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Sammanfattning 
Det praktiska syftet med uppsatsen är undersöka hur konsumenter påverkas av 
tjänstemiljön i ett köpcentrum. Det teoretiska syftet är att försöka konkretisera vad som 
sker hos konsumenter vid besöket av ett köpcentrum. Syftet ska leda till underlag för 
köpcentrumet Mitt i city i Karlstad, om hur tjänstemiljön ska utformas för att 
konsumenterna ska förstå köpcentrumets koncept.  
 
Uppsatsens metodmässiga syfte är att utvärdera användningen av en relativt ovanlig 
metod, videoobservation. För att genomföra vår studie har vi valt en kvalitativ metod och 
studerat informanters välbehag av miljön samt observerat deras rörelsemönster. Sju 
filmade besök har genomförts i ett köpcentrum. Åtta individer i varierande åldrar har 
ingått i studien. Vid ett filmat besök var två informanter samtidigt med. Vi började våra 
studier av informanterna i deras hemmamiljö, för att sedan transportera oss till 
köpcentret. När de var klara med sitt besök satte vi oss på ett fik, i en annan miljö, för att 
återigen låta informanten tala om köpcentrumets miljö.  
 
Studien av Mitt i city har gett indikationer på att vissa aspekter behöver ändras för att 
stärka köpcentrumets koncept. Vi har även upptäckt att konsumenter har en lång 
acklimatiseringsprocess, och information i ett tidigt skede i köpcentrumet förbises av 
konsumenterna.  
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Introduktion 
 

Kapitel 1 Introduktion 
 

Det första kapitlet i uppsatsen har som avsikt att introducera läsaren i fenomenet 
tjänstemiljö. Kapitlet inleds med problemställning och följs upp av teoretiska 
utgångspunkter av vad tidigare forskning säger om det aktuella fenomenet. Kapitlet 
avslutas med syftet för uppsatsen samt vilka frågeställningar uppsatsen har som avsikt att 
besvara.  

 
 
1.1 Problembakgrund 
Under 1980-talet ny- eller ombyggdes ett avsevärt antal köpcentra i Sverige 
(www.nationalencyklopedin.se, 2006). Enligt Underhill (2006) shoppar människor mer 
idag än någonsin. Uppbyggnaden av köpcentrum världen över är bara en i raden av 
bidragande faktorer till denna shoppingtrend. Varuhus, Internet, och TV allt påverkar 
människor dygnet runt till konsumtion.  
 
Ett köpcentrum består av ett antal butiker, restauranger och kaféer samlade i en byggnad. 
Inne i byggnaden pågår ständigt flera tjänsteleveranser samtidigt och helheten bildar en 
pakettjänst där allt involveras. Enligt Swartz och Iacobucci (2000) är hela omgivningen 
runt en tjänst det som kallas tjänstemiljö. Utseendet på den fysiska miljön och även andra 
aspekter påverkar konsumenten vid tjänstetillfället. Köpcentrumet i sig levererar en tjänst 
till konsumenterna som kommer dit för olika ändamål. Hela miljön och atmosfären i 
byggnaden bildar en tjänstemiljö som påverkar människorna som rör sig där inne. 
Köpcentrumet uppgift är få konsumenter att känna sig bekväma inne i byggnaden för att 
gynna butikerna. Den utvändiga miljön har även den betydelse för hur köpcentrumet 
uppfattas av konsumenter och bör därför inräknas i begreppet tjänstemiljö i detta 
avseende. 
 
Enligt Bitner (1992) planerar, bygger och ändrar konstant företagsplanerare ett företags 
fysiska omgivning. Trots detta är det vanligt att företag inte förstått innebörden för hur en 
speciell design eller en förändring i design påverkar konsumenter. Om företagsledare vill 
positionera sitt företag på ett visst sätt är det viktigt att de skapar sig en förståelse för 
detta så att de kan visa upp den tjänstmiljö som marknadsföringen ger en bild av menar 
Bitner (1992). Tjänstemiljön ska enligt Underhill (2006) även vara designad för att göra 
upplevelsen för konsumenterna bekväm, tilltalande och praktisk.  
 
Det teoretiska problemet att det behövs en vetenskap om hur konsumenter shoppar. 
Antropologin, det vill säga studier om människans utveckling och fysiska karakteristika, 
uppmärksammar inte faktorer om konsumenters beteende. Vart konsumenter går och inte 
går och vilken väg de väljer för att ta sig dit, vad de ser och inte ser, vad de läser och inte 
läser samt hur de förhåller sig till de föremål som de stöter på (Underhill, 2006). 
 
Det praktiska problemet är hur tjänstemiljön ska utformas för att uppfylla sitt syfte. Var 
ska skyltarna placeras och hur ska de designas så att konsumenten ser dem? Hur kan 
varorna göras mest tillgängliga för konsumenten att undersöka dem enkelt och bekvämt? 
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Hur ser vi till att konsumenten hittar och vill hitta alla avdelningar? Det är 
utgångspunkterna för vetenskapen om shopping (Underhill, 2006). 
 
1.2 Teoretiska utgångspunkter 
Följande avsnitt har som avsikt att presentera vilka tidigare forskningar och slutsatser 
som har gjorts beträffande det studerade fenomenet, tjänstemiljö.  

Begreppsförklaring 
Vi vill förklara relevanta begrepp för att ge förståelse för vilka definitioner vi har valt att 
tolka och använda i uppsatsen. (www.nationalencyklopedin.se) 

• Att handla: innebär en ekonomisk transaktion, att en enskild person gör ett inköp.  
• Att shoppa: behöver inte inkludera en ekonomisk transaktion utan definierar 

även känslan av att vistats i miljön, att gå och titta i affärer och göra eventuella 
inköp.  

• Konsument: avser främst en enskild individ och anger den slutliga användaren av 
en vara eller en tjänst. 

• Kund: betyder endast en person som gör inköp eller utnyttjar en tjänst.  
• Köpcentrum: är en samling butiker, även med inslag av serveringar och diverse 

service. 
• Butik: innebär en lokal för försäljning av ett tjänste- och/eller varusortiment.  
• Informant: innebär en person som är en uppgiftslämnare, som ger forskare 

relevant information. 
  

Av begreppsförklaringarna att handla och att shoppa, har vi valt att använda oss av 
begreppet att shoppa eftersom det passar bättre in på vår precisering. Begreppen 
konsument och kund är likartade, dock ligger konsument närmare vår definition av 
personen. Vidare använder vi begreppet köpcentrum och butik enlige dess definition 
ovan. När det gäller att benämna personerna som medverkat i vår studie för att ge oss 
information, har vi valt att definiera dem som informanter. Vi ser dem som 
uppgiftslämnare inte som respondenter eller intervjupersoner där de ges direkta direktiv 
på vilken information forskaren är intresserad av. Informanterna i uppsatsen används i 
främsta syfte att informera om vad som är relevant. I uppsatsen har vi även valt att 
använda oss av begreppen; aspekt och element för att förklara tjänstemiljöns olika delar. 
Aspekten syftar på synvinkeln, och med element menas beståndsdel av tjänstemiljön. 

Fenomenet tjänstemiljö 
Bitner (1992) nämner att innan en konsument väljer att konsumera en tjänst påverkas hon 
av miljön runt omkring, den ger konsumenten en bild av företagets kvalitet och kapacitet. 
Swartz och Iacobucci (2000) visar ett nytt marknadsföringskoncept, där genom att 
attrahera rätt konsumenter utveckla en relation till dem. För att genomföra detta utformas 
designen och presentationen av tjänstemiljön för att locka konsumenterna in till 
tjänstemiljön genom färger, attraktiv design, musik eller dofter. När konsumenterna väl 
befinner sig inne i tjänstemiljön kan den vara till hjälp för att skapa och forma 
konsumenternas upplevelser och påverka tillfredsställelsen av tjänsteleveransen enligt 
Swartz och Iacobucci (2000). Tjänstemiljön kan därmed vara en avgörande faktor 
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huruvida konsumenterna återvänder. Miljön används för att ge indikationer för vad 
konsumenten kan förvänta sig (Swartz & Iacobucci, 2000). 
 
Enligt Wakefield och Blodgett (1996) har tidigare undersökningar visat att tjänstemiljön 
påverkar hur länge konsumenter stannar kvar i lokalen. Den erhållna kvaliteten av 
tjänstemiljön är viktig för att bestämma om konsumenter är tillfredställda eller inte, vilket 
i sin tur påverkar tiden för konsumenters vistelse hos företaget.  
 
De flesta köpbeslut fattas eller påverkas inne i själva butiken. Därför är själva butiken det 
viktigaste mediet för att överföra budskap och uppmuntra till köp. Med hjälp av 
marknadsföring som annonsering, kampanjer och placering av varorna lockas 
konsumenterna in i butiken sedan är det varorna, personalen och butiken i sig som gör 
konsumenterna till köpare. Den viktigaste faktorn bakom storleken på konsumenters 
inköp är tiden de spenderar i en butik. Ju längre tid en konsument befinner sig i en butik, 
desto större blir inköpen och tidrymden är beroende av hur behaglig och njutbar 
upplevelsen är (Underhill, 2006). 
 
Även Bitner (1992) nämner att det är mer troligt att konsumenter som blir behandlade väl 
trivs, återkommer och spenderar mer pengar, om konsumenterna upplever att miljön är 
störande väljer de att undvika den platsen. Bitner (1992) nämner vidare att de 
föreställningar konsumenter har om företaget leder till olika känslor, uppfattningar och 
psykologiska faktorer som i sin tur påverkar hur konsumenterna uppträder i tjänstemiljön. 
Enligt Bitner (1992) kan därför tjänstemiljön ses som en form av ickeverbal 
kommunikation. Bitner (1992) menar att människor kan skapa sig kunskap om ett företag 
genom tjänstemiljön, genom att se på tjänstemiljön får konsumenten ett intryck om vilken 
kvalitet konsumenten kan förvänta sig.  
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Figur 1 The Servicscape Model 
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(Lovelock och Wirtz, 2004)  
 
Bitners (1992) ”The Servicescape Model” visar hur miljön påverkar beteenden. Figuren 
undersöker rollen av den fysiska miljön i tjänsteföretag. Modellen visar hur tjänstemiljö 
kan delas in i tre områden: atomsfäriska faktorer, utrymme/funktionalitet och 
tecken/symboler/artefakter. Dessa faktorer påverkar både anställda och konsumenter och 
de kan reagera kognitivt, känslomässigt eller fysiologiskt. Bitner (1992) hävdar att 
individer reagerar på nya miljöer på två olika sätt, antingen genom att närma sig miljön 
eller genom att undvika den. Bitner (1992) menar att närma sig innebär att individen 
väljer att stanna längre och utforska, och att vid undvikande beteende agerar 
konsumenten omvänt. 
 
Det svåra med att designa miljöer att få det att passa alla individer eftersom många 
individer har olika krav på vad som behövs för att miljön ska bli optimal för dem. Det 
första steget för att skapa en fungerande tjänstemiljö är således att identifiera vilka 
konsumenter företaget vill och ska rikta sig till, samt vad dessa konsumenter efterfrågar. 
Företagsledarna ska även identifiera hur de vill positionera företaget på marknaden med 
hjälp av sin tjänstemiljö. Företagare bör även se till att de anställda uppför sig i enlighet 
med hur företaget vill framstå. Den totala imagen skapas av hela tjänstemiljön (Bitner, 
1992). 
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Tjänstemiljöns uppgift 
Zeithhaml et al. (2006) menar att tjänstemiljön är viktig eftersom en tjänst innefattar 
opåtagliga element. En av tjänsters karakteristiska är enligt Lovelock och Wirtz (2004) 
att tjänsten är unik vid varje tillfälle och det är svårt att förutse innan hur utfallet kommer 
att bli. Konsumenterna söker bevis på kvalitén hos tjänsten genom fysiska aspekter som 
är påtagbara vilket tjänstemiljön är en bidragande faktor till hävdar Zeithaml et al. 
(2006).  
 
Zeithhaml et al. (2006) nämner vidare att Tjänstemiljön har olika roller: 

• Förpackning – Element i den fysiska miljön påvisar tjänsten och ger 
konsumenterna en antydan om vad de kan förvänta sig.   

• Förenklare – Tjänstemiljön hjälper konsumenten genom att leverera information 
om hur konsumenten ska agera. Det förenklar tjänsteprocessen och leveransen för 
konsumenten.  

• Socialiserare – Tjänstemiljön ska tala till konsumenten på så sätt att den förklarar 
vilken roll konsumenten ska spela, hur de ska agera i tjänstemötet.  

• Särskiljare – Med hjälp av tjänstemiljön kan man differentiera sig och skilja sig 
från andra företag.  

 
Tjänstemiljön är en del av upplevelsen av tjänsten och påverkar konsumentbeteende på 
olika sätt. Den hjälper företag att skapa en distinkt image och en unik position som 
framkallar känslor och reaktioner hos konsumenterna och är en del av värdet hos tjänsten. 
Tjänstemiljön skapar dels ett budskap genom att symbolisera och kommunicera, vilket 
ger konsumenten en uppfattning om tjänstens kvalité och karaktär. Miljön hjälper också 
till att skapa uppmärksamhet genom att särskilja företaget från konkurrenter och attrahera 
rätt konsumenter. Färger, texturer, ljud, dofter och rumslig design skapar en verkan och 
förstärker den önskade tjänsteupplevelsen (Lovelock & Wirtz, 2004).  
 
Bitner (1992) nämner en undersökning som visade att informanter som tittade på varor i 
en lugn och tillfredställande miljö gav en mer positiv bild av varan än de som tittade på 
den i en störande miljö. Underhill (2006) hävdar att konsumenter föredrar att ha händerna 
fria under shoppingen för att underlätta processen och bidra till fler inköp. Det innebär att 
konsumenterna ska ha möjlighet att ta och känna på produkter samt ha förmågan att 
kunna bära med sig varorna. Underhill (2006) menar att konsumenter är långt ifrån ett 
köpbeslut om de har händerna fulla. En idé som presenteras av Underhill (2006) för att 
lösa problemet med att som konsument ha händerna fria under shoppingen, är en 
kombination av garderob och varuutlämning. Det innebär i likhet med en garderob där 
konsumenterna kan överlämna sina saker när de anländer till butiken. Den är även 
utvecklad så att istället för att bära runt på alla inköpta varor, lämnar konsumenterna 
varorna till kassapersonalen som levererar dem till en utlämningsdisk i anslutning till 
utgången eller eventuellt att varorna levereras till det hotell de är belägna på. Underhill 
(2006) menar vidare att detta system kommer i framtiden att införas på köpcentrum och 
vara ett vinnande koncept. 
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Tjänstemiljöns element  
Redan vid entrén kan tjänstemiljön påverka graden av tillfredställelse som konsumenter 
upplever. Alla konsumenter som kommer in i en affär har olika behov eller ändamål med 
besöket i butiken därför är det viktigt att de redan vid första anblicken känner att de har 
hamnat rätt (Bitner, 1992). 
 

