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Förord 
 

Gruppen har fått värdefull hjälp av ett flertal personer för att kunna genomföra denna uppsats. 
Hjälp har funnits vid handledning, intervjuer men även uppiggande ord när det ibland känts 

jobbigt på vägen. 
 

Ett stort tack till Ken Sihver, som med din kunskap om Gallerian och vänlighet ställt upp för 
oss genom denna period. Vi vill även tacka Lars Wester, för att du tog dig tid att träffa oss och 

besvara våra frågor angående ombyggnationen av Gallerian. Tack också till BVD som har 
hjälpt oss att komma i kontakt med ovannämnda. 

 
En ovärderlig hjälp fick vi även av alla er som besökte Gallerian och som tog er tid att fylla i 

vår enkät. Ett stort tack till er! 
 

Tack till Birgitta Olsson, för din handledning. Utan din hjälp hade det stundvis varit svårt att 
gå vidare. Du har även hjälpt oss in på rätt bana när vi har varit på väg att halka av. Vi vill 

även tacka dig för att du hjälpt oss att komma i kontakt med personer som har varit viktiga för 
vår studie. 

 
Till sist vill vi tacka alla närstående som förutom varit våra stöttepelare, alltid låtit oss veta att 

vi duger.  
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Abstract 

in  
and in particular the shopping proced re about the surrounding experience 
rather than the actual purchase. The result is that to attract the attention and grasp the interest 
o

T  
central Stockholm, ha  successful shopping 
mall that adds value to the customers shopping experience rather than the traditional shopping 
m
affect the success of a shoppi ieve that rebuilding Gallerian 
improved their shopping experience.  
 
W , 

reconstruction and rebuilding the facilities. Further on, we wanted to acquire a clearer picture 
on the success of the Galleria today. The essay also includes a customer survey with regards 

 
In the essay, qualitative and quantitative me ods are being used. The customer survey is 
made by quantitative methods. In the customer survey, the main views about Gallerian were 
as follows: good selection, lively, modern, and well planned. The majority of the asked 
customers utilize Gallerian to satisfy their shopping needs. With regards to the logotype, very 
few of the asked customers recognize it. Qualitative method has been used in the form of 

ersonal, semi-structured interviews with the company. Those will be accounted for in 
chapter six, Gallerian - in the process of change. Chapter four gives an understanding about 
hopping malls.  In the chapter about theories we present design, shopping experience, retail 
rand and cluster. The conclusions, based on the consumer survey, the interviews with the 
ompany, as well as the various theories, are accounted for in the analysis. The major 
onclusions we have made is that AMF Pension’s rebuilding of the Gallerian has been 
eneficial for the customers as well as for the company. An increased selection of restaurants, 
offee shops, and shops has lead to an increased amount of visitors. What in particular 
ontributes to the success of Gallerian is that the traditional mall-outline is refreshed by 
dding new elements, such as non-traditional retailers as well as innovative shop concepts. 
he final result has become a specific atmosphere, unique for Gallerian, which provides 
dded value to each customer’s shopping experience at every time.  

 

 
The competition within the retail industry is getting fiercer. The trend on the marketplace is to 

vest further in design, shopping experience and create a strong retail brand. Shopping malls,
ure has become mo

f the customers, it takes more than a traditional shop.  
 

he purpose of this essay was to examine how the shopping mall Gallerian, on Hamngatan in
s undergone a repositioning process and became a

all it used to be. The aim has also been to study malls as a phenomenon, what factors that 
ng mall, and if customers bel

e have chosen to study the Gallerian from a company perspective, directed to the owner
AMF Pension. We wanted to get a better insight in the process of repositioning Gallerian by 

to finding out the opinions about Gallerian.  
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b
c
c
b
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Sammanfattning 

nder år 2003 och 2004 genomfördes en omfattande ombyggnation av Gallerian på 

å skaffa oss en tydligare bild av vad som ligger bakom 
amgångarna med Gallerian. Vi har även gjort en konsumentundersökning för att få en 

och välplanerad. Majoriteten av de tillfrågade 
nvänder sig av Gallerian för att shoppa. Vad gäller Gallerians logotyp, är den inte särskilt 

 
Inom detaljhandeln har konkurrensen blivit allt hårdare. Aktörerna på marknaden tvingas 
lägga ner mer resurser design, upplevelseberikad miljö och på att skapa ett starkt varumärke. 
Gallerior har alltmer blivit upplevelsebaserade attraktioner. Konsumenter kräver mer än en 
byggnad med butiker i.  
 
U
Hamngatan, Stockholm city, som resulterade i stora förändringar. Uppsatsens övergripande 
syfte var att undersöka Gallerians framgångsfaktorer.  
 
Vi har valt att studera Gallerian ur ett företagsperspektiv, tillskriven Gallerians ägare AMF 
Pension. Vi ville genom detta perspektiv få en större inblick i hur ombyggnationen av 
Gallerian gick till. Vidare ville vi ocks
fr
uppfattning om hur konsumenterna förhåller sig till Gallerian. 
 
