspersonalen engagerar och 
anstränger sig, blir jag mer 
intresserad av varan.”   
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Den praktiska 
konsumenten 

En hyresgästmix 
med många olika 
praktiska butiker, 
flera hyresgäster 
inom samma 
hyresgästkategori.  

Efterfrågar bekväm 
shopping när butiker är 
samlade under ett och 
samma tak. 
Konsumenterna besöker 
köpcentrum när de ska 
uträtta ärenden då det 
ska vara smidigt, 
effektivt. 

A4: “Alla butiker finns samlade 
på ett och samma ställe i ett 
köpcentrum, det är både smidigt 
och effektivt. Det ska finnas ett 
stort utbud av blandade butiker. 
Valmöjligheten är viktig, flera 
alternativ inom varje genre. Jag 
gillar köpcentrum för att dem är 
praktiska och det blir effektivt att 
handla.” 
A4: “Värde skapas för mig när 
det går fort och det är smidigt, 
man behöver inte åka runt till 
flera olika butiker.” 
A4: “Jag besöker köpcentrum för 
att handla. När jag har ärenden 
så kan jag åka till köpcentrum. 
Allt är samlat under samma tak 
vilket gör det smidigt och effektivt 
att handla.” 
A8: “Jag gillar inte när det är 
litet, trångt och för mycket folk, 
det tar det min tid.”  
A8: “Det är köpcentrumet som 
ska skapa mina upplevelser. 
Finns det inte någon aktivitet 
eller händelse så kan jag inte 
skapa en upplevelse.” 
A4: “Kanske att man tagit 
lärdom av säljare, som när man 
är i en möbelaffär, kan man 
exempelvis provligga och 
provsitta sängar och soffor, vilket 
i sig är en upplevelse och ett 
lärande att få känna på produkten 
innan man beslutar om köp.” 

 
Figur 1. Upplevelseskapande i köpcentrum genom upplevelsebaserad hyresgästmix.  

 

4.1.1 Den sociala konsumenten 

Den sociala konsumenten befinner sig i ett köpcentrums miljö för att spendera tid 
tillsammans med umgänge och för att träffas på en social plats. Den sociala 
konsumenten söker ett köpcentrum som har allt, ett stort utbud av butiker, 
restauranger, caféer och andra attraktiva händelser som skapar värde för 
konsumenten. De ser köpcentrumet som en mötesplats snarare än en handelsplats 
och inkluderar mestadels mat och dryck i deras vistelser i köpcentrum. De känner 
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sig tillfredsställda då de kan handla, umgås och äta. Denna konsumentgrupp vill 
gärna se foodcourts i köpcentrum, vilket är en större gemensam yta i anslutning 
till ett flertal olika restauranger. Detta för att det ska finnas möjlighet till att 
tillfredsställa alla i sällskapets behov och samtidigt tillfälle för att koppla av och 
pausa ifrån shopping.  
 
Butikerna ska vara placerade i cirklar för att skapa en trevligare miljö och 
atmosfär att befinna sig i samt flera våningsplan istället för att köpcentrumet är 
uppbyggt på ett plan som en rak transportsträcka. Vidare ska det finnas många 
sociala ytor i köpcentrumet och utnyttjandet av “döda ytor” ska vara nytänkande. 
Utställningar och pop-up butiker skapar upplevelser för konsumenten som bidrar 
till att hyresgästmixen ständigt uppdaterar sig och det blir ytterligare en anledning 
till varför konsumenten besöker köpcentrum. Den sociala konsumentgruppen 
hävdar vikten av att köpcentrumet ska arbeta aktivt med hyresgästmixen för att 
konsumenten ska känna sig underhållen i centrumet. Den sociala konsumenten ser 
positivt till att gå på bio i samband med ett köpcentrumbesök. Genom att shoppa, 
äta och avsluta med bio blir besöket en upplevelse som kombinerar nytta och 
nöje. Det skapar mervärde för konsumenten, det bidrar även till förlängda 
öppettider vilket gör köpcentrumet till mer av en mötesplats. Konsumentgruppen 
påpekar att uppseendeväckande hyresgäster bidrar till en positiv upplevelse. 
Konsumenten deltar dock inte alltid i aktiviteterna, men upplever att det 
undermedvetet blir mer attraktivt att besöka ett köpcentrum som innehar denna 
typ av hyresgäst, som exempelvis en skridskobana.  
 