Arousing 

sleepy 

pleasant unpleasant 

exciting 

relaxing boring 

 

distressing 

Figur 2 The Russel Model of Affect  
(Lovelock och Wirtz, 2004) 

 
Enligt Lovelock och Wirtz (2004) medför miljön runt tjänsten en känslomässig respons 
hos konsumenter och människor som rör sig där. The Russels Modell of Affect beskriver 
känslorna längs med två dimensioner: välbehag (pleasant) och obehag (unpleasant). 
Linjen mellan dimensionerna reflekterar individens direkta uppfattning om miljön, 
positivt eller negativt. Livaktighet/upphetsning (arousing) av miljön uppstår när något 
överraskande händer som antingen ger en positiv eller negativ reaktion med utgångsläge 
från en nivå av sömnighet (sleepy). Konsekvenserna av känslorna är självklara. Är det en 
behaglig miljö blir konsumenter intresserade och undersöker den, är det en obehaglig 
miljö undviker konsumenten den. Företag kan påverka konsumenters känslor genom att 
använda sig av element som till exempel musik. Russels modell ger möjligheten att direkt 
uppskatta hur konsumenten känner sig när de befinner sig i tjänstemiljön, den är väldigt 
enkel att använda sig av, vilket är dess fördel. Alla känslor som inträffar under 
tjänstemötet är viktigt för att skapa lojalitet hos konsumenterna (Lovelock & Wirtz, 
2004). 
 
Det finns många olika faktorer som skapar en tjänstemiljö enligt Bitner (1992), till 
exempel färg, belysning, kvalitet på varor, stil på möbler och temperatur med mera. 
Faktorer som är runt omkring påverkar de fem sinnena, och genom att justera de 
faktorerna, kan företag också påverka konsumenternas beteende och hur de mår. Enligt 
Lovelock och Wirtz (2004) finns det mycket forskning om hur olika aspekter påverkar 
konsumentbeteendet. Tjänstemiljöer har många element som måste arbeta tillsammans 
för att skapa en känsla och upplevelse som tolkas av konsumenterna. Det kan vara till 
exempel musik, doft, färg, rumslig layout, skyltar, symboler men även andra människor 
(Lovelock & Wirtz, 2004).  
 
Bitner (1992) menar att trots att det finns mycket forskning om tjänstemiljöer finns det 
väldigt få empiriska undersökningar om vilken effekt design, luft och omgivning har på 
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konsumenter. Även om det uppmärksammas och nämns i marknadsföring och böcker om 
organisationskultur finns det alltså få egentliga undersökningar som visar den verkliga 
effekten som tjänstemiljöer har på konsumenter.  

Temperatur och ljus  
Temperaturen i ett rum kan få människor att frysa eller svettas, ljuset kan vara för starkt 
eller för svagt och luften kan skapa obehag. Om konsumenterna uppfattar något som 
psykiskt jobbigt kommer hon att bli på sämre humör och därmed förmodligen handla 
mindre. Därför är det viktigt för företag att försöka finna en miljö som konsumenterna 
trivs i (Bitner, 1992). 

 
Enligt Peter och Olson (1994) har ljuset psykiska effekter på människan, hur människan 
arbetar, hur människor integrerar med andra, bekvämligheten och till och med på hälsan 
hos människor. Dock har det inte gjort tillräckligt med många studier som påvisar att ljus 
eller temperatur påverkar konsumenters inköpsbeteende menar Peter och Olson (1994).  

Ljud 
Musik påverkar konsumenters beteende på olika sätt genom tempo och volym. Många 
undersökningar som gjorts på restauranger, har visat att musik med högt tempo och hög 
volym får människor att lämna tjänstemiljön fortare, tala fortare och till och med äta 
fortare eftersom det ökar livaktigheten hos människor. Denna kunskap kan företag 
använda sig av när de designar tjänstemiljön, genom att spela musik som återspeglar det 
agerande som de vill att konsumenterna ska anta (Lovelock & Wirtz, 2004). 
 
Peter och Olson (1994) menar att studier visar att konsumenterna påverkas av tempot i 
musiken. Långsam musik leder till högre försäljningssiffror eftersom konsumenterna 
påverkas och spenderar mer tid i butiken. Peter och Olson (1994) berättar vidare att det är 
möjligt att musik påverkar konsumenters beteende utan att konsumenterna är medvetna 
om det.  

Doft 
Dofter omger hela miljön men behöver inte alltid uppfattas av konsumenterna eller 
relateras till en viss produkt. Doft kan påverka människors humör och intryck. Är du 
hungrig och känner doften av mat påverkar detta konsumenterna och de blir medvetna 
om sin hunger. Forskare är övertygade om att företag snart kommer att kunna använda 
dofter för att påverkar människors beteende ytterligare (Lovelock & Wirtz, 2004). 

Färg  
Färger har en stark påverkan på människors känslor. Forskare inom området 
tjänstemiljöer har funnit att människor oftast dras till varma färger som röd, orange, och 
gula nyanser. De varma färgerna påverkar till snabba beslut och impulsköp i 
lågkontakttjänster. Kalla färger är att föredra när konsumenter behöver tid att ta beslut i 
högkontakttjänster. Kalla färger har även en lugnande effekt. Det bör övervägas hur 
färgerna ska användas i tjänstemiljön för att de ska passa in i sitt sammanhang och vilken 
inverkan de ska ha på konsumenterna. Orange är den varmaste färger vilket innebär att 
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den skapar starkast känslor. Röd är tillika varm färg och associeras med hög energi och 
ökar livaktigheten (Marberry et al, 2004, i Lovelock & Wirtz, 2004). 

Möblering  
Det är viktigt att skapa social interaktion med sittplatser, då konsumenterna kan välja att 
vila och ta det lugnt, även när de är inne i både tjänstemiljön och tjänsteprocessen. Detta 
skapar en längre process och möjligheten till merförsäljning och ökad nöjdhet hos 
konsumenterna hävdar Bitner (1992). Även Underhill (2006) menar att sittplatser är en 
väsentlig del av möbleringen. Detta eftersom många människor shoppar i sällskap är 
behovet av bekvämligheter som stolar stort för att hålla medföljarna på gott humör och 
för att de inte ska vara shopparna till last.  

Information och skyltar  
Skyltar fungerar som kommunikativa artefakter och är ofta en viktig del i ett företags 
image. De kan sitta inne i affären och till exempel visa var utgången är eller var det finns 
toaletter. Utanför affären kan symbolerna och skyltarna vara ett varumärke som gör att 
konsumenter lätt känner igen vilket företag det är (Lovelock & Wirtz, 2004). 
 
När konsumenter kommer in i en butik är de omärkbart upptagna med att anpassa sig till 
miljön. Reaktionen från konsumenterna är att sakta in samtidigt som de anpassar ögonen 
till belysning för att ta in allt som finns att se. Alla övriga sinnen tar samtidigt in resten av 
intrycken som ljud, lukter och temperatur. Konsumenterna behöver en landningsbana, 
vilket innebär med andra ord den yta som konsumenterna behöver vänjas in, när de träder 
in i en ny miljö. Det innebär att allt som finns i denna inledande zon passerar 
konsumenterna utan att de lägger märker till det. Är en skylt placerad där rör sig 
konsumenterna troligen för snabbt för att kunna registrera vad den vill förmedla 
(Underhill, 2006).  
 
Underhill (2006) nämner att en bra plats för skyltning är rulltrappan. Där fördriver 
konsumenter en betydande tidsrymd i långsamt tempo uppåtstigande eller nedåtstigande 
och har inget direkt att fästa blicken på. En skylt på en försummad plats som rulltrappan 
är lyckad enligt Underhill (2006).  

Rörelsemönster  
Studier har visat att konsumenter generellt rör sig i högerriktning, vilket är kopplat till 
vilken sida av vägen man kör på. Folk i allmänhet ser och går framåt och det är en 
ansträngning för konsumenter att vrida på huvudet. Det påverkar hur en bra butik bör 
vara utformad. Rörelsevanor och hur människor tittar skall övervägas för att bilda ett 
samspel mellan miljö och konsumenter för att påverka konsumenterna (Underhill, 2006).  
 
1.3 Reflektion av teoretiska utgångspunkter  
Mot bakgrund av de teoretiska utgångspunkter som finns ämnar uppsatsen till att ge ett 
vidare perspektiv på fenomenet tjänstemiljö. Existerande forskning är, som vi presenterar 
i våra teoretiska utgångspunkter begränsad. Det som fattas i dessa teorier är empiriska 
studier av fenomenet. Många teorier av fenomenet är av potentiellt intresse men inte 
tillräckliga för att påvisa fenomenet. Vår empiriska studie är ett bidrag till existerande 
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forskning i det avseendet att det ger nya teorier. Tidigare forskning har berört elementen 
men inte studerat deras verkliga effekt. Vårt bidrag till tidigare forskning är dessutom 
konsumenters rörelsemönster vilket inte har tagits upp i så stor omfattning i tidigare 
litteratur. 
 
Bitners (1992) modell är en teoretisk modell som belyser att aspekterna i tjänstemiljön 
har betydelse för huruvida konsumenter trivs eller inte och hur de väljer att agera i 
miljön. Studien vi genomfört syftar till att ge mer innehåll. Vår studie belyser inte alla 
delar av Bitners (1992) modell, men vi har använt oss av denna modell som stöd för vad 
tidigare forskning har visat. De omgivningsfaktorer som Bitner (1992) berör har vi 
använt oss av i vår undersökning. Vår studie visar inget resultat av de anställdas 
reaktioner på tjänstemiljön eller de fysiologiska reaktionerna. Bitner (1992) menar att de 
faktorer som modellen tar upp, de fysiska omgivningselementen, omgivningen som 
helhet och de interna reaktionerna påverkar konsumenternas beteende i tjänstemiljön. 
Detta inkluderar aspekter som ljud, ljus doft med mera. Det uppfattade servicescape 
(tjänstemiljö) som Bitner (1992) nämner är i anslutning till vår studie vad vi benämner 
som design. De kognitiva reaktionerna Bitner (1992) tar upp är utifrån vår studie 
konsumenters välbehag av miljön och de känslomässiga är vidare hur de påverkar 
humöret hos konsumenterna. Vår studie berör ett vidare perspektiv hur dessa element 
påverkar kunden, men vi kan inte dra den slutsatsen av vår studie att det i sin tur bidrar 
till att konsumenten stannar kvar längre i miljön.  
 
Tjänstemiljön i vår studie är ett köpcentrum och dess omgivning invändigt och utvändigt. 
Vår studie ger svar på om tjänstemiljön samspelar med konceptet som är utformat för 
köpcentrumet. Vårt bidrag till tidigare undersökningar ger också en belysning av The 
Russel Model of Affect (Lovelock & Wirtz, 2004) som ger en indikation på hur 
tjänstemiljöns element påverkar konsumenterna. Konsumenters linje av välbehag och 
obehag ska prövas genom vår studie i det avseende att se hur aspekterna i tjänstemiljön 
påverkar beteendet hos konsumenterna.  
 
1.4 Företagspresentation  
Den 21 september 2006 invigdes ett nytt köpcentrum i centrala Karlstad. Köpcentrumet 
fick namnet Mitt i city utifrån dess placering mellan Drottninggatan, Järnvägsgatan, 
Tingvallagatan och Västra Torggatan med gångavstånd till järnvägsstation och 
busstation. Mitt i city köptes av Steen och Ström Sverige AB, Skandinaviens största 
köpcentrumutvecklare, som utvecklade konceptet. (Mitt i City, 2004) 

Tjänstekoncept 
Mitt i city har formulerat idén med sitt köpcentrum med orden: ”Shopping och möten 
med storstadspuls”. Mitt i citys avsikt är att möta konsumenternas krav på handel och 
tillgänglighet. Köpcentrumet strävar efter att vara en ny attraktion för Karlstad och den 
omgivande regionen och en naturlig mötesplast för shopping. Mitt i citys koncept är att 
särskilja sig från de övriga köpcentrumet genom att vara något nytt och moderiktigt. (Mitt 
i City, 2004) 
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Planlösning 
Köpcentret innehåller ett 50-tal butiker, restauranger, caféer och barer samlade på totalt 
1600 kvadratmeter. De har även byggt ett garage i anslutning under byggnaden på två 
parkeringsplan med cirka 400 parkeringsplatser, med en hiss direkt upp till 
köpcentrumets mitt. Butikssammansättningen är utvald med butiker som är ledande eller 
på väg att bli ledande inom sin nisch (Mitt i City, 2004). 
 
Fyra olika entréer en från varje väderstreck leder in till köpcentret. De ska enligt Mitt i 
citys koncept vara väl synliga och framträdande i stadsbilden. Genom fyra entréer in till 
köpcentret vill grundarna skapa en enkelhet för konsumenterna med hög tillgänglighet 
och få en stark genomströmning. Från alla ingångarna löper gångstråket mot Mitt i citys 
mötes- och samlingsplats. Mötesplatsen i köpcentrumet är ett torg med en Food-Court 
med flera individuella kök men som binds ihop av de gemensamma sittplatserna i mitten. 
På torget finns även utrymme för underhållning och upplevelser på en scen och en 
storbildsskärm (Mitt i City, 2004). 

 
Figur 3 Planlösning över Mitt i City  
(Gustafsson  & Lundberg, 2006) 

Design och inredning 
Mitt i citys koncept eftersträvar att ge uttrycket av framtid och en modern atmosfär. 
Köpcentrumets omgivning i huset är ämnad för att hålla hög kvalité och en spännande 
design som är trendig för att skapa en miljö att trivas i (Mitt i City, 2, 2005). 
 
Butiksfasaderna är enskilt profilerade, dock kombinerade med väl sammanhållen design 
och arkitektur. Inredningen har inslag av natursten, rostfritt stål och ek. Mitt i citys har 
som intention att skapa ett kommersiellt koncept med tydig citykaraktär där kvalité, urval 
och service går före pris (Mitt i City, 1, 2005). 
 
Vid skapandet av Mitt i city har de driftansvariga haft ljuset i åtanke. Ändamålet var att 
utforma en ljus och luftig miljö med en känsla av utomhusmiljö. Ett fönster har 
strategiskt placerats i taket för att få in dagsljuset. Under den mörka tiden på dygnet 
ersätts dagsljuset med ljussättning (Mitt i City, 2, 2005). 
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Färgskalan i designen anknyter till Mitt i citys logotyp. Den har dock kompletterats med 
angränsande kulörer för att mjuka upp intrycket. Färgskalan är vit, orange, röd, vinröd 
och svart. Enligt Mitt i city är det viktigt att det är rätt nyans av den orangea färgen, fel 
nyans kan ge fel intryck och vissa nyanser kan till och med kännas skrikiga och billiga 
(Mitt i City, Grafisk profil). 
 