I studien används kvalitativa och kvantitativa metoder. I konsumentundersökningen har 
kvantitativ metod använts. I denna undersökning var konsumenternas grundläggande attityder 
till Gallerian: bra utbud, levande, modern 
a
känd hos de tillfrågade respondenterna. Den kvalitativa metoden har använts i form av 
personliga semistrukturerade intervjuer med förvaltningschef på Gallerian, Ken Sihver samt 
arkitekten för ombyggnaden, Lars Wester. I kapitel fyra ges en inblick i ämnet gallerior. 
Empirin, som presenteras i kapitel sex och sju, har styrkts med teorier om design, upplevelser, 
varumärke och kluster. I analysen har vi kopplat samman konsumentundersökningen och 
intervjuerna med teorin. Några av de slutsatser vi har kommit fram till är att ombyggnaden av 
Gallerian har varit positiv för både kunderna och AMF Pension. Ett utökat utbud av 
restauranger, caféer och butiker har bidragit till att fler besöker köpcentrumet. De faktorer 
som ligger till grund för framgångarna med Gallerian är att det traditionella utbudet i ett 
köpcentrum har blandats med nya aktörer på marknaden samt att det har skapats en atmosfär i 
Gallerian som känns särskiljande för just Gallerian. 
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1. Inledning 
    
I uppsatsens första kapitel redovisas varför vi valt att studera Gallerian. I detta kapitel 
presenteras även problembakgrund, syfte samt frågeställning. Till sist redogörs de 
avgränsningar vi gjort. 
 
 
1.1 Inledning och ämnesval 
 
Året är 2003, du befinner dig på Hamngatan 37 i Stockholm city och framför dig ser du en 
byggnad utsmyckad som en reklampelare. Färgglada banderoller som löper längs fasaderna 
indikerar att något håller på att hända med byggnaden. Det är Gallerian, en av Stockholms 
äldsta gallerior som befinner sig i startskottet för en omfattande renovering. Gallerian var 
tidigare ett centrum som inte utmärkte sig bland de andra galleriorna i Stockholm city. Den 
hade ett begränsat och butiks- och restaurangutbud som bar på en intetsägande atmosfär. Idag, 
efter otaliga arbetstimmar och en stor summa pengar blomstrar Gallerian. Atmosfären är en 
helt annan än den som tidigare fanns och lockar besökarna att tillbringa timmar med shopping 
i det breda utbud av butiker som nu erbjuds.   
 
Inom detaljhandeln har det under de senaste åren blivit mer uppmärksammat att det inte går 
att locka till sig konsumenter enbart genom bra priser och hög kvalité. AMF Pension, ägare 
till Gallerian, insåg detta och började fundera över vad de skulle göra för att Gallerian skulle 
bli en välbesökt plats i Stockholm city. Genom att flytta ut fasader, öppna nya entréer, utöka 
butikssortimentet och skapa en öppen atmosfär har de lyckats föra in nya begrepp i Gallerian. 
Gallerian kan nu förknippas med ord som modern, bra utbud, levande och välplanerad. Detta 
är faktorer som är av stor vikt för att en galleria ska bli framgångsrik.    
 
När vi i augusti år 2005, skulle bestämma ämnesval för vår kandidatuppsats, hade vi bestämt 
oss för att den skulle handla om butiksdesign och kommunikation. Vi ville undersöka hur 
butiker kan kommunicera och påverka sina kunder genom skyltar, varuexponering och 
butiksmiljö. När vi gjorde förstudier i ämnena, fann vi information om att butikerna i 
Gallerian, Stockholm city, hade tillsammans ökat omsättningen med 50 procent. Det väckte 
vårt intresse för Gallerian och vilka faktorer som gjort den så framgångsrik Vi insåg ganska 
snart att ämnet gallerior är relativt outforskat, vilket ökade vårt intresse ytterligare. Det kändes 
mer relevant att skriva om just en galleria, istället för en enskild butik, då utformningen av 
gallerior i Sverige tycks vara en av de senaste trenderna inom detaljhandeln. Med Gallerian 
fann vi det intressant att undersöka vilka faktorer som har påverkat försäljningsökningen.  
 
 
1.2 Problembakgrund 
 
Detaljhandeln har förändrats under åren, som så mycket annat i samhället. Befolkningen 
köper inte längre nya produkter enbart för att de behöver dem. Konsumtion av 
sällanköpsvaror handlar idag om shopping, där konsumenterna till stor del fattar inköpsbeslut 
på plats och inte planerar i förväg vad de ska köpa. Konsumenter tillbringar allt mer tid åt att 
shoppa och shopping kan ses som ett nöje för att tillfredställa olika önskningar. Det har 
medfört att allt fler butiker etableras och konkurrensen inom handeln har blivit hårdare. 
Faktorer, såsom pris och kvalité, som tidigare använts som konkurrensmedel har inte längre 
lika stor slagkraft. Butiksägare måste hitta nya lösningar för att locka till sig kunder. 
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Omgivningen i och kring butiken sp ur kunderna upplever sortimentet i 
er mer resurser på utformning och 

som inrymmer ett flertal butiker. Köpcentrum är ofta placerade nära 
ollektivtrafiken och stora på- och avfarter, för att göra dem lättillgängliga för 

t spendera otaliga timmar på shopping i ett 
ignen i butikerna viktig, utan även utformningen av hela 

öpcentrumet samt utbudet av upplevelsebaserade attraktioner. (Bergström & Kolterjahn 

are. Detta har gjorts genom ett utökat utbud av 
utiker inriktade till de yngre. Även utbudet av caféer och restauranger har utökats. Ägarna 

gångsfaktorer, genom 
tt studera gallerior som fenomen, teorier som vi anser väsentliga för studien samt hur 

och 
pplevelser men inte beaktat personal och service. Detta eftersom ägarna till Gallerian, AMF 

er på att förvandla den till en attraktiv plats för shopping.   

ndersökningen är genomförd ur ett företagsperspektiv, tillskriven ägarna till Gallerian. Vi 

elar en stor roll för h
r nbutiken. Många butiksägare har insett det och lägge

upplevelser. Konsumenter idag efterfrågar ett brett utbud av olika butiker närliggande 
varandra. Detta har medfört att det öppnas nya köpcentrum/gallerior och gamla byggs om, 
vilket innebär att konkurrensen ökar. Enligt Svenska ordboken (1999) är ett köpcentrum eller 
en galleria en byggnad 
k
konsumenterna. Det är idag inte ovanligt at
köpcentrum. Då är inte enbart des
k
2004, s13)  
 