4.2.2 Den engagerade konsumenten 
 

Den engagerade konsumenten besöker oftast köpcentrum i syfte att uträtta ärende 
då de har tydliga mål, besöken är ofta planerade men det görs med nöje då de trivs 
i ett köpcentrums miljö. De har en mycket tydlig livsprofil och vill se det 
implementerat i köpcentrumets hyresgästmix. De tycker det är bekvämt att besöka 
köpcentrum då allt finns samlat under ett och samma tak. Den engagerade 
konsumenten vill att hyresgästmixen ska vara kombinerad med praktiska butiker 
så som matbutiker och apotek tillsammans med intressanta och unika butiker. På 
så sätt blir shoppingen effektiv, smidig och konsumenten kan med enkelhet uträtta 
sina ärenden och samtidigt skapa upplevelser genom mer nöjesbaserade butiker. 
Däremot tycker konsumentgruppen att ett gym inte hör hemma i ett köpcentrum, 
då detta är en plats för shopping.  Restaurang- och cafébesök är viktigt då denna 
konsumentgrupp ofta åker en längre sträcka till köpcentrumet. Konsumentgruppen 
upplever att dagens köpcentrum i stor utsträckning erbjuder mer 
snabbmatsrestauranger och skulle hellre vilja se mer konditorier, vegetariska och 
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ekologiska influenser vilket tydligt speglar att denna konsumentgrupp har en stark 
livsprofil, de vet vad de vill ha och vill se detta avspegla sig i köpcentrumet.  

 

4.2.3 Den sökande konsumenten 

Den sökande konsumenten skapar upplevelser när köpcentrumets hyresgästmix 
erbjuder ett lyxigt sortiment av butiker, restauranger och caféer i en exklusiv och 
modemedveten miljö. Det ska gärna vara märkesklädesbutiker med både 
internationella och svenska varumärken. De befinner sig i denna miljö för att 
finna inspiration och vill känna något utöver vad en traditionell hyresgästmix 
erbjuder. Konsumenterna söker efter sin rätta identitet och påverkas i stor 
utsträckning av sin omgivning. De besöker dessa köpcentrum för att inspireras 
och “drömma” sig bort. I dessa typer av köpcentrum beskådar de produkterna i sig 
men iakttar också de människor som befinner sig i miljön. De känner sig 
uppskattade i denna miljö även fast de mestadels inte handlar från denna 
hyresgästmix, deras syfte är snarare att besöka dessa typer av köpcentrum för 
upplevelsens skull. De vill känna sig speciella och uppskattade av butikspersonal 
med hjälp av personlig service och råd från säljare samt för att få exklusiva påsar 
och fina inslagningar.  

Oftast besöker denna konsumentgrupp ett köpcentrum tillsammans med vänner 
och utbudet av restauranger och caféer är därmed viktigt, då de ser köpcentrumet 
som en mötesplats. Konsumentgruppen följer snabbt trender och letar efter 
produkter som de kan identifiera sig med. Det är därför viktigt för denna 
konsumentgrupp att köpcentrum utvecklar sig, att det alltid händer något nytt 
sedan deras senaste besök. 

 

4.2.4 Den praktiska konsumenten 

Den praktiska konsumenten besöker främst ett köpcentrum för att uträtta ärenden 
och utföra nytta. Fördelen som de ser med att besöka ett köpcentrum är 
smidigheten och effektiviteten när alla butiker är samlade under ett och samma 
tak. Konsumenterna är rationella och prisfokuserade i sin köpprocess på så sätt att 
de vill jämföra butikers olika utbud när de handlar. Konsumenterna efterfrågar 
därför ett brett utbud av praktiska butiker inom samma hyresgästkategori, så som 
hemelektronikbutiker, varuhus och matbutiker. Den praktiska konsumenten vill 
testa varor och produkter innan köp och tar gärna hjälp av kunniga säljare. 
Konsumenterna efterfrågar framförallt snabbmatsrestauranger för att spara tid då 
konsumenterna är på språng till andra måsten och aktiviteter. Konsumenterna vill 
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dock att miljön i köpcentrumet ska vara stillsam, de vill uträtta sina ärenden i lugn 
och ro. När den praktiska konsumenten är på semester kan syftet med besöket 
vara mer som en fritidsaktivitet tillsammans med vänner och familj. 
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5.  Diskussion 

__________________________________________________________________ 
Nedan diskuteras det framkomna resultatet i relation till tidigare forskning.  
 