De har placerat en scen på ett torg i mitten och olika lounger på diverse ställen i 
byggnaden för att skapa olika träffpunkter och mötesplatser där konsumenter kan vila 
eller vänta medan någon annan utför sina ärenden (Mitt i City, 1, 2005). 

Den praktiska aspekten  
Mitt i city genom Hans Eriksson1, centrumchef är intresserade av att veta hur 
konsumenter upplever Mitt i city, och konsumenternas välbehag av miljön i köpcentret. 
Wakefield och Blodgett (1996) menar att, om ett företag fokuserar på att skapa rätt 
tjänstemiljö i förhållande till sin tjänst har de goda möjligheter att maximera företagets 
nuvarande och långsiktiga vinster. Därför är det viktigt för Mitt i city att veta om de har 
lyckats med att förmedla känslan av deras koncept och om konsumenterna upplever det 
genom tjänstemiljön. Det är även för Mitt i citys del intressant att veta hur de olika 
elementen i tjänstemiljön påverkar konsumenterna i deras köpcentrum för att förbättra 
eller behålla elementen som de är utformade.  
 
1.5 Frågeställning 

• Hur påverkar tjänstemiljön konsumenterna i Mitt i city?  
• Hur får vi konsumenterna i Mitt i city att integrera med miljöelementen, och 

förstå konceptet bättre genom tjänstemiljön?  
 

1.6 Syfte 
Det praktiska syftet med vår uppsats är att genom videobservationer och intervjuer 
redogöra för hur de olika påtagbara och icke påtagbara elementen påverkar 
konsumenterna i tjänstemiljön. Dessa element skapar åsikter och rörelsemönster hos 
konsumenterna som antingen samverkar eller motsäger Mitt i citys koncept.  
 
Det teoretiska syftet är att försöka konkretisera hur rörelsemönster och åsikter hos 
konsumenterna påverkas av tjänstemiljön. Därmed är det teoretiska syftet även att 
undersöka om det förekommer nya teorier för att kunna dra nya slutsatser som enligt 
tidigare forskning inte framkommit.  
 
Det praktiska och det teoretiska syftet ska ge underlag för Mitt i city för hur de ska 
utforma sin tjänstemiljö för att skapa de beteenden och uppfattningar som de önskar hos 
konsumenterna. 
 
Det metodmässiga syftet är att utvärdera användningen av videobservation som 
undersökningsmetod.  
 

                                                 
1 Hans Eriksson, centrumchef, personligt samtal 2006-10-23 
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1.7 Potentiella implikationer av studien 
De eventuella konsekvenser som vår undersökning medför kan delas in i praktisk, 
teoretisk och metodiska. Den praktiska implikationen innebär att vi finner svar på våra 
frågeställningar. Vi har genomfört en empirisk prövning av teorin för att bygga teorier, 
vilket den teoretiska implikationen leder till. Vi producerar koncentrerad förklaring till 
konsumenters upplevelser av tjänstemiljön. Metodmässiga följder av vår studie leder till 
en kunskap om vilka möjligheter som finns att fånga fenomenet tjänstemiljö. 
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Kapitel 2 Metoddesign  
 

I följande kapitel beskriver vi vårt tillvägagångssätt för att samla empirin till vår studie. 
Kapitlet består av beskrivning av undersökningsdesign, datainsamlingsmetod, 
genomförandet och hur vi har analyserat datamaterialet.  

 
 
För att besvara frågeställningarna och uppfylla uppsatsens syfte krävs det fler studier av 
fenomenet. Vi fick tillfälle att göra detta i samband med en ny etablering av ett nytt 
köpcentrum i Karlstad, Mitt i city.  Mot bakgrund av de praktiska och teoretiska problem, 
samt det syfte använder vi en metodansats som presenteras i följande kapitel. Vår 
diskussion visar behov av rik data, som fångar många aspekter som ger ett inspel av de få 
teorier som finns.  
 
2.1 Val av undersökningsdesign 
För att genomföra studien nämner Holme och Solvang (1997) två olika 
undersökningsansatser som är användbara. Enligt Jacobsen (2002) skapar en kvalitativ 
undersökning en djupare förståelse för syftet med undersökningen. Jacobsen (2002) 
nämner också att den kvalitativa ansatsen är i regel lämpligare för att få en större klarhet 
och få fram en nyanserad beskrivning av ett ämne. Vi ville ha en öppen undersökning 
vilket den kvalitativa metoden är den mest användbara för, då vi vid början av arbetet 
med uppsatsen hade en oklar problemställning för att på detta sätt undvika att påverka 
resultatet. Vi ville genom våra öppna frågor och uppmaningen till informanterna att tänka 
högt få ett naturligt samtal med ett ganska ovisst resultat. Detta för att informanterna 
skulle tolka och utgå från sig själva. Det gav oss opåverkbar information från 
informanterna som vi sedan kunde utgå ifrån. Vi föredrog vårt val av 
undersökningsdesign, istället för att studera en stor mängd av människor. Vår metod gav 
informanterna möjlighet att belysa aspekter som de ansåg vara viktiga. 
 
2.2 Urval av informanter 
Vi bestämde oss för att uppnå åtta undersökningstillfällen totalt, vilket vi ansåg vara 
genomförbart utifrån våra förutsättningar samt gav oss en trovärdig undersökning. Vi har 
ingen information om personerna mer än vad som visas på filmerna (Bilaga 1). 
Informanterna är utvalda personer med varierad ålder, som vi uppfattar mellan 20-50 år. 
Vi har valt att observera informanterna en och en. Vi provade vid ett observeringstillfälle 
att använda oss av två personer samtidigt och skapa en dialog mellan dem. Dock ansåg vi 
att vi fick ett bättre resultat när vi använde oss av endast en informant vid varje tillfälle, 
då dialogen mellan två personer ibland var påverkbar och svårtydlig.  
 
2.3 Datainsamlingsmetod  
Det finns många sätt att samla in data på. Enkäter, telefonintervjuer, intervjuer på plats 
och Internet är bara några användbara sätt (Christensen et al. 2001). Den data vi har 
funnit är primärdata, vilket med stöd av Jacobsen (2002) är uppgifter som samlats in för 
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första gången direkt från personer av personer genom metoder som intervju och 
observation.  
 
Enligt Underhill (2006) är opinionsundersökningar inte tillräckliga för att avslöja vad 
som händer i en butik. Konsumenter har ändamålet att uträtta ärenden och att handla när 
de besöker en butik, och därmed registrerar de inte varenda liten detalj av vad de såg eller 
gjorde i butiken. Därför tolkas enkäter med frågor till konsumenterna om vad de såg och 
gjorde i en butik oftast som oklara.  
 
Genom att göra noggranna observationer av konsumenters respons av olika tjänstemiljöer 
visar det hur konsumenter reagerar och vad som kan utläsas av det (Lovelock & Wirtz, 
2004). I vår undersökning har vi använt oss av videokamera för att genomföra 
observationer och personliga intervjuer med ljudupptagning för att få fram data. Genom 
kontakt med Hans Eriksson, centrumchef, har vi erhållit tillåtelse för våra observationer, 
att få använda oss av videoinspelning i Mitt i city under öppettiderna. Det är enligt 
Jacobsen (2002) viktigt att den som observeras ska känna sig bekväm, uppträda naturligt 
och inte dra sig undan. Det skapar ett förtroende och pålitlighet i informationen vi samlat 
in.  
 
Echeverri (2000) menar att användandet av videokamera gör det möjligt att dokumentera 
beteendet ur alla aspekter. Vidare styrker Jacobsen (2002) metodiken med 
argumenteringen att observation med hjälp av videokameran ger en bredare inblick i 
undersökningen än vad en bandspelare skulle göra. Vi har fått med alla aspekter och olika 
beteenden av våra informanter och vad som händer under undersökningen med hjälp av 
videokameran, vilket kan vara svårt att återge genom enbart ljud eller skrift. 
Bilddokumentation ger en korrekt återgivning av vad som hände under 
undersökningstillfället. Filmmaterialet kan jämföras med anteckningar som förs under 
intervjun för att understryka trovärdigheten.  
 
Kritik mot den metod vi har valt är att informanter skall ändra sitt beteende och att vi inte 
får ett pålitligt resultat när vi använder oss av videokamera. Människor tenderar att 
uppträda onaturligt och avvikande från vanligt beteende, påverkad av vetenskapen att de 
blir iakttagna med videokamera. (Jacobsen, 2002)   
 
Vi har funnit lösningen på problemet genom att försöka dölja videokameran. Vi har varit 
noga med att den av oss som filmar inte syns alltför mycket utan har hållit sig på avstånd. 
Det har varit möjligt då informanterna har haft mikrofoner på sig som tas upp av 
videokameran. Informanter har i efterhand ställt oss frågan om var den andra parten med 
videokameran befann sig. Vilket tyder på ett lyckat resultat då informanterna inte tänker 
på att det blir iakttagna av en videokamera. Personen som hållit i videokameran har 
genom en hörlur kunnat ta del av händelseförloppet för att registrera och notera 
beteenden och upptäckter under undersökningens gång och även kunnat filma det som 
informanten pekar på och talar om vid givet tillfälle. Det har även lett till bättre 
diskussion efteråt, då alla har varit delaktiga och funderat över vad som skedde och vad 
som sades.  
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Filmkameran vi använde oss utav är av ”TV-modell” vilket ger intrycket av en seriös 
filmning. Det har lett till att övriga konsumenter som rört sig i köpcentrumet inte 
förändrat sitt beteende när de har hamnat i kamerans synvinkel. Vi tror att en vanlig 
handkamera hade kunnat skapa en annan reaktion hos konsumenterna.  
 
Vi har använt oss av en deltagande observation. Jacobsen (2002) hävdar att även vid det 
här valet av metod kan naturligheten i beteendet ifrågasättas, eftersom undersökaren kan 
påverka resultatet starkt. Dock anser vi att det ger oss mer tillförlitligt resultat då den 
deltagande undersökaren har samgått med informanterna under besöket på Mitt i city för 
att anteckna vart informanterna tittat och annat som inte tagits upp av kameran eller 
kunnats styrkas med inspelningarnas hjälp.  
 
Vi har valt en öppen observation som innebär att deltagarna vet om att vi observerar dem 
och har godkänt detta. Som observatörer ville vi påverka informanterna så lite som 
möjligt och för att uppnå ett passivt deltagande valde vi att inte utmärka oss från gruppen. 
Vi valde en neutral klädsel för att informanterna inte skulle känna besvär och för att 
informanterna inte skulle bli påminda om att de blir observerade.(Holme & Solvang, 
1997) 
  
2.4 Genomförandet av datainsamlingen 
Inledande intervju med informanterna har startat i annan miljö än Mitt i citys, oftast 
hemma hos personen. Jacobsen (2002) menar att det kan uppstå en kontexteffekt vilket 
innebär att den plats där intervjun och observationen äger rum kan skapa speciella 
resultat. Därför har vi valt att börja i en för informanterna bekväm och naturlig miljö, för 
att inte det ska påverka vårt resultat och för att vi vill se hur miljön i Mitt i city upplevs 
när informanterna befinner sig utanför den. Där har vi informerat informanten om hur vi 
ska gå tillväga och ställt ett antal öppna frågor med ljudupptagning från kameran (Bilaga 
1). Vi har valt att inte filma intervjuerna före och efter då det inte har relevans för vår 
studie, vi har endast använt oss av ljudupptagningen och anteckningar under dessa 
intervjuer. Vi ville påverka informanterna så lite som möjligt för att skapa en större 
trovärdighet i vår undersökning. Därför har vi valt öppna frågor där informanterna får 
svara fritt.  
 
Nästa steg innebar att informanterna gjorde sitt besök på Mitt i city och vi följde efter 
med videokamera. En av oss gick bredvid informanterna för att hålla en dialog och ställa 
följdfrågor, för att utvinna mer information från informanterna. Vi har även här undvikit 
att påverka informanterna och avstått från ledande frågor och att avbryta. Den andra av 
oss filmade informanterna. Vi har delat uppgifterna mellan oss och hållit oss till samma 
uppgifter vid samtliga informanter. Det för att inte skapa variation i intervjuerna utan få 
så liknade intervjutillfällen som möjligt.  
 
Under besöket i Mitt i city har informanterna valt sin egen naturliga väg, vi har inte styrt 
dem utan endast följt dem, observerat och gjort fältanteckningar. För att ge ett intresserat 
intryck och för att kunna jämföra och kontrollera med filmmaterialet har den av oss som 
gått bredvid fört anteckningar (Jacobsen, 2002). Vi har lyssnat på deras åsikter och 
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granskat dem i deras beteende. När de har ansett sig klara med besöket har de gått ut från 
köpcentrumet och vi har stängt av kameran när vi kommit ut.  
 
Efter besöket har vi erbjudit dem en fika på Café Royal, vilket är ett närliggande fik. Vi 
ville att det skulle bli en positiv överraskning för informanterna och för att få dem att dela 
med sig av alla sina åsikter under besöket. Sedan ställde vi ytterligare frågor som knyter 
ihop hela upplevelsen, även det med ljudupptagning från kameran Vi tyckte det var ett 
bra sätt att gå tillväga eftersom informanterna inte visste om att de efteråt skulle kunna 
komplettera sina åsikter, för att få ut så mycket information från dem som möjligt. 
Samtidigt gör vi en bra avslutning, och informanterna blir mycket nöjd och känner sig 
behövda. Vi får även möjligheten att förklara vad som skett och vilken användning vi 
kommer att ha från informanternas olika åsikter och ageranden.  
 
2.5 Dataanalys 
Fördelen med databearbetning av videoinspelningar är att vi har, enligt Jacobsen (2002) 
möjlighet att analysera de olika situationerna flera gånger i efterhand. Första steget i vår 
databearbetning har varit att sammanställa videoinspelningarna. Vi har enligt Jacobsen 
(2002) gjort en asynkron, det vill säga en skriftlig presentation av informationen i 
intervjuerna och dialogerna. Vi har följt Jacobsens (2002) upplägg med att noterat 
kontexten - var observationen sker, deltagande – vilka aktörer det involverar, aktivitet – 
vad den enskilda informanten gör och utsagor - vad som blir sagt. Sedan har vi markerat 
de utmärkande och återkommande insikterna för att kunna sammanfatta det i en mer 
logisk och sammanhängande text. Utifrån det har vi gjort ytterligare en sammanfattning 
där vi har samlat endast de aspekter som är relevanta för vår studie. Vi har sorterat bort 
den information som är överflödig för vår undersökning. Vi har även observerat varje 
enskild informant genom vårt filmmaterial för att tolka rörelsemönster och konsumentens 
beteende. Det har vi genomfört genom att rita upp varje enskilds informants väg på en 
planlösningsritning av Mitt i city. Vi har ritat informanterna ihop två och två för att 
lättare kunna se liknande och avvikande mönster. Dessutom har vi markerat på vilka 
platser i Mitt i city informanterna valt att göra sina stopp och vart de gör ett avbrott i sina 
rundvandringar för att reflektera eller titta på någon aspekt. Det har vi genomfört genom 
att sätta kryss på planlösningsritningen. En mer överskådlig bild av hur vi samlat empirin 
kan visas med en modell:     
 
 

    20



Metoddesign 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generellt 
Rörelse-
mönster 

Generell 
Åsikt 

Generell 
Åsikt 

Generell 
Åsikt 

Generell 
åsikt 

 

Generellt… 

Generellt… 

Generellt… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~~~~~ 
 

~~~~~ 
 

~~~~~ 
 

~~~~~ 
 

~~~~ 

Konkret 
info. 
 