Gallerian på Hamngatan 37 i Stockholm city har genomgått en omfattande ombyggnation som 
blev klar i november år 2004. Därefter har butikerna i Gallerian ökat omsättningen med 50 
procent och antalet besökare hade i slutet av juni år 2005 ökat med 27 procent (Bohlin-
Malmnäs & Vagnemark 2005). Detta visar på att det inte längre enbart är varorna i butikerna 
som påverkar konsumenternas köpbeteende, utan även omgivningen kring butikerna. 
Ombyggnationen gjordes på grund av att Gallerian var sliten och omodern, samt att ägarna, 
AMF Pension, ville locka dit fler yngre besök
b
har även utvecklat en atmosfär som känns behaglig för besökarna att vistas i. Den renovering 
som genomförts på Sergelgången har hjälpt till att öka kundflödet till Gallerian.  
 
 
1.2.1 Syfte och frågeställning 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka som är Gallerians fram
a
besökarna uppfattar Gallerian efter dess ombyggnation. Vi har valt följande frågeställning:  
 

• Vilka är Gallerians framgångsfaktorer efter ombyggnationen?  
 
 
1.3 Avgränsning 
 
Vi har valt att avgränsa denna uppsats till att endast undersöka Gallerian som en enhet och 
inte studera de enskilda butikerna i Gallerian. Vi har även valt att inte närmare studera andra 
köpcentrum i Sverige. Vi har endast studerat Gallerians resurser, i form av utformning 
u
Pension, nyligen lagt ner stora resurs

U
har inte beaktat konsumentperspektivet, därför att det då skulle bli en allt för omfattande 
uppsats, både tidsmässigt och i omfång.  
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2. Bakgrund 
 

I detta kapitel presenteras Gallerian på Hamngatan, i Stockholms city. Kapitlet tar bland 
annat upp information om ägarförhållanden, storlek och antal anställda. Detta görs för att ge 
en bild över den galleria som genomsyrar hela uppsatsen. 
 
 
2.1 Gallerian, Hamngatan 37 
 
Gallerian, belägen på Hamngatan 37, är Stockholms första egentliga galleria. Den öppnades 

rsta gången den 7 oktober år 1976. Innan ombyggnaden som blev klar år 2004, bestod 

a skapa ett 
älbefinnande. (Hultin 2005) Antalet anställda är i skrivandets stund sammanlagt cirka 700 
tycken. Året efter ombyggnaden av Gallerian var försäljning nästan 1,4 miljarder kronor, 

(Sihver 2005) Handeln innanför Stockholms 
llar omsatte ca 14-15 miljarder kronor år 2005. Detta är dock en preliminär siffra. 

F 
ensions ägo i samband med förvärvet av Gallerian. AMF Pension får intäkter från butikerna 

genom hyre utiksenheter som 
llkommit efter ombyggnationen har hyra baserat på omsättning. (Sihver 2005)    

mbyggnation av Gallerian år 1995 som kallades Ljuset. Den syftade till 
, förbättra belysningen och öppna upp skyltfönster. När AMF Pension 

fö
Gallerian av cirka 60 butiker. I dagsläget finns det cirka 80 butiker, placerade på en yta på 
27 500 kvadratmeter. (Sihver 2005) Trots att det finns 20 nya butikslokaler, är de nya 
aktörerna betydligt fler. Enligt Lars Wester, arkitekt på Wester + Elsner arkitektbyrå, beror 
det på att AMF Pension, väljer att kontinuerligt byta ut butikssortimentet för att få det allra 
attraktivaste utbudet i Gallerian. (Wester 2005)  
 
Gallerian består av en lång bred innergata med butiker, caféer och restauranger på tre plan. 
(NDHST 2005) Besökarna i Gallerian möts av ett ljus från glastaket och en levande atmosfär. 
Med blandningen mellan den vita inredningen och detaljer i körsbärsträ samt golvet i kalksten 
vill ägarna, AMF Pension, förmedla en känsla av lyx, vilket de vill sk
v
s
vilket förväntas öka till 1,6 miljarder år 2007. 
tu
(Cronholm 2006) Från början bestod Gallerian av fem olika fastigheter som hade tio olika 
delägare. Sparbanken (idag Föreningssparbanken) köpte samtliga fastigheter och sålde år 
1999 Gallerian till AMF Pension. Gångstråket ägdes tidigare inte av någon, men kom i AM
P

savtal, som består av hyra per kvadratmeter. Några av de b
ti
 
Det genomfördes en o
tt rensa upp skyltara

köpte Gallerian, år 1999, började de fundera på hur de som ensam ägare till hela Gallerian 
kunde förnya den. Fyra år senare påbörjades ombyggnationen och slutfördes i november år 
2004. Den innebar bland annat att fasader flyttades ut, nya butiker tillkom samt att nya entréer 
öppnades upp. Målet med ombyggnationen var att flytta den kommersiella mittpunkten från 
Stureplan till Hamngatan, vilket Ken Sihver, förvaltningschef för Gallerian, anser att de har 
lyckats med. Efter ombyggnationen har omsättningen ökat med 50 procent i Gallerian. Sihver 
menar att det kan bero på att butiksytorna har ökat, vilket ska medföra ökad försäljning. I 
vissa av de tidigare befintliga butikerna har omsättningen ökat med 100 procent (Ibid) 
 
 