Syftet med denna studie har varit att utreda hur konsumenter skapar upplevelser 
med hjälp av köpcentrums hyresgästmix. I resultatet framkommer fyra olika 
konsumentgrupper som har betydelse för skapandet av upplevelser i köpcentrum. 
De fyra olika konsumentgrupperna är den sociala, den engagerade, den sökande 
och den praktiska konsumenten. De olika konsumentgrupperna skapar olika typer 
av upplevelser i köpcentrum genom hyresgästmixen utifrån de fyra 
upplevelsekategorierna: underhållning, utbildning, estetik och eskapism.  
 
Den sociala konsumentgruppen skapar de främsta och mest minnesvärda 
upplevelserna genom ett köpcentrums hyresgästmix då alla fyra kategorier 
inkluderas i hög utsträckning enligt Pine och Gilmore’s (1998) kategorier för 
upplevelseskapande. Det handlar om konsumenters personliga interaktion till 
skapandet, vilket är större hos denna konsumentgrupp än hos de övriga 
konsumentgrupperna (Pine & Gilmore 1998). De sociala konsumenternas 
bakgrund, känslor och tolkningar visar tydligt på att de besöker köpcentrum i 
syfte att umgås med vänner, se och uppleva. I enlighet med Mossberg (2003) 
gällande konsumenters medverkande, är den sociala konsumentgruppen både 
“fysiskt närvarande” och “medproducent” då de föredrar en hyresgästmix som har 
både aktiva och passiva hyresgäster. Aktiva hyresgäster kan exempelvis vara gym 
och passiva hyresgäster kan vara biografer.  
 
The International Council of Shopping Centres (2004) beskriver en bred 
hyresgästmix med flera stora ankarhyresgäster, inklusive lågprisvaruhus och flera 
butiker inom samma kategori vilket stämmer väl överens med vad den sociala 
konsumentgruppen efterfrågar. Däremot är denna hyresgästmix ankarhyresgäster 
inriktade mot mer traditionell marknadsföring enligt Schmitt (1999). Ett exempel 
på ankarhyresgäster inom en traditionell marknadsföring är varuhus eller 
matbutiker (Mirel 2008). Den sociala konsumentgruppen vill tydligt skapa 
upplevelser i köpcentrum genom mer upplevelsebaserade ankarhyresgäster, som 
biografer, gym, caféer och restauranger (Schmitt 1999; Mirel 2008). Studiens 
resultat beskriver den sociala konsumentgruppens önskemål kring 
ankarhyresgäster mot en mer tematisk hyresgästmix som har den största 
attraktionskraften och är förankrad av både restauranger och nöjesbaserade 
hyresgäster. Denna hyresgästmix är i samma linje som The International Council 
of Shopping Centres’s (2004) beskrivning. Hyresgästmixen kan också ta stöd från 
Kolterjahn’s (2013) artikel där han menar att dagens handelsplatser kommer att gå 
mot en utveckling till att bli mer mötesplatser.  
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Den engagerade konsumentgruppen skapar upplevelser likt Csikszentmihalyi’s 
(2002) redogörelse av en upplevelse, det vill säga ett flöde där konsumenten 
absorberas av verksamheten. I resultatet framförs att den engagerade 
konsumentgruppen är som i ett flöde när de besöker köpcentrum. Den 
hyresgästmix som den engagerade konsumentgruppen vill se implementerat i 
köpcentrum har ett tydligt tema (The International Council of Shopping Centres 
2004). Det påvisar konsumentgruppen genom att ha en tydlig livsprofil och vill då 
att hyresgästmixen ska vara utformad likt det, exempelvis ekologisk inriktning i 
köpcentrumets hyresgästmix. Hyresgästmixen ska därmed hålla samma linje i 
köpcentrumet kring både butikers arkitektur och i viss utsträckning deras varor 
(The International Council of Shopping Centres 2004). När detta inte uppfylls 
leder det till oengagemang från denna konsumentgrupp, de vill exempelvis inte se 
gym i hyresgästmixen och anser att denna hybridisering är en “miss match”, vilket 
går emot Löfgren (1999) som menar att det sker en ständig hybridisering mellan 
olika områden inom handel. Konsumentgruppen ser köpcentrumet som en 
mötesplats där de kan uträtta ärenden i kombination med restaurang- och 
cafébesök.  Den engagerade konsumentgruppens synsätt på köpcentrum går i 
enlighet med The International Council of Shopping Centres’s (2004) 
beskrivning, det vill säga en hyresgästmix förankrad av både restauranger och 
nöjen. Enligt Mossberg (2003) gällande konsumenters medverkan vill denna 
engagerade konsumentgrupp samskapa sina upplevelser och låta upplevelserna gå 
in i dem.  
 