Dialog 

Dialog 

Dialog 

Osv. 
 

 ~~~~~ 
 

~~~~~ 
 

Ljus… 
Etc. 

slutsats ~~~~~ 
 

~~~~~ 
 

Ljud  

 ~~~~~ 
 

~~~~~ 
 

Färger 

 ~~~~ ~~~~~ Food Court 
 

 Konkret 
info. 
 

Konkret 
info. 

SAMMAN-
FATTING 
 

 Dialog Dialog FÖRE 

 ~~~~~ 
 

~~~~~ 
 

Rörelse- 
mönster 

 Dialog Dialog EFTER 

slutsats Dialog Dialog UNDER 

 Informant 
2 

Informant 
1 

 

 
 
 
 

Figur 4 Matris över tillvägagångssätt för dataanalys 
(Gustafsson & Lundberg, 2006) 

 
Figuren ovan visar följande: Vi har efter varje filmad informant, skrivit ner hela dialogen 
i de tre faser som informanten genomgått. Sedan sammanfattade vi varje undersökning, 
med de åsikter som belystes. Dessa sammanfattningar, sammanfattades återigen in i en 
matris (Bilaga 2). Matrisen är ett sätt att kunna dra de generella åsikterna, från den stora 
mängd information vi fått från alla informanter. Om problem uppstod från någon 
informants åsikt, använde vi oss utav den dialog som vi i första skedet skrev ned. På detta 
sätt fick vi två slutsatser som stämde överens med varandra. Informanterna belyste 
områden och ämnen som vi inte ställde frågor om, vilket även det summerades in i 
sammanfattningarna. 
 
Enligt Holme och Solvang (1997) finns det två angreppssätt, deduktiv respektive 
induktiv. Vi har använt en induktiv ansats där vi först samlat vår empiri för att sedan 
finna teorier omkring det. Den induktiva ansatsen ger oss möjligheten att vara öppna i vår 
undersökning. Intervjuerna har haft riktlinjer för att bringa relevant information, i den 
öppna dialogen under besöket på Mitt i city har informanterna genom uppmaning tänkt 
högt. Vilket ger oss ny information, som är viktig för informanterna utan påverkan från 
oss. Glaser och Strauss (1967) har en uppfattning om teoriutveckling med utgångspunkt i 

  ~~~~~ 
 

 ~~~~~ 
 

~~~~~ 
 

~~~~~ 
 

Etc… 
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den induktiva ansatsen som de kallar Grounded Theory. Det innebär att varje teori måste 
bygga på insamlad empirisk data för att bli intressant. Vi samlar empirisk data för att 
utveckla nya, förstärka eller försvaga befintliga teorier. Vilket vi tillämpar och stärker 
med vår metod.  
 
2.6 Avgränsningar och bortfall i urvalet  
En ytterligare svårighet som uppstår vid användandet av videokamera samt bandspelare 
är att vi får oändligt mycket material att bearbeta. Därför har vi blivit tvungna att 
begränsa oss.(Jacobsen, 2002)  
 
Vi har avgränsat oss till den offentliga Mitt i city miljön det vill säga, inga butiksmiljöer 
inkluderats. Vi har valt att begränsa oss till de åtta intervjuer samt observationer (Bilaga 
1) vi har gjort. Vi har även valt att begränsa oss till den information som vi anser vara 
viktig för att styrka vår studie.  
 
Ett tekniskt problem under ett av besöken i Mitt i city uppstod och innebar ett bortfall för 
oss. Vi fick intervjuer före och efter tack vare anteckningar men det väsentliga 
observationerna under besöket i Mitt i city bestod av videomaterial som föll bort. Vi har 
inte tagit med information från bortfallet i studien. Alltså användes sju videobservationer 
i vår studie.  
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Kapitel 3 Resultatsammanställning  
 

Detta kapitel är en presentation av resultatet från vår studie. Vi utgår i vår 
resultatsammanställning från faktiska resultat, som vi kompletterar med kommentarer 
och reflektioner. 

 
 
3.1 Inledning 
Vår empiri redovisar vi genom denna resultatsammanställning. Vår undersökning bestod 
av både intervjuer och observationer. Intervjuerna bestod av öppna frågor, eftersom vi 
ville uppnå ett oförutsägbart och opåverkat resultat. Våra informanter gav oss många 
kommentarer och yttrade sig om tjänstemiljön i Mitt i city. Ett antal såg vi som ett 
kluster, detta kluster kan vi beteckna som design eftersom det är en helhet. Vi valde att 
nämna påtagbara och icke påtagbara element som våra informanter bads reflektera över. 
Vi instruerade våra informanter om att vi bara kommer att ställa påståenden, vilket i sin 
tur gav oss både svar om de element vi ville ha svar och ytterligare kommentarer om 
andra aspekter. Food-Court var något som alla informanter valde att reflektera över, trots 
att vi inte specifikt frågat om det. Rörelsemönstret är något som vi efter undersökningen 
kunde få fram genom våra videoobservationer, vilket även det gav oss värdefull 
information. Vi har utifrån intervjuerna och observationerna plockat ut den information 
som vi ansåg viktiga för vår studie. Vi har valt att redovisa resultaten under respektive 
rubrik som vi anser är väsentliga för vår undersökning.  
 
3.2 Design 
Före besöket i Mitt i city, beskrev informanterna designen som trendig, öppen och 
matchande, som en generell åsikt.  
 

”Snyggt, speciellt på utsidan eftersom den smälter in i stadsbilden. Stort och 
luftigt på insidan.” 

 
Bara en informant nämnde designen i de gångstråk som leder in till det torg som öppnar 
upp köpcentrumet. Denne informant ansåg att fokus hamnar på köpcentrets mitt, och att 
det då känns rörigt vid entréer och gångstråk. För övrigt, trots att designen kändes 
modern, så upplevdes den steril. 
 
Besöket genererade åsikter om designen, som generellt kan sammanfattas som; öppet, 
stort och mysigt. Informanterna såg detaljer, som de annars inte sett, såsom lampor i 
rulltrappan, trädekorerad fasad, designade sittmöbler med mera. Den ellipsformade ytan i 
centrum av Mitt i city var mycket omtyckt.  
 

”Väggarna är ljusa, det känns som om man går i en stad fast man går inomhus. 
Jag gillar gränderna med affärer.” 
 
”Ingången vid Royal är snyggt designad med den äldre fasaden.” 
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Efter besöket tyckte en av informanterna att designen var positiv, då denne kan sitta och 
titta på folk i den öppna miljön. Den generella åsikten var att det är en öppen, 
lättnavigerad design som har detaljer som väcker uppmärksamhet. Fondväggarna under 
rulltrappan uppskattades av alla informanter som lade märke till den. Dock ansåg några, 
att det är viktigt att det hålls rent, minsta lilla skräp eller smuts syns, vilket de 
kommenterade då de såg något sådant. Informanterna nämnde även några inslag av 
designelement, som blomkrukor, fondväggar och metallinslag med mera. Uppfattningen 
att det hade varit sterilt tonades ner något, då informanterna bättre mindes alla detaljer de 
upplevt.  
 

”Snyggt och rent, men ganska slätstruket och ingenting som sticker ut.” 
 
”Designen känns genomtänkt, det är en blandning av stadsmiljö och 
storstadskänsla, ljust och öppet. Det är lättillgängligt. Det märks att det är ett 
färdigt koncept.” 
 

 

Reflektion 
Informanterna tolkade frågan om design olika. Gemensamt var att alla syftade på 
designen till det torg som öppnar upp Mitt i city. Bara en informant reflekterade över 
designen i de gångstråk som leder in till torget. Informanterna såg generellt fler detaljer, 
då de var medvetna om att de skulle se designen. Öppet och ljust, tyckte alla, vilket de 
också ansåg som positivt.  
 
3.3 Ljus 
Två av informanterna hade vid samtalet innan besöket inte reflekterat över ljuset, men 
ansåg samtidigt att det då torde vara positivt. En informant kunde förnimma att det var 
för starkt och att det kändes för ljust. Men majoriteten av informanterna ansåg att 
köpcentret var bra belyst med ett naturligt och skönt ljus.  
 
Under besöket var den generella åsikten om ljuset att det var naturligt då det kom 
uppifrån, att övervåningen kändes ljusare än undervåningen och att ljuset vid entréerna 
kändes lite bländande. Dock kände två informanter att ljuset stundvis var något för starkt.   
 

”Ljuset är behagligt, man känner att det är ljust men inte för ljust. Jag gillar 
känslan av att det är en kupol och att ljuset kommer uppifrån. Det är som att 
vara ute, men ändå inne!” 
 

Efter besöket ansåg informanterna att ljuset i den öppna ytan var naturligt och behagligt. 
Bara en av informanterna reflekterade över ljuset i passagerna in till torget, och ansåg att 
det var för ljust, speciellt i entrén. Ljust och behagligt, är den generella åsikten. 

Reflektion 
Ljuset i Mitt i city påverkas av öppningen i taket som tar in dagsljuset. Vi besökte 
köpcentret med våra informanter under olika tider på dygnet, vilket kan påverka ljuset i 
huset och därmed informanternas intryck.  
 

    24



Resultatsammanställning 
 

3.4 Temperatur 
Före besöket hade fyra av våra informanter ingen åsikt angående köpcentrets temperatur. 
En informant tyckte att det är en bra och behaglig temperatur. Den sista informanten hade 
en förnimmelse att det var varmt i Mitt i city, men var inte helt säker. Informanten som 
var väl bevandrad i Mitt i city var av den klara åsikten att det var för varmt. 
 

”Vart hänger man av sig jackan?” 
 
När vi sedan besökte Mitt i city var den generella åsikten att det var varmt. En informant 
ansåg att det var behaglig värme, medan fem informanter ansåg att det var för varmt. Den 
sista tyckte att det var både varmt och kallt, lite var stans, men upplevde ingen irritation 
över det.  
 
Efter besöket var åsikterna olika. Fyra informanter delade åsikten att det var en lagom 
temperatur, men med en tendens mot det varmare, som ändå var behaglig, eller 
någorlunda behaglig. En av dessa informanter ansåg att det är bättre om det är för varmt 
än för kallt. Dock bör man då ha i åtanke att denna informant har ett rationellt 
köpbeteende, vilket innebär att denne uträttar sitt förbestämda ärende utan att avvika från 
sin plan. Denne informant är med andra ord inne i köpcentret i några minuter för att 
sedan gå ut igen. En annan informant sa: 
 

”Det går bra i början, men sen blir det för varmt, och då vill jag ta av mig 
jackan!” 

 

Reflektion 
Vi genomförde samtliga undersökningar under november och december månad, vilket 
innebär att informanterna var varmt klädda med vinterkläder. Det kan bidra till att 
temperaturskillnaden blir påtaglig, och att det därav bidrar till den generella åsikten att 
det är för varmt.  
 
3.5 Ljud 
Före besöket av Mitt i city var det tre av sju informanter som någon gång lagt märket till 
ljudet. De ansåg att ljudnivån kunde, vid tillfällen då det var mycket folk i köpcentrumet, 
vara allt för hög speciellt från Food-Courten. De övriga tillfrågade hade inte tänkt på 
ljudet mer än att det borde vara lite sorligt, men inget som på något sätt gjort större 
intryck varken positivt eller negativt. 
 
Under besöket var det tre informanter som inte nämnde någonting om ljudet eller dess 
nivå. En av de övriga informanterna saknade någon typ av musik, samtidigt som den 
generella åsikten var av den att det var något för hög ljudnivå runt och vid Food-Courten. 
För övrigt, var ljudet inget som fick informanterna att känna obehag eller känslan att vilja 
lämna köpcentret. 
 

”Jag gillar det här sorlet, det stärker känslan av liv och rörelse” 
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Efter besöket ansåg informanterna att de var mer medvetna om de ljud som kunde höras, 
men att alla ljud var av naturlig karaktär och att de hör ett köpcentrum till. Ljudet ansågs 
som mysigt av några informanter och en informant tyckte att det var bra att butikerna får 
stå för sina egna ljud (musik) och att köpcentrumet då blir mer neutralt.  

Reflektion 
Det är av intresse att veta att under två av våra undersökningar spelades julmusik, då 
julkommersen satt igång. Ingen musik spelades i resten av fallen. Det var bara en av de 
två informanterna som utsattes för musik som faktiskt lade märke till den. Personen som 
inte lade märke till musik, kommenterade inte ljudet över huvud taget, medan den andre 
tyckte att det var för hög volym. 
 
3.6 Doft 
Ingen av informanterna hade någon erfarenhet, från sina tidigare besök i Mitt i city, av 
dess dofter. Någon kunde minnas att vissa butiker framstår som mer doftande än andra, 
men inte köpcentrumet som helhet. Någon svarade att det borde lukta mat från 
restaurangerna, men kunde inte säkert säga att så var fallet. 
 
Under besöket var det få som spontant nämnde doften, utan nämnde den då de blev 
påminda om att reflektera över den. Den generella åsikten är att Mitt i city är väldigt 
neutral, till dofterna, vilket ansågs som positivt, och att varje butik står för sin generella 
doft, som hör dennes utbud till.  
 

”Doften är inte påtaglig, vilket är bra!” 
 
”Jag känner doften av mat vid Järnvägsgatans entré. Det luktar Tax-free shop i 
gången mot konsum.” 

 
Efter besöket var samtliga informanter mycket nöjda med den doft, som inte är påtaglig, i 
Mitt i citys lokaler. Informanterna reagerade bara på dofter, då en butik eller en 
restaurang utsöndrade någon av deras dofter. Detta ansågs som positivt. 

Reflektion 
Att inte uppfatta någon doft i Mitt i city bör anses som positivt. Om informanterna hade 
uppfattat en klar doft av någonting, så hade det bildat många olika reaktioner. En 
intetsägande doft passar den stora massan, utan att varken skrämma eller locka, enligt 
våra observationer. 
 