 9



2.2 Gallerians kunder 
 

. Besökarna förknippade Gallerian 
ed ord som exempelvis alldaglig, tråkig, levande och dåligt utbud. Ett stort antal av 

ss design och atmosfär med negativa ord. Flertalet 
ord som tråkig, välkänd, gammal, och omodern. Hela 37 

rar, från 16 år. Ungdomarna var tidigare inte 

En konsumentundersökning som genomfördes innan ombyggnationen av Gallerian 
påbörjades, visade att deras typiska kund var en man/kvinna i medelåldern eller äldre. 
(Hernström & Skyhammar 1999, s.14) Vanligaste besöksfrekvensen för att äta/fika eller 
hoppa bland besökarna i Gallerian var en gång i månadens

m
Gallerians besökare associerade de
förknippade Gallerians logotyp med 
procent kände inte till Gallerians logotyp. Många konsumenter såg inte Gallerian som en 
helhet, de besökte inte Gallerian, utan en specifik butik. (Ibid, Bilaga 1) 
 
Trafiken av besökare i Gallerian har ökat med cirka 27 procent efter ombyggnationen fram till 
juni år 2005 (Sihver 2005). Varje dag besöker ungefär 35 000-40 000 människor Gallerian 
(Wester 2005). På veckodagarna är det till största del kontorsarbetare som besöker Gallerian 
och på helgerna barnfamiljer. Gallerian är även en mötesplats för många ungdomar. Sihver 
tror att flertalet av de nya besökarna är i yngre åld
den självklara kundgruppen. AMF Pension vill vinna denna kundgrupp och vänder sig därför 
mot dem rent bildmässigt, i marknadsföringen. Sihver anser att de kunder som Gallerian har 
sedan tidigare, kommer dit ändå. För att väcka uppmärksamhet hos fler konsumenter 
marknadsförs Gallerian på platser som inte har direkt samband med den. Logotypen för 
Gallerian pryder dels en tunnelbanevagn i Stockholm och dels en av de bussar som tar 
konsumenter från Stockholm innerstad till IKEA i Kungens Kurva.  (Sihver 2005)  
 
 
        

3. Metod 
 
Detta kapitel redogör för de valda metoder som vi använt oss av i studien. Vi presenterar 
företagsperspektivet, som är det perspektiv vi valt att göra studien ur. Vidare behandlas de 
datainsamlingsmetoder som använts i uppsatsen samt hur vi har mätt validiteten och 
eliabiliteten. Avslutningsvis ingår även en kritisk granskning av de metodval som ligger till r

grund för studien. 
 
 
3.1 Undersökning ur ett företagsperspektiv 
 
Nedan följer de metodval som gruppen använt sig av i undersökningen om Gallerian. 
Uppsatsen är skriven ur ett företagsperspektiv och riktad till AMF Pension, som är ägare till 
Gallerian. Vi ville genom detta få en större inblick i hur arbetet med Gallerians ombyggnad 
gick till. Vidare ville vi även få en tydligare bild av vad som ligger till grund för 
framgångarna med Gallerian idag.  
 
Ett företagsperspektiv är ett synsätt ur ett företags uppfattning (Aaker et.al. 2004, s.14). 
Undersökningen utformas utifrån företagets intressen, både i den kvalitativa och kvantitativa 
undersökningen. Den kvalitativa undersökningen har utförts med hjälp av Ken Sihver, 
förvaltningschef för Gallerian samt Lars Wester, arkitekt för Gallerians ombyggnation. Vi 
valde att intervjua dessa personer därför att de besitter stor kunskap om Gallerian och om 
arkitekturen, vilket var av stort värde för vår uppsats. I den kvantitativa undersökningen har 
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den, i form av en enkät genomförts på Gallerians besökare. Vi ville med denna få fram 
esökarnas syn på Gallerian.  

ntliga teorier, såsom 
arumärke, klusterbildning, upplevelser och butiksdesign. Där vi använt oss av teori inom 

tervjuer. I 
onsumentundersökningen har vi valt att använda oss av en kvantitativ metod i form av en 
nkätundersökning. Vi utförde undersökningen i Gallerian för att nå de konsumenter som var 

nta för denna studie. Uppsatsen består av både kvalitativ och kvantitativ metod eftersom 
vi ansåg att vi behövde både företage kap om Gallerian, men även kunders 

ppfattning för att kunna besvara vårt syfte och vår frågeställning. 

tiv metod handlar om att samla in information i form av ord och meningar. 
en utförs då information behövs om sådant som inte kan mätas eller observeras. (Jacobsen 

 mer mot individen där datainsamling 
denternas perspektiv. I denna metod är 

 tidskrävande. (Saunders et al. 2003, s.257) Öppna 

b
 
 
3.1.1 Analytiskt synsätt med deduktiv metod 
 
Det analytiska synsättet med deduktiv metod utgår från befintlig teori. I detta synsätt studeras 
litteraturen först, existerande modeller och teorier lärs in och sedan görs de empiriska 
studierna. När känslor och upplevelser mäts och analyseras med kvantitativa metoder, 
används ett vetenskapsteoretiskt synsätt, som kallas positivism. (Saunders et.al. 2003, s.86) 
Denna metod passade in på vår undersökning, då vi utgick från befi
v
butiksdesign, har vi valt att implementera den på Gallerian, eftersom utbudet av sådan teori är 
begränsad om gallerior. Samtliga teorier testades sedan på Gallerian på Hamngatan i 
Stockholm för att vi skulle kunna svara på vår frågeställning: Vilka är Gallerians 
framgångsfaktorer efter ombyggnationen? 
   