Den sökande konsumentgruppen vill se ett exklusivt sortiment av butiker och 
restauranger i en lyxig atmosfär i linje med den estetiska upplevelsekategorin 
(Pine & Gilmore 1998). Den sökande konsumentgruppen skapar upplevelser 
genom en hyresgästmix likt The International Council of Shopping Centres’s 
(2004) beskrivning av den mer påkostade hyresgästmixen som har ett urval av 
mode och unika varor av hög kvalitet och pris. Denna typ av hyresgästmix 
erbjuder en lyxig atmosfär och riktar sig till konsumenter med högre inkomstnivå. 
Den sökande konsumentgruppen besöker oftast köpcentrum för fönstershopping, 
finna inspiration och “drömma” sig bort. De besöker även köpcentrum i sällskap 
och inkluderar restauranger och underhållning vid deras besök. The International 
Council of Shopping Centres (2004) beskriver vidare att det inte finns några 
direkta ankarhyresgäster i denna typ av hyresgästmix då det inte finns något 
behov av det då butikerna i sig är attraktiva, dock agerar ofta restauranger och 
underhållning dragkraft. 
 
Anledningen till att de besöker denna miljö är främst för att finna inspiration och 
känna sig som en del i en gemenskap vilket återigen visar på Pine och Gilmore’s 
(1998) resonemang kring personlig interaktion. Mossberg (2003) påvisar vikten 
av att idag vill konsumenter bli sedda och ses som unika. I resultatet framförs att 
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konsumentgruppen vill få tydlig hjälp från butikspersonal. Denna 
konsumentgrupp påvisar tydligt att det är viktigt att följa trender och göra likt 
andra handlar och agerar. I enlighet med Mossberg (2003) gällande konsumenters 
medverkan är denna konsumentgrupp “medproducenter.” De vill vara aktiva, 
påverka resultatet och tjänsten kan inte skapas om de inte aktivt deltar, ur det 
perspektivet att de vill ha tydlig hjälp från butikspersonal. 
 