3.7 Färg  
Färgerna som informanterna spontant tänkte på innan besöket i Mitt i city var; vitt grått 
och orange. Det var bara Food-Courtens orange färg som sticker ut. Informanterna hade 
en känsla av att det är butikerna som levererar färgerna, och att Mitt i citys färgval är 
anonym. Den generella åsikten var att färgvalet i Mitt i city är bra och behagligt. 
 

”Jag gillar dessa burundifärgade stolarna i Food-Courten”  
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Under besöket av Mitt i city var informanterna rörande överens med sina åsikter innan 
besöket. De ansåg att det är mycket vitt och ljust, vilket ansågs fint. Överlag var åsikterna 
att det var butikerna som står för färgerna. 
 

”Butikerna är som färgklickar i den ljusa miljön” 
 
Efter besöket var informanterna mer bekanta med Mitt i citys färgsättning och ansåg att 
det är bra med vita och ljusa färger. En informant ansåg att den orange färgen på Food-
Courtens brickor förde tankarna till en skolmatsal. I det stora hela var åsikterna om 
färgerna fler, efter besöket i Mitt i city, då vi uppmärksammat informanterna om att de 
ska fundera över färgerna, men de var av liknande karaktär som före besöket.  
 

”Golvet är ju i skiftande nyanser, lite ljust och lite mörkt men mest vitt. Food-
Courtens stolar lyfter helhetsintrycket, då de röda nyanserna är snygga ihop” 
 
”Färgerna är väldigt anonyma, vilket är bra, för då syns butikerna med deras 
färgsättning. Jag gillar inte stengolvets färg och den orange färgen på stolarna i 
Food-Courten”. 

 
”Färger finns inte. Bara vitt. Men det är skönt när det är mörkt ute.” 

Reflektion 
Detta kan bero på att Mitt i city inte levererar några färger, utan det är butikernas uppgift. 
Den orange färgen, som både finns i logotypen och på stolarna i Food-Courten förknippas 
med Mitt i city. 
 
3.8 Möblering 
När samtal fördes med informanterna innan de besökte Mitt i city för undersökningen, 
var några kommentarer att möbleringen var spännande och udda. På samma sätt som 
underrubriken ”design” så kommenterades Food-Courten även här, vilket finns att läsa 
om, under den aktuella rubriken. Tre informanter nämnde de runda sittplatserna som de 
tyckte var bra, snyggt och kul. 
  

”De stora kuddarna på övervåningen älskar barnbarnen.” 
 
”Jag är inte förtjust i de orange stolarna, de får mig att associera till en 
industrilokal.” 
 
”Ja…, det är ju en väg upp och en väg ner. Sen är ju matplatsen väldigt öppen.” 

 
Det sista citatet kom från en informant som inte tidigare lagt märket till att det finns en 
trappa till det övre planet. Scenen tyckte en informant var spännande, då denne lagt 
märke till att det blivit stadens nya mötesplats. 
 
Under besöket var åsikterna mest riktade mot Food-Courten. (nämns i avsett stycke). En 
informant som spenderat mycket tid i Mitt i city, vill gärna kunna stanna ännu längre per 
besök. De öppna ytorna med enkla blomsterarrangemang, ger en känsla av att det är 
större än vad det egentligen är, då det är glest möblerat. Sittmöblerna som är utplacerade 
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över centret anses mycket bra och snygga, men två informanter ansåg att det var för få, 
för att de ofta var upptagna under rusning.  
 

”Rulltrappor, trapp och hissar är bra. De tomma ytorna vid rulltrapporna på 
övervåningen borde kunna rymma en bar eller nått där man kan sätta sig och ta 
det lugnt, en träffpunkt skulle behövas för att få folk att stanna.” 

 
”Scenen ser jag som en mötesplats.”  
 

Efter besöket i Mitt i city var uppfattningen 
om möbleringen positiv, men informanterna 
hade inga direkta åsikter. De gav istället en 
uppräkning av vad de upplevt för möblering 
vilket därmed ökar svårigheten med att ge en 
generell åsikt. Sittplatserna anses bra, påtalar 
de flesta av informanterna. Dock önskar två 
informanter ännu fler möjligheter att sitta. Det 
är glest möblerat vilket skapar en miljö som är 
lättillgänglig där trängselkänslan uteblir. 
 

Figur 5 Sittpuff i Mitt i City 
(Gustafsson & Lundberg, 2006) 
 

”Ganska bra möblering. Scenen, rulltrapporna och caféet där uppe är bra 
placerat.” 
 
”Skulle behövas en trappa också.”  

 
”Stämningen är viktig. Blomsterarrangemang och marschaller skulle vara bra 
utanför Mitt i city. Krukorna och blommorna inne, går inte hem hos mig.” 
 
”Jag står hellre och hänger över räcket, eller vid ett ståbord i ett hörn, än att 
sitta på de här sofforna”.  
 

Reflektion 
Miljön är lättframkomlig och sparsamt möblerad där konsumenterna rör sig mellan 
butikerna. 
Informanten som saknade en trappa, uppmärksammade inte den befintliga trapp som 
finns i Mitt i city under dennes besök. Även efter besöket påtalade denne avsaknaden av 
en trappa mellan de två våningsplanen.  
 
3.9 Food-Court 
Vid intervjun före besöket i Mitt i city ställde vi ingen direkt fråga angående Food-
Courten. Majoriteten kommenterade den miljön när de besvarade frågor som rörde bland 
annat; doft, design, ljud, färger och möblering. Informanterna hade många åsikter om 
denna del av köpcentrumet. De gemensamma åsikterna i olika uttryck om Food-Courten, 
var att det är fräscht men inger en känsla av en skolmatsal. De ansåg att det är bra och 

    28



Resultatsammanställning 
 

intressant mat, men att den öppna ytan gör att de hellre avstår från att äta, då miljön bland 
annat känns steril och stressande. Konceptet anses vara bra, eftersom det blir en 
mötesplats för konsumenter med valfrihet av maträtter och möjligheten att sitta 
tillsammans.  
 

”Man skulle inte gå dit bara för att maten är god” 
 
”Maten är jättegod, och designen är jättebra. Men jag orkar inte äta där, efter att 
ha shoppat i några timmar, det är för hög ljudnivå!” 
 
”Det är nytt nu, folk går hit, sen gäller det att ha kvar folk” 
 

När informanterna senare anlände till Mitt i city och 
betraktade Food-Courten var åsikterna desamma: Rent 
och fräscht, men alldeles för sterilt, högljutt och öppet. 
Några av informanterna hade prövat maten, men 
påtalade att det var på grund av Food-Courtens utbud 
snarare än läge och design. De tillfrågade som inte hade 
ätit i miljön, ansåg att området inte tilltalade och att en 
förändring måste göras innan en måltid genomförs trots 
att restaurangernas utbud tilltalar dem till köp. 
 
En av informanterna var avvikande och ansåg att Food-
Courten var en bra, öppen och trevlig mötesplats, där de 
kan sitta och titta på folk och planera sin fortsatta 
shoppingrunda. 
 

Figur 6 Food-Court i Mitt i City 
 (Gustafsson & Lundberg, 2006) 
 
Efter besöket nämnde alla att miljön i Food-Courten, är för steril, och att någonting 
behöver tillsättas för att de ska börja eller fortsätta utnyttja miljön. De saknade generellt 
växter, något som dämpar ljud och soffor/fåtöljer. En informant anmärkte att det inte såg 
bra ut att anställda satt och åt i sina arbetsuniformer, vilket stärkte intrycket av en 
fabriksmatsal. 

Reflektion 
Att vi behandlade Food-Courten som en specifik del, beror på våra öppna frågor som vi 
ställde till informanterna. Vi avsåg inte att fråga något om den delen av Mitt i city utan 
det uppstod som empiri av informanternas intresse. Alla av de tillfrågade hade en åsikt 
om det samlade matställets utbud, inredning och design.  
 
3.10 Information 
När vi intervjuade våra informanter i deras hem före besöket, kunde ingen av dem 
påminna sig om att det fanns någon informationstavla och planlösning över köpcentret.  
 
När informanterna sedan besökte Mitt i city, valde alla att gå raka vägen in på det torg 
som öppnar upp köpcentret, utan att reflektera de informationstavlor som sitter i 
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entréerna. Väl inne på torget sökte informanterna den 
information de var i behov av, utan att därifrån se någon 
informationstavla. Avsaknaden av en informationstavla 
var påtalat hög, av informanterna, när de befann sig på 
köpcentrets torg. Från att ha gått direkt in på torget, 
började nu samtliga informanter sin rundvandring i 
köpcentret med den information de själva kunnat avläsa 
från det öppna torget. Trots att informanterna var 
medvetna om att informationstavlor torde finnas, var det 
bara en som kunde finna en informationstavla. Denne 
informant fann till sin förvåning genom 
informationstavlan vid västra Torggatans entré att en 
bankomat fanns i köpcentret, men påpekade att 
planlösningen var avbildad på fel ledd, vilket gjorde det 
svårare att avläsa informationen.  

Figur 7 Informationstavla i Mitt i City  
(Gustafsson & Lundberg, 2006) 
  

”Mitt i city känns som allt runt torget, det andra glöms bort” 
 

”Det borde skyltas upp vilka butiker som finns åt vilket håll i gångstråken” 
 
”De första gångerna jag var här fick jag chansa på vilken utgång jag skulle ta” 

 
Efter besöket var den generella uppfattningen att informationen var avsaknad, dock var 
informanterna mycket nöjda, både före och efter besöket, med gatunamnen som är 
placerade över respektive utgång.  

Reflektion 
Under intervjuerna före och efter besöket i Mitt i city frågade vi våra informanter om 
informationen. Dels för att innan besöket göra dem upplysta om vad de skulle vara 
uppmärksamma på och efter besöket för att bedöma om de registrerat informationen som 
finns i Mitt i city. Totalt finns fem stycken informationstavlor utplacerade i köpcentret, 
en vid varje entré och en på övervåningen framför rulltrapporna. I och med att alla 
informanter tidigare besökt Mitt i citys miljö, var alla bekanta med köpcentret. Detta 
skapade ett utfall där ingen av våra informanter spontant letade efter informationstavlor.  
 
3.11 Rörelsemönster 
Informanternas rörelsemönster tenderade att likna varandras, under deras besök i Mitt i 
city. Ingångarna är ett exempel där informanterna valde liknande mönster. Generellt 
valde de samma ingång som utgång, med undantag för en avvikande informant. Den mest 
använda ingången respektive utgången från våra observationer är Tingvalla ingången, 
vilket användes vid fem av sju observeringstillfällen.   
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För övrigt såg vi också att informanterna på bottenplan i 
Mitt i city inte berörde någon av de andra gångstråken 
med butiker som leder till de andra entréerna. Ett 
observeringstillfälle skiljer sig, informanten gick mot 
Västra Torgatans entré för att titta på de butiker som 
ligger det gångstråket. Ingen av informanterna använde 
eller besökte gångstråket mot Drottninggatan.  
 
Samtliga informanter som använde Tingvalla entrén 
valde också att ta rulltrappan upp till plan ett. Utom en 
informant som gick i höger riktning ett varv på nedre 
plan för att sedan välja trappen upp till plan ett.  
 
 
 

Figur 8 Entré till Mitt i City  
(Gustafsson & Lundberg, 2006) 
 
När vi observerat informanternas naturliga väg genom Mitt i city kan vi även dra 
liknelser med vart de valde att stanna. Flertalet av observeringstillfällena visar att 
informanterna stannade efter att det har passerat gångstråket. Fyra av sju informanter 
stannade första gången när de kommit in i Mitt i city, antingen vid rulltrapporna på torget 
eller vid Food-Courten beroende av vilken entré de valde. Vi har även sett ett mönster där 
de som har stannat tidigare i gångstråken, dessutom gör ett stopp vid torget eller vid 
Food-Courten. 

Reflektion 
Vår analys av valet av ingång respektive utgång är att det kan bero på vilket håll ifrån 
våra informanter kommer när de ska besöka Mitt i city. Det frekventa användandet av 
Tingvalla ingången kan även bero på Konsums läge i anslutning till entrén.  
 
3.12 Sammanfattning av resultat 
Det som är slående och återkommande i vår studie är att alla informanter syftar på det 
öppna torget som öppnar upp Mitt i city. Gångstråken in till torget, glöms således bort, 
används inte i vidare utsträckning eller tillräknas inte till konceptet Mitt i city. Food-
Courten är den del av Mitt i city, som väcker mest känslor hos informanterna. Den både 
berör och upprör dem, och den bör bland annat få mer insynsskydd.  
 
De elementen vi frågade om, (ljud, ljus, temperatur, design, doft, färg, möblering) bör 
anses som bra, då ingen av informanterna lämnade miljön eller retade upp sig avsevärt på 
något av dessa. Informationen bör däremot bearbetas för att på ett effektivt sätt få 
konsumenter att navigera på bästa möjliga sätt och längsta möjliga tid i Mitt i citys miljö.  
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Kapitel 4 Diskussion 
 

Detta kapitel har som avsikt att utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar diskutera 
den empiri vi har erhållit. Kapitlet är uppdelat i praktisk och teoretisk samt metodmässigt 
bidrag. 

 
 
4.1 Praktiskt och teoretiskt bidrag  
Utifrån vår studie kan vi knyta resultatet till litteraturen som vi presenterade i våra 
teoretiska utgångspunkter. Uppsatsens teoretiska syfte är att se om det finns nya teorier 
om hur tjänstemiljön påverkar konsumenter. Tidigare forskning som har gjorts visar hur 
tjänstemiljön påverkar människor att stanna kvar i butiken. Det har inte gjorts tillräckligt 
med empiriska studier inom vårt område som vi kan jämföra vår studie med. Bitner 
(1992) menar att det är få undersökningar som visar hur aspekterna i miljön påverkar 
konsumenterna. Bitner (1992) visar med sin modell ”The Servicescapes Model” hur 
tjänstemiljön delas in i olika faktorer som påverkar människornas agerande i miljön.  
 
Vår studie skiljer sig från tidigare forskning eftersom vi inte har förutbestämt vad vi ska 
få fram utifrån bakomliggande teori. Vi har tryckt på vissa aspekter men varit öppna i vår 
metod och har fått fram ett opåverkat resultat som torde vara en viktig utgångspunkt. Då 
Bitner (1992) har en mer teoretisk modell ger vår studie ett bredare innehåll och en 
antydan om vilka element konsumenterna anser viktiga. Vår studie bidrar med 
klargöranden av vad det är som förklarar kvalitetsupplevelsen. Utifrån Bitner (1992) 
berör många element tjänstemiljön medan vår studie visar att utifrån köpcentrum är inte 
alla aspekter lika viktiga, och vissa aspekter som tidigare inte uppmärksammats är av 
relevans enligt vår studie. 
 