 
3.2 Datainsamling 
 
För att samla in data till uppsatsen har vi använt oss av kvalitativ och kvantitativ metod. Vid 
intervjuerna med Ken Sihver, förvaltningschef för Gallerian och Lars Wester, arkitekt för 
Gallerians ombyggnation, har vi använt oss av en kvalitativ metod i form av djupin
k
e
releva

ts syn och kuns
u
 
 
3.2.1 Kvalitativ metod och öppna individuella intervjuer  
 
Kännetecknande för kvalitativ metod är att det inte från början är känt exakt vilka resultat som 
r tänkbara. Kvalitaä

D
2002, s.139) Den kvalitativa metoden riktar intresset
görs för att skapa sig en översiktlig bild utifrån respon
det människan som är det huvudsakliga instrumentet. (Backman 1998, s.48) Kvalitativ metod 
tillämpades i vår uppsats genom ett öppet samtal om ett ämne mellan oss och respondenterna. 
 
Genom att göra öppna personliga intervjuer med en kvalitativ metod kan inte ett lika stort 
antal personer undersökas. Vi har intervjuat två personer eftersom denna datainsamlingsmetod 
ger mycket information, men är
individuella intervjuer kännetecknas oftast av att undersökaren och den som blir intervjuad 
har en öppen dialog. (Jacobsen 2002, s.160 ff.) Fördelen med att använda sig av öppna 
individuella intervjuer är att undersökaren får fram enskilda individers tolkning av ett 
fenomen. Dessutom ger denna typ av intervju en djup förståelse i ämnet som undersöks. (Ibid)  
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Vi har valt att använda oss av en semistrukturerad intervjumetod. Denna metod innebär att 
intervjun består av öppna frågeställningar, uppbyggda kring ett tema eller område. Dessa 

tervjuer kräver noggrann planering, koncentration vid genomförandet och senare i analysen. 
i valde denna metod därför att den öppna strukturen kunde ge oss oväntad fakta och 

 bokade därigenom en personlig intervju. Intervjun 
de rum på Wester + Elsners arkitektbyrå den 21 november 2005.  Även i denna intervju 

ade vi ett antal öppna, relevanta frågor där svaren antecknades skriftligt.  

. Enkätfrågor kan vara 
rmulerade på olika sätt. Enkäter kan innehålla öppna frågor vilket ger respondenten en 

d ja eller nej. Vid slutna frågor 
llan öppna och stängda frågor är 

in
V
attityder. (Saunders et al. 2003, s.257)  
 
Vi fick genom vår handledare Birgitta Olsson kontakt med BVD (Blidholm Vagnemark 
Design) som utformat Gallerians skylt- och kommunikationsmedel. BVD i sin tur 
rekommenderade oss att ta kontakt med Ken Sihver, förvaltningschef för Gallerian, som vi 
intervjuade den 26 oktober 2005. Intervjun ägde rum på café Coppola i Gallerian. Vi hade 
formulerat ett antal öppna, relevanta frågor som skickades till Sihver två dagar innan intervjun 
skulle ske. Detta för att ge honom möjlighet att förbereda sig. Under vår intervju med Sihver 
gjorde vi noteringar både skriftligt och på band.  
 
Vidare gav Sihver oss kontaktuppgifter till Lars Wester, arkitekt för Gallerians ombyggnation. 
Vi tog kontakt med Wester via telefon, och
äg
h
 
 
3.2.2  Kvantitativ metod och enkätundersökning 
 
Kvantitativ metod baseras på data som kan mätas, det vill säga data som kan uttryckas i siffror 
och tal eller andra mängdtermer. Fördelen med en kvantitativ metod är att det erhålls ett 
objektivt mått på sannolikheten, att de slutsatser som framkommit är korrekta. (Jacobsen 
2002, s.140) 
 
Vi har i vår uppsats använt oss av enkäter i den kvantitativa undersökningen. Anledningen till 

etta var för att vi skulle kunna få svar från en stor mängd respondenterd
fo
frihet i sina svar, eftersom de inte kan besvara frågorna me
varar respondenten utifrån förbestämda alternativ. Valet mes

inte nödvändigt då dessa går att kombinera. (Aaker et al. 2001, s.306) 
 
Vi utformade vår enkät med 13 slutna frågor. Anledningen till detta var att ett fåtal frågor med 
fasta svarsalternativ är lättare att utföra, eftersom respondenten inte behöver lägga ner lika 
mycket tid på att svara, som vid öppna svarsalternativ.  I enkätundersökningar förekommer 
det ofta bortfall, till exempel på grund av att respondenterna missuppfattar frågorna eller inte 
kan/vill svara. I vår enkätundersökning förekom det dock enbart bortfall på fråga fyra (se 
ilaga 4). Evakarin Hernström och Marie Skyhammar, gjorde år 1999 en b

konsumentundersökning om Gallerian, på MarknadsAkademin, kandidat- och 
magisterinriktning vid Stockholms universitet. Vi har tagit deras undersökningsfrågor i 
beaktande för att vi skulle kunna jämföra resultaten och har därmed till viss del använt samma 
ord i vår enkät. Detta för att jämförelsen skulle kunna ske på ett korrekt sätt. Därav kan vissa 
ordval ses som mindre passande i vår undersökning. Vi är medvetna om att vissa ord kan 
tolkas olika av olika individer, exempelvis ordet utmärkande. 
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Vi valde att göra enkätundersökningen på en bestämd plats, Gallerian, där det passerar mycket 
människor. Undersökningen utfördes med ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att vi 
bedömde vilka personer som var passande och tillgängliga. Eftersom enkäten riktades till 
Gallerians besökare, utfördes enkäten där. Vi träffades den 22 november 2005, klockan 10.00  
för att genomföra enkätundersökningen med målet att få 100 enkäter besvarade. Eftersom vi 
örjade vid öppning var det inte så mycket passerande människor och vi hade till en början 