Den praktiska konsumenten besöker köpcentrum främst för att uträtta ärenden. 
Konsumentgruppen skapar enligt studiens resultat upplevelser genom 
hyresgästmixen i ett köpcentrum i ringa utsträckning, det kan även diskuteras 
utifrån resultatet ifall konsumentgruppen skapar några upplevelser överhuvudtaget 
i köpcentrum. Konsumentgruppen är samtidigt rationell, vilket i sig kan skapa 
upplevelser enligt Schmitt (1999). Konsumenten är analytisk och intellektuell i sin 
köpprocess i enlighet med Sundbo’s (2015) beskrivning utifrån hur 
utbildningskategorin i upplevelsers skapande blir uppfylld (Pine & Gilmore 
1998). Det visar sig i studiens resultat då konsumenterna efterfrågar flera butiker 
inom samma hyresgästkategori för att kunna jämföra och fatta rätt beslut i 
köpprocessen. En hyresgästmix som Graham och Bible (1992) samt Kyle (2000) 
beskriver, erbjuder ett utbud av allmänna handelsvaror, kläder, möbler och 
heminredning med flera större varuhus som ankarhyresgäster, vilket hjälper de 
praktiska konsumenterna i sin shopping. Denna hyresgästmix söker 
konsumenterna när de vill dra nytta av hela skalan av varor och tjänster som 
erbjuds av de stora butikerna. Det stämmer väl in på studiens resultat kring de 
praktiska konsumenterna som alltid förknippar köpcentrum i syfte att utföra nytta. 
Den praktiska konsumentgruppen efterfrågar samtidigt en bekväm shopping där 
konsumenterna kan utföra ärenden snabbt och effektivt utan att uppleva känslan 
av stress och för mycket människor. En sådan hyresgästmix finner konsumenterna 
istället i Kyle’s (2000) beskrivning av en hyresgästmix som innefattar ett få antal 
butiker. I resultatet framförs att utifrån utbildningsperspektivet är konsumenten 
aktiv men gentemot de övriga kategorierna skapar de upplevelser passivt, i 
enlighet med Mossberg (2003). Däremot menar den praktiska konsumentgruppen 
att på semester besöker konsumenterna köpcentrum i ett helt annat syfte. På 
semester besöker konsumenten ett köpcentrum som en gemensam aktivitet 
tillsammans med familj och vänner. Konsumentgruppen uppfyller då Pine och 
Gilmore´s (1998) kategorier till skapande av upplevelser i större utsträckning 
framförallt underhållnings- och eskapismkategorin då konsumenterna på semester 
även inkluderar mat, dryck och blir underhållna i besöket på ett annat sätt.  
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Figuren nedan påvisar studiens resultat kring konsumentgruppernas deltagande 
och anknytning i kombination med upplevelsekategorierna i skapandet av 
upplevelser.  

 
 
 
Figur 3. Vidareutveckling av tidigare modell enligt Figur 1 - Upplevelsekategorierna. Källa: 
Pine och Gilmore (1999), The Experience Economy, Boston: Harvard Business School Press. 
Översatt och anpassad av Mossberg (2003 s. 51).  
 
Enligt Pine och Gilmore (1998) skapas de främsta och mest minnesvärda 
upplevelserna när alla fyra kategorierna (underhållning, utbildning, estetik och 
eskapism) inkluderas. Det kan diskuteras om alla fyra kategorierna måste 
inkluderas i ett köpcentrum. Konsumenter är emotionella och rationella 
beslutsfattare som efterfrågar kundtillfredsställelse genom upplevelser och nöjen 
(Schmitt 1999). Frågan är dock om de främsta upplevelserna måste skapas i ett 
köpcentrum eller om de kan skapas på andra sätt, alla upplevelsekategorier kanske 
inte behöver uppfyllas i ett köpcentrum. 
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6. Slutsats 
__________________________________________________________________ 
Här knyts studien samman med syftet. Vidare beskrivs tillämpning och förslag till 
vidare forskning. 
   
Skapandet av upplevelser kan idag utgöras som ett specifikt konkurrensmedel då 
konsumenters preferenser och behov har förändrats, i jämförelse med endast 
fokusering på pris och kvalitet. För att skapa de främsta och mest minnesvärda 
upplevelserna krävs att alla fyra upplevelsekategorierna: underhållning, 
utbildning, estetik och eskapism inkluderas i upplevelsen. Dock skulle ytterligare 
forskning krävas för att säkerställa om alla upplevelsekategorier verkligen måste 
skapas i ett köpcentrum. Syftet med denna studie var att utreda hur konsumenter 
skapar upplevelser genom köpcentrums hyresgästmix. Detta har gjorts genom 
analysering och kategorisering av konsumenter till olika konsumentgrupper 
baserat på konsumenters behov och önskemål i köpcentrum. Studien resulterar i 
fyra olika konsumentgrupper: den sociala, den engagerade, den sökande och den 
praktiska konsumentgruppen. De fyra konsumentgrupperna skapar upplevelser i 
olika utsträckning beroende på deras personliga interaktion och därmed syftet med 
besöket i köpcentrum. Konsumenternas variation kring skapandet av upplevelser 
belyses i en vidareutvecklad figur från Pine och Gilmore (1999) genom placering 
av konsumentgrupperna i de fyra upplevelsekategorierna: underhållning, 
utbildning, estetik och eskapism. Kunskapen från denna studie kan utveckla 
facility management av köpcentrum, det vill säga hur hyresgästmix bör utformas 
mot ett mer upplevelsebaserat köpcentrum.  
 