Enligt vår undersökning finns det olika grader av välbehag och obehag. Varje människa 
har sin egen nivå och åsikterna skiljer sig avsevärt om vad som är behagligt respektive 
obehagligt. Det visar även Russels Modell, enligt Lovelock och Wirtz (2004), är det en 
behaglig miljö trivs konsumenter och vice versa.  
 
Uppsatsens praktiska syfte är att redogöra för hur elementen i tjänstemiljön påverkar 
konsumenterna, och hur konsumenternas åsikter stämmer överens med Mitt i citys 
koncept. Designen av tjänstemiljön ska enligt Lovelock och Wirtz (2004) skapa en bild 
av företagets image och positionering. Enligt vår studie av Mitt i city finns det ett antal 
faktorer som samspelar med eller strider mot Mitt i citys koncept: ”Shopping och möten 
med storstadspuls”. Vi kan också se hur aspekterna i tjänstemiljön påverkar våra 
informanters välbehag av miljön i Mitt i city och viljan att befinna sig i köpcentrumet.  

Design  
Designen i Mitt i city ska enligt Mitt i citys ledning leverera en känsla av storstad till 
konsumenterna. Enligt Zeithhaml et al. (2006) söker konsumenter bevis på kvalitén 
genom tjänstemiljön, även Bitner (1992) berör detta ämne och menar att det är svårt att 
utforma tjänstemiljöer för att den ska passa alla individer. Vår undersökning påvisar att 
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tjänstemiljön i Mitt i city verkar passa de flesta konsumenter. Miljön är anonym, där 
ingenting sticker ut, vilket gör det lätt att inte påverkas av designen. Enligt vår studie 
upplevs känslan av att det är nytt och fräscht bättre än storstadspuls, som Mitt i city vill 
förmedla. Känslan av storstad bör därför förstärkas genom designen i köpcentret. En idé 
som uppkommit under arbetet med uppsatsen är att placera tv-skärmar med bildsekvenser 
från andra stora köpcentrum i världen. Det kan vara en bidragande aspekt för att förstärka 
storstadskänslan i Mitt i city.  

Ljus 
Vi fick fram något olika åsikter genom vår undersökning angående ljuset i Mitt i city. 
Ljuset reflekterar en känsla av att befinna sig i utomhusmiljö vilket torde vara en 
bidragande faktor till storstadskänsla. Någon nämnde att det var för ljust i entréerna men 
generellt var det positiva synpunkter angående ljussättningen i Mitt i city. Enligt Bitner 
(1992) är det viktigt att ingen faktor är psykiskt besvärligt för konsumenten för att det 
inte ska bidra till minskad shopping. Peter och Olson (1994) hävdar att det inte har gjorts 
tillräckligt med studier som visar att ljus påverkar konsumenters inköpsbeteende. Ljuset i 
Mitt i city är enligt vår undersökning behaglig för konsumenterna vilket är positivt.  

Temperatur 
Forskning angående hur temperatur påverkar konsumenters beteende är få. Bitner (1992) 
menar att det är en av alla element som har en inverkan på deras trivsel vilket påverkar 
inköpen. Temperaturen har enligt vår studie inverkan på konsumenternas välbehag. 
Enligt vår studie var det ingen som direkt hade reflekterat över temperaturen innan 
besöket, vilket torde tolkas som positivt. Under besöket tyckte dock övervägande del av 
informanterna att det vara för varmt i köpcentrumet. Några av våra informanter 
efterfrågade en garderob som skulle kunna vara en lösning. Dock var det överlag ingen 
som egentligen tyckte att det fanns något behov för garderob som extra service i Mitt i 
city.  
 
En teori som har utvecklas av Underhill (2006) är lösningen med varutlämning 
kombinerat med garderob. Det skulle kunna öka Mitt i citys koncept genom att sätta dem 
på kartan med något nytt och innovativt. Det borde även vara en bidragande faktor till 
ökad vilja hos konsumenterna att shoppa. Enligt Underhill (2006) shoppar människor mer 
med händerna fria. Dessutom torde det vara gynnande faktor att konsumenter lättare 
glömmer bort hur mycket de egentligen har shoppat vilket kan bidra till 
försäljningsökning.  

Ljud 
Ljudet i Mitt i city är ett element som enligt vår undersökning stärker konceptet för Mitt i 
city. Sorlet, det stimmiga och ibland högljudda nivån är vad konsumenter förväntar sig av 
ett köpcentrum. Det bör finnas i åtanke att, som en informant påpekade var skramlet från 
Food-Courten störande vilket också kan göra att det känns mer som en skolmatsal. De 
bör skapa en balans mellan störande och mysigt sorl i Mitt i city. Åsikten kan även 
påverkas av att informanterna egentligen inte tycker det är störande med skramlet, men 
tillsammans med designen av Food-Courten får det känslan av en skolmatsal.  
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Doft 
Det enda som finns att redovisa från tidigare forskning är enligt Lovelock och Wirtz 
(2004) att doft påverkar konsumenters humör och intryck. Om vi ser till vår studie om 
vad konsumenterna anser om doften i Mitt i city ger den inte oss något mer att bidra till 
forskningen. Konsumenterna reflekterar inte över doften i Mitt i city om vi inte 
uppmärksammade dem, enligt vår studie. Doften i Mitt i city är enligt vår undersökning 
inte påtaglig vilket tolkas som positivt.  

Färg 
Färger har enligt Lovelock och Wirtz (2004) inverkan på konsumenters känslor och 
beteende. Mitt i citys miljö är genomgående vita och gråa nyanser, samt den märkbara 
Food-Courten som består av röda och orange nyanser. Det är även de färgerna som vår 
studie visar att konsumenterna upplever. Vår undersökning visar att det är den orange 
färgen som starkast upplevs av informanterna, till skillnad från de övriga ljusa färgerna. I 
och med att den orange färgen även förekommer i Mitt i citys logotyp, associeras den 
med köpcentrumet. Lovelock och Wirtz (2004) menar att orange är en varm färg som 
skapar känslor hos konsumenterna. I vår studie nämns denna färg kontinuerligt, men vi 
kan inte påvisa dess effekt. Den orange färgen kan vara en bidragande faktor till 
informanternas känsla av skolmatsal, dock upplevs de ljusa vita färgerna som 
övervägande. Dessa ljusa färger kan ge konsumenterna upplevelse av nytt och fräscht, 
vilket kan associeras med storstadsmiljö.   

Möblering 
Bitner (1992) och även Underhill (2006) menar att sittplatser är en viktig del i 
möbleringen av tjänstemiljön. Mitt i city har enligt vår studie lyckats bra med att placera 
ut, som de kallar dem lounger för konsumenter att nyttja. Möbleringen agerar i samspel 
med Mitt i citys koncept, och att våra informanter inte har några direkta åsikter på 
möbleringen tolkar vi som positivt. Utifrån resultatet tyckte de flesta att möbleringen var 
bra.  

Food-Court 
Food-Courten är ett återkommande ämne i vår resultatsammanställning. De ord som 
frekvent användes av informanterna för att beskriva matplatsen är, skolmatsal alternativ 
fabrikmatsal. En skolmatsal uppfattas enligt informanterna som billig, högljudd och 
ansträngd. Food-courten nämns också under frågor om rör bland annat; doft, design, ljud, 
färger och möblering. Bitner (1992) hävdar att informanter som trivs i miljön ger en mer 
positiv bild av upplevelsen än om det är en störande miljö. Enligt vår studie är Food-
Courten en viktig del av köpcentrumet. Alla informanterna hade åsikter om Food-Courten 
och förslag för att göra den mer tilldragande. Det var lösningar som placeringar av växter, 
soffor, dämpa ljudet och skärma av matplatsen.  

Information 
Enligt Zeithaml et al. (2006) ska tjänstemiljön vara en förenklare för att visa 
konsumenterna hur de ska agera. Vi kan enligt vår undersökning se intressanta mönster 
hos informanterna angående informationsbehovet i Mitt city. Informationstavlorna är 
omärkbara, butikerna i gångstråken uppmärksammas inte, informanterna har svårt att 
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navigera sig i förhållande till entréerna och att informanterna inte vet vart toaletter samt 
bankomat finns i Mitt i city. För att stärka konceptet med storstad och lösa 
navigeringsproblemet skulle en vägvisare kunna placeras på torget, liknande en 
gatuvägvisare. Torget som i dag används som mötesplats i Mitt i city skulle även kunna 
styrkas genom att ge torget en identitet med ett namn som reflekterar storstad, för att 
förstärka konceptet ytterligare.  
 
Enligt vår studie uppmärksammar inte konsumenterna informationsskyltarna i entréerna. 
Det kan bero på att konsumenter behöver en landningsbana som Underhill (2006) 
nämner. Underhill (2006) menar att en konsument behöver acklimatiseras till den nya 
miljön, då ljud, ljus och dofter bland annat påverkar konsumenten. Under 
acklimatiseringen är konsumenten inte anträffbar i samma mån, som när de helt 
interagerar med miljön. Våra videobservationer visar att informationsskyltarna i Mitt i 
city, sitter i den miljö, där konsumenterna ännu inte har acklimatiserats in i miljön. 
 
Mitt i city smälter in i stadsbilden och det kan vara en bidragande faktor till att 
konsumenten behöver en längre landningsbana, för att helt interagera med miljön. 
Intrycket av en framhävd entré skulle kunna, enlig vår uppfattning få konsumenternas 
interaktion att gå snabbare och de informationsskyltar som nu inte uppmärksammas 
kommer att ses, när konsumenterna torde vara acklimatiserad till miljön och konceptet 
tidigare. En framhävd entré skapar en skarpare gräns, en känsla av att stiga in i ett 
köpcentrum infinner sig tidigare hos konsumenter. Det kommer att få konsumenterna att 
känna större känsla av köpcentrum, redan i de gångstråk som leder in till Mitt i citys torg. 
Av våra studier med informanterna kan vi dra den slutsats att Mitt i city idag anses vara 
det torg som öppnar upp köpcentrumet. Informanterna har i största mån, gått raka vägen 
in till torget, och därifrån börjat fundera och kommentera över köpcentrumets karaktär.  
 
Underhill (2006) menar att det finns flera sätt att få konsumenterna att uppmärksamma 
informationsskyltarna. Dels kan man flytta på dem till den plats där konsumenterna först 
försöker finna informationen. Eller så flyttar de på konsumenternas medvetande, så att 
konsumenterna medvetet ser informationsskyltarna, där de idag är placerade. Enligt vår 
studie ser inte konsumenterna informationsskyltarna vid entréerna, troligtvis för att 
konsumenterna inte acklimatiserats med den nya miljön. Det kan Mitt i city åtgärda 
genom att låta köpcentret börja redan utanför byggnaden. Det kan generera att 
konsumenter redan utanför Mitt i city kommer att förberedas på den miljö som 
konsumenterna senare träder in i. Åtgärder som ljussättning av entrén på utsidan, 
placering av blomsterarrangemang och kanske att ha en röd eller orange matta in till Mitt 
i city, kan man förbereda konsumenterna på miljön de går tillmötes. Vår studie visar 
också att det behövs för att förstärka konceptet med storstadskänsla. En informant ansåg 
att det behövdes lite extra för att profilera Mitt i city och för att vara konkurrerbara mot 
andra köpcentrum 
 
Underhill (2006) nämner att en bra plats för skyltning är rulltrapporna där konsumenter 
fördriver sysslolös tid, vilket också kan vara en lösning på informationsskyltarnas 
placering i Mitt i city.   
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Rörelsemönster 
När vi observerar rörelsemönstret hos våra informanter upptäcker vi att endast en 
informant besöker gångstråken. En annan intressant syvinkel är att informanterna 
tenderar att göra sitt första stopp inne på torget eller framme vid Food-Courten beroende 
på vilken entré de har valt. Om det inte är det första stoppet stannar alla i alla fall en gång 
vid de angivna platserna. Vår teori är att informanterna inte känner sig inne i Mitt i city 
förrän de når den ellipsformade ytan, vid torget eller Food-Courten. Gångstråken 
fungerar som passager fram till mitten som tolkas som Mitt i city. När vi återanknyter vår 
teori till resultatsammanställningen var det en informant menar att Mitt i city känns som 
allt runt torget, det andra glöms bort. Det bör Mitt i city ha i åtanke för att stärka 
konceptet, tillgängligheten och lönsamheten ytterligare. Enligt Underhill (2006) behöver 
konsumenter en landningsbana för att hinna anpassa sig och registrera miljön. Därför bör 
köpcentrumet enligt vår studie, även i detta avseende börja redan utanför entréerna för att 
starta konsumenternas acklimatiseringsprocess i ett tidigare skede.  
 
4.2 Metodmässigt bidrag 
Det metodmässiga syftet med uppsatsen är att undersöka användandet av videobservation 
som undersökningsinstrument.  Det är en relativt ovanlig forskningsmetod, vilket det är 
av relevans att utvärdera för och nackdelar med metoden. Det är också av relevans att ta 
upp de problem vi har stött på under arbetets gång för att underlätta för andra som vill 
följa vår metod.   
 
I det stora har vi upplevt större fördelar än nackdelar med videobservation. Den främsta 
fördelen med videobservationer är att möjligheten finns att gå tillbaka i materialet och 
upptäcka ny information samt göra upptäckter som vi inte från början sökte. Vi kan med 
hjälp av metoden se beteenden som har gett oss information som vi inte eftersträvade.  
 
Det som möjligtvis kan vara en nackdel med metodvalet är att informanterna tenderar att 
uppträda onaturligt om det vet att de blir observerade av en kamera, vilket kan ifrågasätta 
trovärdigheten i studien. Vi bemöter detta genom att försöka dölja kameran och ha en 
person som följer informanterna för att notera beteenden hos informanterna. 
 
Vårt metodval har varit tidskrävande, både för oss som arbetar med den och för 
informanterna. Det har gjort att vi har varit lojala till informanternas möjlighet att utföra 
undersökningen på given tidpunkt. Vi har alltså inte haft möjlighet att genomföra alla 
undersökningar på givna tidpunkter, utan genomfört dem under olika förhållanden inom 
Mitt i citys öppettider och veckodagar.  
 