.3 Reliabilitet och validitet  

stämmelsen mellan 
ätningarna god talas det om hög reliabilitet, är den dålig talas det om låg reliabilitet. 
aximal reliabilitet innebär att samtliga mätningar ger samma mätvärde. Hög reliabilitet är 

2003, s.101) 

 felen är få. Med en sådan relativt vidlyftig tolkning förutsätter hög validitet 
ckså hög reliabilitet. (Ibid) 

ant i sammanhanget, då 
ågorna handlade om Gallerian och ombyggnationen av den.   

ppfattar forskarens tolkning av 
erkligheten, än på hur respondenterna själva uppfattar verkligheten. Detta ställer krav på att 
et vi frågar om, uppfattas som relevant av respondenterna. (Ibid, s.44) 

b
svårt att få tag på respondenter som ville svara på enkäten. Successivt började således 
processen komma igång. Besöksantalet ökade vilket underlättade att få enkäterna besvarade. 
För att hjälpa till vid eventuella frågor fanns vi alltid tillgängliga när respondenterna skulle 
fylla i enkäten. Sammantaget fick gruppen efter tre timmars arbete, ihop 100 besvarade 
enkäter.  
 
 
3
 
Reliabilitet handlar om pålitlighet. Graden av reliabilitet hos en viss mätmetod har att göra 
med hur väl upprepade mätningar av samma objekt överensstämmer med varandra, oavsett 
hur väl de var för sig överensstämmer med det sanna värdet. Är överens
m
M
ingen garanti för att få hög validitet. (Saunders et al. 
 
Validitet avser att mäta det som är relevant i sammanhanget. Graden av validitet hos en viss 
mätmetod har att göra med hur väl mätningar överensstämmer med det sanna värdet. För en 
god sådan överensstämmelse krävs både att systematiska fel saknas eller är få och att de 
slumpmässiga
o
 
Reliabiliteten är relativt hög i vår kvalitativa undersökning. De personer som vi har intervjuat 
har stor kunskap om Gallerian. Eftersom stor del av den kvalitativa undersökningen ligger till 
grund för vår uppsats anser vi även att validiteten är hög. Vad gäller den kvantitativa 
undersökningen har vi uppnått hög reliabilitet på grund av att vi fick 100 enkäter besvarade 
och detta anses vara generaliserbart. Vi har även mätt det som är relev
fr
 
 
3.4 Metodkritik  
 
I de val av metod som vi har använt finns det ett antal nackdelar. Vad gäller 
företagsperspektivet, är det viktigt att komma ihåg att vi i undersökningen inte såg 
verkligheten ur konsumenternas synvinkel utan enbart ur företagets. Vidare är det också 
viktigt att vara medveten om att kvalitativ metod undersöker oftast endast ett fåtal personer, 
som kanske inte är representativa för populationen. Detta medför att den kvalitativa metoden 
stöter på generaliseringsproblem. (Jacobsen 2002, s.144) 
 
Den deduktiva metodens svaghet ligger i hur respondenterna u
v
d
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Nackdelen med den öppna individuella intervjun är att den är tidskrävande och därmed 
kostsam. Dessutom måste det läggas ner tid på att administrera den enskilda intervjun. Därför 
används metoden sällan vid stora urval. (Ibid, s.160) 
 
Den största kritiken mot kvantitativ metod är att den kan ge undersökningar en ytlig karaktär. 
Eftersom metoden är inriktad på många enheter kan den inte vara alltför komplex. I denna 
metod måste undersökarna nöja sig med att mäta ganska enkla förhållanden och det är svårt 
att gå in på djupet. (Ibid, s.147) 
 
I genomförandet av en enkätundersökning måste undersökaren förlita sig på respondenten och 
har ingen möjlighet att tolka fysiska reaktioner. Kvantitativ metod har ingen djupare förståelse 

ch inblick, vilket gör att frågorna domineras av sin förståelse och respondenterna kanske inte 
r möjlighet att berätta om det som denne anser är viktigt. Risken finns att respondenten inte 

 frågor. I vissa fall anger respondenterna ändå något av 
varsalternativen, vilket kan påverka resultatet missvisande. (Aaker et.al. 2004, s.306) 

)  

o
få
förstår eller har tid att besvara alla
s
  
Vad gäller bekvämlighetsurval har metoden vissa svagheter som gör att den måste användas 
med största försiktighet. Dels kunde vi enbart få synpunkter av dem som fysiskt fanns 
närvarande i Gallerian. Det fanns också somliga som inte ville fylla i frågeformuläret. Denna 
form av urval omöjliggjorde en bortfallsanalys, eftersom vi inte hade någon information om 
alla respondenter som önskades undersökas. (Jacobsen 2002, s.350
 
Det fanns några aspekter som gjorde att validiteten och reliabiliteten inte var helt tillförlitliga. 
Vi är medvetna om att de personer som vi har djupintervjuat, gärna framställer Gallerian som 
positiv. Vidare kan konsekvensen av att vi enbart gjorde konsumentundersökningen under ett 
tillfälle givit oss en lägre reliabilitet. För att åtgärda detta skulle uppföljning av 
undersökningen ha gjorts. 
 
 

 
4. Referensram 

    
I detta kapitel presenteras en referensram för att ge en inblick i ämnet gallerior. Den 
innefattar gallerior som fenomen samt trender inom köpcentrum, både i Sverige och på andra 

latser i världen.  p
 
 
4.1 Gallerior som fenomen 
 
Det har bedrivits handel på olika marknadsplatser ända sedan medeltiden. De marknader som 
då fanns kan liknas vid dagens köpcentrum. Trots att mycket har hänt sedan medeltiden, är 
marknadsplatserna fortfarande mycket viktiga. Butiksförsäljning sker på liknande sätt längs 
gågator i stadskärnor samt i köpcentrum. En stark trend inom detaljhandeln i Sverige är att en 
llt större koncentration av handeln sker via köpcentrum, a vilket visar på att det är lönsamt för 

its sedan 100-talet i 
omarriket. (Nationalencyklopedin, 1992) De moderna europeiska galleriorna har sitt 

butiksägare att etablera sig i dem. (Bergström 2000, s.6 ff.) 
 