6.1 Förslag till vidare forskning 

Resultatet i vår studie kan ge inspiration till vidareutveckling av mer 
upplevelsebaserad hyresgästmix i köpcentrum. Studien bygger på en mindre 
datainsamling med hjälp av kvalitativ metod, för vidare forskning skulle en 
kombination av kvalitativ och kvantitativ studie vara aktuell. Det som saknas i vår 
studie är en djupare förklaring till vad de enskilda hyresgästerna gör för att 
konsumenterna ska kunna skapa upplevelser. Det skulle vara intressant att studera 
hur många i ett köpcentrum som är av respektive konsumentgrupp, vilken typ av 
bakgrund och konsumtionsbeteende de har. Utifrån en sådan fortsatt forskning 
skulle det kunna påvisa vilken konsumentgrupp som är mest lönsam för ett 
köpcentrum och utformandet av hyresgästmix.   
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     Bilaga 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kort information om studien 

 
Vi vill börja med att tacka dig för kommande medverkan i vår studie för vår C-
uppsats, där syftet är att undersöka hur konsumenter skapar upplevelser i 
köpcentrum. Vi är två studenter som genomför studien, Johanna Petersson och 
Evelina Roth. Vi studerar båda tredje året på fastighetsekonomiprogrammet vid 
Karlstads universitet. Intervjun beräknas ta omkring en timme.  
 
Du får tillgång till frågorna innan intervju. Vi bifogar då också en 
samtyckesblankett som du ska underteckna och lämna till oss i samband med 
intervjun. Med ditt tillstånd spelar vi in intervjun enbart för eget syfte. Alla 
ljudinspelningar förvaras säkert så att ingen obehörig ska kunna ta del av dessa. 
Intervjumaterialet behandlas konfidentiellt, vilket innebär att du inte kommer att 
avslöjas. Ni kommer att få möjlighet genom utskick av preliminärt resultatutkast 
att korrigera uttalanden innan uppsatsen publiceras. Du har rätt att avbryta ditt 
deltagande när du önskar, utan att behöva motivera varför. 
 
 
Vid frågor kontakta; 
Johanna Petersson, johannalinneapetersson@gmail.com 
Evelina Roth, evelinarooth@gmail.com 
Handledare: Peter Samuelsson, peter.samuelsson@kau.se 
  

mailto:johannalinneapetersson@gmail.com
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     Bilaga 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samtyckesblankett  
 
Jag har mottagit information om studien ”Hur konsumenter skapar 
upplevelser i köpcentrum”.  
 
 
Jag ger tillåtelse till att bli intervjuad    
 
 
Ord och datum: ………………………………………  
 
Namnteckning: ………………………………………  
 
Namnförtydligande: ………………………………….  
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Intervjuguide    Bilaga 3 
 
Shoppingvanor: 

1. Varför besöker du köpcentrum?  
2. Vad är det som gör ett köpcentrum bra och vad är det som gör ett 

köpcentrum dåligt?  
3. Hur skapar köpcentrum värde för dig? Kan du berätta om senaste gången 

du besökte köpcentrum och upplevde värde.  
4. Berätta om någon gång då du känt dig riktigt nöjd i ett köpcentrum. 
5. Berätta om någon gång du känt dig riktigt missnöjd i ett köpcentrum.  
6. Finns det något köpcentrum som du har besökt och som inte har levt upp 

till dina förväntningar? Ex. vad var det som gjorde det mindre bra? 
7. Finns det något köpcentrum som du har besökt och som har levt upp till 

dina förväntningar/du har varit nöjd med? Ex. vad var det som gjorde det 
bra? 

8. Hur var ditt senaste besök i ett köpcentrum?  
 
Avslutning 
Har du något att tillägga kring hur du som konsument skapar upplevelser i ett 
köpcentrum. 
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