De problem som har uppstått under undersökningen, är att vi inte kunnat få konkreta svar 
inom alla områden, från alla informanter. Svaren vi fått har bitvis varit motsägande dem 
själva och ibland helt avvikande, då informanterna valt att styra svaret åt ett annat håll. Vi 
har även fått ett bortfall, en av våra undersökningar kom inte med på band, eftersom vi 
hade problem med videoutrustningen. Förutom problem med informanternas 
tillgänglighet uppstod tekniska svårigheter, eftersom vi var tvungna att lära oss 
högteknologisk videoutrustning. 
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4.3 Sammanfattning av diskussion 
För att besvara våra frågeställningar kan vi koppla ihop våra slutsatser med de potentiella 
implikationerna vi redogjorde för i tidigare kapitel. Vi har funnit svar på våra 
frågeställningar vilket motsvarar de praktiska implikationerna. Vår slutsats är att 
konsumenterna har en långsam acklimatiseringsprocess när de träder in i Mitt i city. Det 
leder till att konsumenterna inte uppmärksammar de informationsskyltar som sitter vid 
entréerna. Det bidrar även till ett begränsat rörelsemönster hos konsumenterna som inte 
rör sig i gångstråken till lika stor del som i övriga köpcentrumet. När konsumenterna 
befinner sig i Mitt i citys miljö trivs de med omgivningen. Vi kan se att Mitt i city 
förknippas med det torg som öppnar upp köpcentret och att gångstråken förbises. 
Konceptet Mitt i city har formgett, upplevs inte till fullo. Food-Courten är ett 
återkommande ämne i vår studie och bör förändras för att stärka konceptet av 
storstadskänsla. 
 
Rekommendationer vi ger till detta är bland annat: 

• Varuutlämning i kombination med garderob. 
• Tv-skärmar med bildsekvenser från andra köpcentrum. 
• Börja köpcentrumet redan utvändigt med attribut som till exempel röd eller 

orange matta, blommor och marschaller. 
• Flytta informationstavlorna till torget eller flytta konsumentens medvetande 

genom att skapa en längre landningsbana. 
• Placera vägvisare på torget med nödvändiga anvisningar. 
• Framträda entréerna i stadsbilden ytterligare. 
• Förändra Food-Courten för att förstärka storstadskänslan.  

 
Teoretiska implikationer av vår studie är att tjänstemiljön är en viktig del i upplevelsen 
för konsumenter. Vår studie visar även att det är många delar i tjänstemiljön som 
påverkar konsumenterna, vår studie har bringat information som vi inte förutspådde. Alla 
element bör samverka för att stärka känslan och konceptet köpcentrumet vill återge 
konsumenterna.  
  
Metodmässiga implikationer är att vi har försökt att fånga fenomenet genom ett nytt och 
annorlunda sätt. Vår metod att filma informanten med en trådlös mikrofon applicerad, har 
gett oss information om informanternas tankar, åsikter och rörelsemönster. Genom att på 
avstånd filma informanten, har denne inte upplevt känslan av att vara filmad, vilket gett 
oss en mer naturlig bild av informantens agerande och åsikter.  
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Kapitel 5 Trovärdighetsdiskussion  
 

I sista kapitlet i uppsatsen diskuteras hur trovärdig studien är. Kapitlet avslutas med 
förslag till framtida forskning inom området.  

 
 
Uppsatsen baseras på intervjuer och observationer utifrån videobaserat material. Vi har 
använt oss av en induktiv ansats med avsikt att hitta nya teorier istället för att arbeta 
utifrån befintliga teorier. Trovärdigheten i vår studie styrks utav öppenhet i 
intervjufrågorna samt uppmaningen till informanterna att tänka högt. På så sätt har vi 
erhållit opåverkat material. Vissa element har vi valt att betona medan andra har uppstått 
utav informanternas intresse. Det anser vi styrker studiens trovärdighet eftersom det 
bringar oförutsägbar information som är av betydelse för våra informanter.  
 
Vår studie stöds av en kvalitativ undersökning, och vår slutsats grundar sig på ett fåtal 
informanter. Trovärdigheten kan ifrågasättas om dessa informanter representerar 
majoriteten av konsumenter i Mitt i city. Den enda information vi har om informanterna 
är det som visas i videomaterialet eftersom ytterligare information inte är relevant för vår 
studie. Den kvalitativa undersökningsmetoden gav oss ett djup i studien och vi kan 
utifrån dessa få informanter se mönster vilket tyder på att det är en trovärdig studie.  
 
Metodvalet vi har använt oss av i vår studie är att videodokumentera informanterna. Det 
skapar en större trovärdighet eftersom materialet kan ses frekvent och analyseras ett 
flertal gånger om minnet är otillräckligt. Den kritik som ges är naturligheten hos 
informanterna i studien vid användandet av videokamera. Vi anser att vår lösning på 
problemet var att hålla videokameran utom synhåll för informanterna för att 
informanterna skulle glömma bort kameran. Att en av oss har följt med informanterna 
under besöket kan även vara en kritisk punkt eftersom det har kunnat påverka resultatet. 
Vi tycker att det styrker trovärdigheten eftersom vi kan få ut den information vi behöver 
för studien. Kritik kan även riktas mot att informanterna är medvetna om att de blir 
observerade. En observation med videokamera utan tillåtelse från människor strider mot 
lagen men borde ge en mer trovärdig studie. Vi anser att vårt tillvägagångssätt gav oss det 
mest trovärdiga resultatet utifrån våra förutsättningar.   
 
5.1 Reliabilitet, validitet och generalisering 
Validitet i vår undersökning innebar att empirin vi fått fram är giltigt och relevant. Med 
reliabilitet menas att empirin är tillförlitlig och trovärdig (Jacobsen, 2002). 
 
Vi anser att det som mätts var det som vi önskat att mäta, och vi anser att de informanter 
vi använt oss av också återspeglar ett flertal konsumenter.  I och med att vi har använt oss 
av en induktiv metod, så har våra mätningar kunnat tolkas ur många olika aspekter. Dock 
måste vi ta hänsyn till att vi inte har tidigare erfarenhet av forskning om konsumenter och 
tjänstemiljö. Vi ska även belysa, att den tidigare forskning som vi drar vissa slutsatser 
ifrån är en tolkning, från dessa forskare.  
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Generalisering är möjlig under vissa premisser. I ett köpcentrum med liknande 
förutsättningar då det är relativt nyöppnat köpcentrum, kan vi generalisera utifrån den här 
studien. När samma förutsättningar finns gäller våra slutsatser.  
 
5.2 Framtida forskning 
Tack vare att vi har använt oss av videokamera vid vår undersökning kan materialet 
användas för framtida forskning. Forskare kan använda materialet genom att se och 
diskutera filmerna, eller att andra forskare använder inspelningarna för att kontrollera 
slutsatsen (Jacobsen, 2002).  
 
Vidare kan forskare, utifrån vårt material studera rörelsemönster och beteendeaspekterna 
hos konsumenterna. Forskare kan också i framtida forskning välja ut endast en av 
aspekterna för att studera mer djupgående. Uppsatsen kan även följas upp med en 
kvantitativ studie av någon aspekt.  
 
För framtida forskning inom samma metod, bör forskare ha i åtanke att alltid ha all 
utrustning klar, på kort tid, då informanter har en tendens till att vara otåliga med att 
vänta. Om forskare har i åtanke att göra intervjuer i alla tre faser, före-under-efter, anser 
vi att det är bra om informanten inte är medveten om att det blir en undersökning efter 
besöket. Det för att informanten delar med sig av alla sina åsikter innan informanten själv 
väljer när undersökningen är klar. Sedan får man ett bra avslut och ett intressant resultat 
när informanten i efterhand kan utöka och förklara sina synpunkter.   
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
 
Information till respondenter: 
Vi vill att ni ska ha ett ändamål för besöket att ni ska dit av någon anledning. Vi ska följa 
er i ert besök i Mitt i City. Vi vill att ni ska agera så naturligt som möjligt, vi är osynliga. 
Vad som än händer eller vad ni känner under besöket vill vi att ni agerar utifrån er själva, 
som ni skulle göra i vanliga fall. Tänk högt och välj er naturliga väg. När ni är klara går 
ni bara ut.  
 
Frågor före besöket i Mitt i City: 

1. Hur många gånger har du besökt Mitt i City? 
2. Vad förmedlar Mitt i City till dig? Hur upplever du Mitt i City? 

(Reklam, Word-of-Mouth) 
3. Vilka förväntningar har du på Mitt i City?  
4. Vad tycker du om designen i Mitt i City? 

(ljud, ljus, temperatur, doft, färger, möblering etc.) 
5. Vilken information förväntar du dig i Mitt i City? 

(service, tjänster, toaletter, bankomat, garderob, framkomlighet) 
6. Vad är ditt ändamål för ditt besök idag? 

 
Frågor efter besöket i Mitt i City:  

1. Tiden, utan att titta på klockan, hur länge har du vistats i Mitt i City? 
2. Vad förmedlar Mitt i City till dig? Hur upplevde du Mitt i City? 
3. Levde Mitt i City upp till dina förväntningar? 
4. Vad tycker du om designen i Mitt i City? 

(ljud, ljus, temperatur, doft, färger, möblering etc.) 
5. Vilken information och service upplevde du i Mitt i City? 

(service, tjänster, toaletter, bankomat, garderob, framkomlighet) 
 

Intervjupersoner  
• Två kvinnor 25års åldern  
• Kvinna 40års åldern  
• Kvinna 45års åldern  
• Man 25års åldern 
• Man övre 25års åldern 
• Man 30års åldern  
• Man 50års åldern 
 

 
 
 



 

      

Intervju med informanter före besöket av Mitt i city. 

Titta runt + Clas Ohlson
konsum, 
tandkräm.detta projekt

Clas Ohlsson, 
drakes.

köpa etiketter på
akademiebokhandeln.konsum.strosa.ärende

nyfiken på om det 
finns någon info.

Saknar bankomat• Saknar speglar på
toaletterna• Trånga fickor i garaget•
Går till Mitt i City för att allt finns

Fåordig 
respondent.

bankomat borde finnas? -
mysigt C. kan strosa i 
timmar.övrigt

förväntar mig är informationstavlor men 
jag har inte sett några sådana. Jag letar 
inte heller efter informationstavlor

inte varit i behov 
av info. Inte heller 
reflekterat över.Inte reflekterat över.

bra skyltat 
med 
nödutgång.

Har inte sett infoskylt. Wc 
finns bakom rest.

har inte upplevt 
någon info. 
Men vet var wc 
finns.

förväntar sig info-tavla 
samt bankomat, men vet ej 
om detta finns. Vet var wc 
finns.information

Spännande. Scenen är bra då man kan 
stanna till där och hänga

Ikea-känsla, 
måste gå hela 
vägen.

Ej förtjust i de orangea stolarna. 
Industrilokal. 

stora kuddar 
och soffor 
som 
barnbarnen 
gillar.

lite runda fåtöljer som är 
bra.

lite udda, kul 
med kuddar på
övervåningen.

en väg upp, en väg ner, 
öppen matplats.Möblering

Doft från rest. och från kaffebutiken, 
annars inget vilket är positivt-Bra. Ej tänkt på, ej störandevet ej.lukat väl mat?Vet ej.inte tänkt på. Doft

Ljusa. Allt färgglatt kommer från 
butikerna

ljust, olika 
nyanser på
stolarna i F.C.Bravet ej.orange vid food-courten.ljusa.-Färger

BraVet ej.
för varmt när det är mycket folk. Vart 
kan man hänga av sig jackan?vet ej.Vet ej.Vet ej.tror att det är för varmt.Temperatur

känns behagligt.Känsla av 
skymningsljus.ljust och fräscht

för starkt , inte intimt utan för vitt så
det bländarvet ej.

fin belysning i entréerna. 
Inte mysig, men dovare än 
andra gallerior.ljust och fintinte tänkt på. Lagom.Ljus

hög nivå under invignign annars har jag 
inte tänkt på detVet ej.

skramligt när man äter, väljer hellre 
att äta där det är lugnt.vet ej.Vet ej.Inte tänkt på.

sorligt, borde dämpas, men 
störs ej av det.Ljud

snygg. Speciellt på utsidan då den 
smälter in i stadsbilden.stort och luftigt

amerikanskt, men 
ej inovativt.

Den gråa trappen med plåten. Kaklet 
matchar med maten. Restaurangen 
är fräsch då de matchar alla färger

sterilt, inte 
ens en 
blomma!

snyggt, men F.C. ser ut 
som en skolmatsal.öppet och ljust

fin, men ej matplatsen som 
är för öppen. Rörigt vid 
entréerna. Fina butiker, 
mycket glas.Design

Inte så stora, bra med mataffär och 
Clas Ohlson• Rationella förv– kunna 
handla

stora förv. Då
byggande tagit 
lång tid. Något 
storslaget.

Höga förväntningar på inredning och 
design

höga, man 
har ju sett det 
växa fram.

höga, hade hört mycket. 
Men var kluven, då butiker 
mest skulle flytta in från 
gatan.

modernt 
köpcentrum 
med nya 
butiker.inga förv. Mest nyfiken.Förväntning

Föremedlar en tydlig känsla av storstadnytänkande
Förmedlar någonting extra men inte 
som NK men ett alternativ i Karlstad

positivt. 
Mysigt. Bra. 
Kul att strosa.Avvikande svar…inte mycket.nytt, bra för Karlstad.Förmedlar

4 - 5.ca 10flera ggr/v.2flera ggr/v.7 -10.3 - 4.Antal besök

Man +30årMan -25årtonårsmammaMan ca 50årTvå kvinnorMan +25årKvinna, 45-års åldern före
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Komentarer från informanter under besöket av Mitt I City. 

konsumkonsumstrosaClas Ohlsonköpa etiketter.konsumtitta runtÄrende.

tingvallatingvallajärnvägsgatantingvallatingvallaTingvalla
Vald 
utgång

Har inte sett någon informationstavla. 
Men man har en ganska bra överblick 
över var man befinner sig. Behovet av 
en karta är inte så stort• Ser 
informationstavlan vid utgången

Borde skylta 
upp vilka 
affärer som 
finns åt vilket 
håll i 
gångarna

Bra skyltning men jag saknar information och kommande 
events• Behövs rätt blomsterarrangemang i entreerna
vilket skulle göra att man har med sig det intrycket in och 
behåller det. Nu är det bara ett vanligt köpcentrumToaletter har jag ännu inte funnit.

Dåligt skyltat till toaletter•
Gatunamn på entreerna är bra •
Svårt att veta vart butikerna på
bottenplan ligger • Finns en karta 
vid ingången

Vill ha mer 
information, har 
inte sett någon 
informationstavl
a

Det borde 
finnas en 
skylt som 
visar var 
saker och 
ting är,

Informa
tion

På övervåningne känns det som det är 
färggladare butiker.• Handla över disk 
gillar jag inte det känns gammeldags. 
(Kjell & Company och Teknik 
Magasinet)• Saknar manligt modeMitt i City är ett otroligt lyft för Karlstad

Akademibokhandeln är suverän• Gillar att 
det inte är snurrdörrar vid entréerna

Svårt att komma upp i rulltrappan 
på helgerna, behövs fler passager 
upp och ner.• Food-Corten är 
mycket folk och höljudninvå, känns 
stressigt. Skulle inte gå hit bara för 
att maten är god.

Gången känns 
uppdelad, man 
känner bäst till 
butikerna som 
ligger mitt i 
Köpcentret inte 
de som ligger i 
gångarna.