En galleria eller ett köpcentrum är en byggnad som inrymmer ett flertal enskilda butiker 
Svenska ordboken 1999). Det är inget nytt fenomen, utan har funn(

R

 14



ursprung från USA. En typisk galleria har ett brett utbud av butiker, restauranger, caféer och 
består vanligen av flera våningar med många entréer. De olika våningsplanen utgörs ofta av 
komplicerade system och gångar för att besökaren ska tillbringa längre tid inne i gallerian. 

nglund 2001) Det är även viktigt att skapa en trivsam miljö, med en mix av butiker som gör 

medel. Flertalet ligger i direkt anslutning till stora trafikleder 
ed många av- och påfarter, nära kollektivtrafiken (tåg, bussar, tunnelbanor) och erbjuder bra 

 

 

nde och intressant miljö för besökaren. Detta har lett till att 
novativa marknadsförare försöker ta bort gränsen mellan shopping och teater. De vill skapa 
iljöer som stimulerar och roar besökarna samtidigt som de handlar.  (Askegaard et al. 2002, 

s.283 ff.) 
 

n. I Kina och Indien kommer det 

way 2005) Även om byggandet av nya köpcentrum har minskat i USA, är 
e stora galleriorna fortfarande populära. I Minnesota finns en av de största galleriorna i USA, 

 som en nöjespark och består av mer än 400 butiker, 45 
grafer och ett vattenland. Den rankas som den främsta 

ristattraktionen i USA. (Askegaard et al. 2002, s.284)  

Byggnaden har ett stort laminerat 

(E
det spännande att shoppa för konsumenten. (Askegaard et.al. 2002, s.283 ff.) De enskilda 
butikerna i en galleria binds ofta samman med gemensamma aktiviteter, såsom öppettider, 
skyltning och exponering. (Hasselgren 2001, s.21) Köpcentrum är ofta placerade så att det är 
lätt att ta sig till dem oavsett färd
m
parkeringsmöjligheter. (Bergström & Kolterjahn 2004, s.13 ff.) 
 
En förklaring till att konsumenter väljer ett köpcentrum som handelsplats är att de kan få ner 
transportkostnaderna och spara tid, genom att flera butiker etablerar sig på en 
sammanlänkande plats. (Ibid) Enligt Wilner Anderson, Sverigechef på köpcentrumföretaget 
Steen & Strøm, är det viktigt att ett köpcentrum är anpassat till platsen som det befinner sig
på, för att vara framgångsrik. Det är marknaden som måste styra utbudet. Stora gallerior är 
attraktiva för att de, som större enheter kan ge ett större utbud, högre kvalitet och lägre priser. 
Därefter är det också viktigt med trivseln i en galleria, kunderna ska må bra av att gå runt där. 
Det innefattar faktorer såsom rätt storlek på entréerna samt att ljud, ljus och material ska 
harmonisera. Det ska vara lätt att hitta samt finnas ett stort utbud av restauranger och caféer i 
köpcentrumet. (Söderberg 2005, s.12) 
  
 
4.1.1 Trender i världen 

 
Under 2000-talet har gallerior utvecklats till stora upplevelsecentrum. Där är det viktigt att 
skapa en positiv, pulsera
in
m

Marknaden för köpcentrum ser olika ut på olika håll i världe
att byggas ca 250 nya köpcentrum inom en tioårsperiod i varje land. I Kina kommer sju av 
köpcentrumen att vara bland de tio största i världen. I USA har däremot byggandet av nya 
köpcentrum nästintill stagnerat. Endast ett fåtal nya köpcentrum kommer att byggas under de 
vå närmsta åren. (St

d
Mall of America. Den är skapad
restauranger, 9 diskotek, 14 bio
tu
 
Ett av världens mest slående köpcentrum är Vasco da Gama Center i Lissabon, Portugal. 
Byggnaden, döpt efter den portugisiske sjöfararen, liknas vid ett stort skepp. (Underhill 2005, 
s.20) Det är ett av de få köpcentrum i världen som är byggt för att vara uppseendeväckande på 
utsidan. Tanken är att dess yttre ska dra till sig trafik och attrahera intressanta 
butiksinnehavare till att vilja etablera sig där. (Ibid, s.153) 
glastak, med rinnande vatten längs takåsen och kantad med terrasser. Inne i centrumet finns 
hissar, broar och butiksfronter som även de är byggda av glas. Köpcentrumet har vunnit flera 
internationella designutmärkelser. (dupont 2005)  
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4.1.2 Trender i Sverige 
 
Förekomsten av köpcentrum blir allt vanligare i Sverige och de flesta ägs av svenska och 
utländska fastighetsföretag, till exempel Atrium Fastigheter, Sten & Strøm och Rodamco. 
(Bergström & Kolterjahn 2004, s.8 ff.) Köpcentrumen växer både i antal, storleksmässigt och 
många är väldigt likartade i utbud, stil och design. (Ibid, s.3) Köpcentrumens utveckling har 
varit mycket positiv under 1990-talet med en ökad omsättning och hög expansionstakt. 
Forskare förutser att denna goda utveckling kommer att hålla i sig även under 2000-talet. 
Planerade nyetableringar och expansioner av redan etablerade köpcentrum kommer fram till 
år 2010 medföra ytterligare cirka 700 000 kvadratmeter handelsyta. (Ibid, s.13 ff.) Det 

ommer mellan åren 2003 och 2008 etableras 16 nya köpcentrum runt om i Sverige och de 

kedjornas utbud som ofta finns i köpcentrumen. 
ellertid kan likriktningen ha en negativ effekt för köpcentrumen i storstadsregionerna; 

tockholm, Göteborg och Malmö. Det beror på att där finns det ett stort antal köpcentrum att 
t radie, vilket innebär att konsumenterna har stora möjligheter att 

välja bort mindre intressanta köpcentrum. (Ibid, s.34 ff.) 