Bra 
öppettider•
Allt är 
positivt, 
Konsum 
värdesätts 
mestÖvrigt

Scenen ser jag som en mötesplats

Inredningen 
ger en känsla 
av at det är 
större än va 
det egentligen 
är – positivt

Rulltrappor, trapp och hissar bra. Tomma ytor vid 
rulltrapporna, borde finnas en bra eller nått där man kan 
sätta sig och ta det lugnt, ett till fik eller en bar, en 
träffpunkt skulle behövas för att få folk att stanna. 

Food- Courten ser ut som Sunne 
skolmatsal, ställ dit några blommor så
kanske man skulle sätta sig där och äta, 
har aldrig ätit där. • Kuddarna vid 
rulltrappan är bra, speciellt för de yngre 
och äldre

Pallarna är ganska fulla när det är 
mycket folk, behövs fler.

Food- Courten -
Här kan man 
sitta och äta och 
kolla på folk, 
gillar det-

Möbleri
ng

Känner doft av mat vid 
järnvägsgatuentrén• Luktar taxfree
shop i gången mot Konsum

Inga dofter att 
anmärka pålagom, känner alla butikers dofter. Väldigt neutralt

Känner inte så mkt doft, mer än lite mat 
och skobutik-

Dofter från 
tebutiken, ibland 
kan det lukta 
gott

Doften är 
inte påtaglig 
vilket är braDoft

Färgklickar med alla logotyperLjust och fint Färger och inredning är ljus
Besviken på färgerna på utsidan av Mitt i 
CityModerna former och färger

Färgerna är 
mycket vitt vilket 
är ljust och fint

Butikerna är 
inbjudande 
med alla 
sina färgerFärger

Skönt att det är lite varmt--För varmt -
Varken varmt 
eller kalltDet är varmt

Temper
atur

Ljuset är behagligt, man känner att det 
är ljust men det är inte för ljust.• Gillar 
känslan av att det är en kupol och att 
ljuset kommer uppifrån

Bra med 
naturligt ljusLite för ljust• Lamporna i rulltrappan är snyggabehagligt

Ljuset känns starkare på
övervåningen

Välkomnande 
med ljus och 
värme

stark 
belysning 
vid 
entréerna •
Lite för ljustLjus

Ljudet – mysigt, sorligt. Ingen musik

Ingen 
anmärkning 
på ljudet, 
lagom vid 
tillfälletLjudet för starkt i Food-Courten---

Trevligt med 
julmusik, lite 
för hög 
volymmässi
gtLjud

Väggarna är ljusa • Känns som man 
går i en stad fast man går inomhus, 
affärerna lyser upp lite extra. Gillar 
gränderna med affärer

Ingången vid 
Royal snyggt 
designad med 
den äldre 
fasaden

Hissen och fondväggen bakom känns bra – nytt och 
exklusivt• Skinnpuffarna känns nyttSvensk Ek utanför Via Appia, snyggtModerna former och färger

Torget gillar han, 
öppet och stort. 

Mysigt torg•
Golvet är 
fintDesign

tingvallatingvallajärnvägsgatantingvallatingvallaTingvalla
Vald 
ingång

-25årca 25år. Man +30år

Man 

Tonårsmamma ca 45år.Man ca 50år

2 kvinnor 

Man +25år
Kvinna, ca 
45år under 

konsumkonsumstrosaClas Ohlsonköpa etiketter.konsumtitta runtÄrende.

tingvallatingvallajärnvägsgatantingvallatingvallatingvallaTingvalla
Vald 
utgång

Har inte sett någon informationstavla. 
Men man har en ganska bra överblick 
över var man befinner sig. Behovet av 
en karta är inte så stort• Ser 
informationstavlan vid utgången

Borde skylta 
upp vilka 
affärer som 
finns åt vilket 
håll i 
gångarna

Bra skyltning men jag saknar information och kommande 
events• Behövs rätt blomsterarrangemang i entreerna
vilket skulle göra att man har med sig det intrycket in och 
behåller det. Nu är det bara ett vanligt köpcentrumToaletter har jag ännu inte funnit.

Dåligt skyltat till toaletter•
Gatunamn på entreerna är bra •
Svårt att veta vart butikerna på
bottenplan ligger • Finns en karta 
vid ingången

Vill ha mer 
information, har 
inte sett någon 
informationstavl
a

Det borde 
finnas en 
skylt som 
visar var 
saker och 
ting är,

Informa
tion

På övervåningne känns det som det är 
färggladare butiker.• Handla över disk 
gillar jag inte det känns gammeldags. 
(Kjell & Company och Teknik 
Magasinet)• Saknar manligt mode-Mitt i City är ett otroligt lyft för Karlstad

Akademibokhandeln är suverän• Gillar att 
det inte är snurrdörrar vid entréerna

Svårt att komma upp i rulltrappan 
på helgerna, behövs fler passager 
upp och ner.• Food-Corten är 
mycket folk och höljudninvå, känns 
stressigt. Skulle inte gå hit bara för 
att maten är god.

Gången känns 
uppdelad, man 
känner bäst till 
butikerna som 
ligger mitt i 
Köpcentret inte 
de som ligger i 
gångarna.

Bra 
öppettider•
Allt är 
positivt, 
Konsum 
värdesätts 
mestÖvrigt

Scenen ser jag som en mötesplats

Inredningen 
ger en känsla 
av at det är 
större än va 
det egentligen 
är – positivt

Rulltrappor, trapp och hissar bra. Tomma ytor vid 
rulltrapporna, borde finnas en bra eller nått där man kan 
sätta sig och ta det lugnt, ett till fik eller en bar, en 
träffpunkt skulle behövas för att få folk att stanna. 

Food- Courten ser ut som Sunne 
skolmatsal, ställ dit några blommor så
kanske man skulle sätta sig där och äta, 
har aldrig ätit där. • Kuddarna vid 
rulltrappan är bra, speciellt för de yngre 
och äldre

Food- Courten -
Här kan man 
sitta och äta och 
kolla på folk, 
gillar det-

Möbleri
ng

Känner doft av mat vid 
järnvägsgatuentrén• Luktar taxfree
shop i gången mot Konsum

Inga dofter att 
anmärka pålagom, känner alla butikers dofter. Väldigt neutralt

Känner inte så mkt doft, mer än lite mat 
och skobutik-

Dofter från 
tebutiken, ibland 
kan det lukta 
gott

Doften är 
inte påtaglig 
vilket är braDoft

Färgklickar med alla logotyperLjust och fint Färger och inredning är ljus
Besviken på färgerna på utsidan av Mitt i 
CityModerna former och färger

Färgerna är 
mycket vitt vilket 
är ljust och fint

Butikerna är 
inbjudande 
med alla 
sina färgerFärger

Skönt att det är lite varmt--För varmt -
Varken varmt 
eller kalltDet är varmt

Temper
atur

Ljuset är behagligt, man känner att det 
är ljust men det är inte för ljust.• Gillar 
känslan av att det är en kupol och att 
ljuset kommer uppifrån

Bra med 
naturligt ljusLite för ljust• Lamporna i rulltrappan är snyggabehagligt

Ljuset känns starkare på
övervåningen

Välkomnande 
med ljus och 
värme

stark 
belysning 
vid 
entréerna •
Lite för ljustLjus

Ljudet – mysigt, sorligt. Ingen musik

Ingen 
anmärkning 
på ljudet, 
lagom vid 
tillfälletLjudet för starkt i Food-CourtenIngen reflektion, glömde att nämna ljud.

Ingen reflektion, glömde att nämna 
ljud.

Ingen reflektion, 
glömde att 
nämna ljud.

Trevligt med 
julmusik, lite 
för hög 
volymmässi
gtLjud

Väggarna är ljusa • Känns som man 
går i en stad fast man går inomhus, 
affärerna lyser upp lite extra. Gillar 
gränderna med affärer

Ingången vid 
Royal snyggt 
designad med 
den äldre 
fasaden

Hissen och fondväggen bakom känns bra – nytt och 
exklusivt• Skinnpuffarna känns nyttSvensk Ek utanför Via Appia, snyggtModerna former och färger

Torget gillar han, 
öppet och stort. 

Mysigt torg•
Golvet är 
fintDesign

järnvägsgatantingvallajärnvägsgatantingvallatingvallatingvallaTingvalla
Vald 
ingång

-25årca 25år. Man +30år

Man 

Tonårsmamma ca 45år.Man ca 50år

2 kvinnor 

Man +25år
Kvinna, ca 
45år under 

 



 

      

Intervju med informanter efter besöket av Mitt i city. 

konsumkonsumstrosa
Clas Ohlson+ 
drakes.köpa etiketterkonsumtitta runtÄrende.

1510 - 12.233520 - 25.1520/upplevd tid.

19.5151540241213tid

konsumkonsumdetta proj.
Clas Ohlson+ 
drakes.köpa etiketterkonsumkika runt lite.ärende

Saknar ingen gemensam service, 
räcker med en leksaksaffär

Saknar en 
informationsdisk

Saknar en garderob, vill ha båda händerna fria 
när hon handlar. Får hon inte hänga av sig 
kanske hon inte tar den där extra rundan•
Förvarningsboxar kan vara bra om man kommer 
med tåg

Saknar 
systembolaget och 
en garderob, om 
det ska vara så
varmt som det var. 

Förvaringsboxar och en 
garderob, skulle vara bra.

saknar 
informationstavla 
och skylt till toalett

Känner att jag inte är målgruppen för 
Mitt i Cityövrigt

Informationsskylten såg jag först när 
jag aktivt letade efter den. 
Toaletterna såg jag av en slump. 
Kan bero på att jag kände att jag inte 
behöver denna information i 
gallerian. 

Upplevde ingen 
direkt information, 
föredrar när 
informationen är 
diskret. 

Informationen upplev inte. Vill bli informerad om 
vad som händer i Mitt i City.

allt som behövs 
finns. Såg ingen 
karta, men såg 
utrymmesskyltar 
och gatunamnen 
på utgångarna.

Informationen – såg en 
tavla när de gick in, men 
ingen annan. Lärde sig var 
toaletterna låg. Bankomat 
borde finnas men vet inte 
var. 

Informationen är 
noll. Uppfattade 
bara gatunamnen 
vid utgågnarna och 
tycker inte att det är 
tillräckligt. 

Info upplever jag inte. Gatunamn på
ingågnarna är bra.• Saknar inget allt 
finns i närheten såsom apotek och 
systembolag. Garderob skulle jaginte
utnyttja men däremot förvaringsboxar 
skulle nog vara användbartinformation

gillar inte kuddarna. Sitter heller i ett 
hörn eller har ståbord

Skolmatskänsla i 
Food-Courten, ingen 
som sitter på
sittplatserna men i 
det stora hela bra.

Food-Courtens känns som en fabriksmatasal. 
Gillar inte att personalen sitter där och äter, folk 
med arbetskläder• Möblering - Stämningen är 
viktig. Blomster eller marschaller utanför. 
Krukorna och blommorna går inte hem.

Sterilt. Känner mig 
uttittad i food
courten, få bort 
uppmärksamhet 
från kund med mer 
växter.

Behövs fler sittplatser. 
Måste göra någonting åt 
Food-Courten, skärma av 
den för att man 
överhuvudtaget skulle vilja 
sitta där.

Bra. Stora ytor, 
öppet och ingen 
tränsgslekänsla

Ganska bra. Scenen, rulltrapporna och 
cafet där uppe är bra. Skulle behövas 
en trappa också. Många sittplatser är 
bra, det är mysigt Möblering

ingen generell doft, varje butik står 
för sin doftinget utmärkande

Opåtaglig, men det ska heller inte vara någon 
doft

luktar lite mat men 
är fräscht och stör 
ej.

Kände inga dofter vilket är 
positivt

reagerar bara vid 
Tingvallaingången

kände inte så mycket förutom vid 
maten och parfymbutiken, inget jag 
stör mig på.Doft

vitt och grått. Bortfallande färger, 
fokus hamnar på skyltfönstren. 

golvet är ljust och lite 
mörkt, men mest vitt. 
Food-Courtens
storlar lyfter den röda 
nyanserna är snygga 
ihop.

Färger – står för lyx, med stål, vitt, grått och 
orange. Stora vita lampor är snyggt. Mycket bra

ljust och fräscht 
vilket tilltalar. 
Centret i sig 
ganska anonymt, 
men butikerna har 
sina egna färger

Orange färgen på
brickorna är inte bra, 
förknippas med skolmatsal

finns inte, vitt men 
det är skönt när det 
är mörkt ute.

väldigt anonyma vilket är bra för då
syns butikerna med deras färgsättning. 
Gillar inte stengolvets färg och den 
orangea färgen på stolarna i Food-
Courten.Färger

Behagligprecis lagom går bra utan jacka, men varmt i börjanlite för varmt
för varmt. Men bättre för 
varmt än för kallt

Tänker inte på
temperaturen, 
varken varmt eller 
kalltupplevs varmareTemperatur

Behaglig

Ljus miljö som är 
behaglig och 
jättebra, naturligt ljus 
i mittenär för starktljust och fint, kanon

starkt vid entreerna, men 
bra inne i Mitt i CityLjus och behagligt-Ljus

behagligt, skönt sorl. Bra när man får 
intrycken från varje enskild butikBehagligt Nivån på ljudet hörs ännu mer

det var inte 
störandelugnt

positiv till att det 
låter lite

Idag spelades jazz, ljudet skulle kunna 
vara lite mer behaglig musikLjud

genomtänkt, blandning av stadsmiljö
och storstadskänsla, ljust och öppet, 
lätttilgängligt, ett färdigt koncept.

Snyggt och rent, 
dock ganska 
slätstruket och 
ingenting som sticker 
ut

bra• Restaurangens skyltar passar inte in, 
affärernas skyltar är fräscha och syns.

Trä och metall 
blandat är snyggt

De har verkligen försökt, 
viktigt att det inte slits och 
att det är rent. 

positiv, öppen och 
att man kan sitta 
och fika och titta på
folk-Design

snyggt, skön stämning, tryggt, 
exklusivt. man vill vara där!

Överträffar. större 
och bättre Lever upp till förväntningarna

lever mycket väl 
upp till 
förväntningarna 

Levde inte upp till 
förväntningarna, butiker 
som antingen flyttat in som 
tidigare låg utanför.

Lever upp till 
förväntningarna

Lever upp till förväntningarna med bra 
butikerFörväntning

storstad, lite exklusivitet. de rätta 
affärerna. ny samlingspunkt.storstadskänslaMitt i City är ännu fräschare nu

snyggt och trevligt 
och många 
intressanta affärerPositivt för Karlstad

öppet, ljust och 
trevligt

Mitt i City förmedlar samma som innan 
besöketFörmedlar

Man +30årMan -25årtonårsmammaMan ca 50årTvå kvinnorMan +25årKvinna, 45-års åldern Efter  
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