isar på att kunder i köpcentrum uppskattar fräscha centrum med modern design och 
tt modernt butiksutbud. För att klara av den allt hårdare konkurrensen krävs det mer än 

ian, NK, PUB 2005) I Sturegallerian 
ar det under hösten 2005 genomförts en ombyggnation i form av en ny entré och nya butiker. 

k
redan befintliga köpcentrumen som expanderar kommer i genomsnitt att få 19 000 
kvadratmeter större handelsyta (Ibid, s.18.). Dessa etableringar och utbyggnader kommer 
främst att ske i orter med hög befolkningsmängd. (Ibid, s.13 ff.)  
 
I den ökade konkurrensen mellan köpcentrumen blir det allt viktigare för dem att profilera sig 
gentemot varandra, för att kunderna inte ska tröttna på det likartade utbudet och bege sig till 
andra former av handelsplatser. Det har börjat visa tendenser på detta i Stockholm, främst på 
Södermalm, där en mängd nischade butiker har öppnat de senaste åren i området SoFo (South 
of Folkungagatan). Dock behöver inte likartat utbud i köpcentrumen enbart vara negativt. 
Konsumenterna efterfrågar de stora 
Em
S
välja mellan inom en kor

 
I storstadsregionerna satsar flera av de redan etablerade köpcentrumen på att nyinvestera. De 
köpcentrum som gjort nyinvesteringar har visat på bättre omsättningsutveckling än de som 
inte gjort nya investeringar. Bergström och Kolterjahn, på Handelns utredningsinstitut, menar 
att detta v
e
fräscha butiker. Det kommer att bli allt vikigare för köpcentrumen att utveckla tydliga 
positioneringsstrategier och på detta sätt ta sig in i konsumenternas medvetande. (Ibid, s.35 
ff.)  
 
Inne i Stockholm city är Nordiska Kompaniet (NK) på Hamngatan, Sturegallerian vid 
Stureplan, PUB vid Hötorget och Åhléns city på Klarabergsgatan de aktörer som är de mest 
likartade med Gallerian, i form av flera butiker eller varumärken i samma byggnad. De har 
dock inriktat sig på olika kundgrupper. De flesta av dessa aktörer har eller ska under den 
närmsta tiden genomföra vissa förändringar. (Sturegaller
h
(Sturegallerian 2005) Förändringen på NK kommer att innebära flera unika koncept och 
avdelningar med internationella varumärken, för att göra NK mer attraktivt, exklusivt och 
inspirerande för kunderna. (NK 2005) PUB ska formas utifrån ledord som utvalt mode, 
inspiration och livsstil. (PUB 2005) 
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5. Teori 
 

I detta kapitel redogör vi för den teori som är väsentlig för den studie vi har gjort. Vi har 
använt oss av teorier om design, upplevelser, varumärke och klusterbildning. Dessa har 
hjälpa oss, tillsammans med de två nästföljande kapitlen, som presenterar empirin, att finna 
de faktorer som påverkat framgångarna med Gallerian.  
 
 
5. 1 Design 
 
Butiksdesign är till för att dels göra shopping trivsam, lätt och stressfri för kunden. Det 
uppnås genom att organisera butiken åt kunden, till exempel placera liknande produkter eller 
produkter som relaterar till varandra, bredvid varandra. Dels handlar design om att skapa en 
tmosfär, genom en miljö som attraherar kunderna, till exempel genom dofter och musik. 

n viktig del i designen är fönstren, där det är vanligt att använda planscher. De används ofta 

vara tvärtom. Det finns en risk att kunderna ser förbi de varorna. Om det finns ett visst 
trymme mellan entrén och produkterna, hinner produkterna finnas i kundernas blickfång 

nom att ha kortare kontraktstider med butikerna kan 
öpcentrumen, liksom butiker, förändra sitt utbud efter konsumenternas efterfrågan. 
ergström & Kolterjahn 2004, s.35 ff.)       

a
(Bruce & Vazquez 2002, s.204) I huvudsak ska design framkalla en shoppingmiljö som 
skapar en passande omgivning för butikers målgrupper och framhävs med hjälp av färger, 
strukturer, material, dekorationer samt ljussättning. Kvaliteten på denna shoppingmiljö 
påverkar kundernas beslutstagande. (Kent & Omar 2003, s.390, s.406) Användandet av olika 
känslor i design bidrar till en särskiljande försäljningsmiljö. Färger används för att stimulera 
denna känsla och förändra kunders sinnesstämning. Nivån av ljus påverkar människors 
beteende, liksom ljud och lukter. (Ibid, s.385) Musik kan användas för att manipulera 
kunderna genom att exempelvis långsam musik kan få kundflödet att röra sig långsammare. 
(Ibid, s.386)   
 
E
för att påannonsera en produkt eller marknadsföring och har ofta en uppseendeväckande stil. 
(Ibid, s.398) Det har påvisats att 60 procent av de personer som handlar i en butik har gjort det 
på grund av fönstret. En bra skyltning gör kunden glad, nyfiken och köpsugen. Det är viktigt 
att denna känsla inte försvinner när kunden kommer in i butiken.  Därför bör de varor som 
exponeras i fönstret finnas i närheten av entrén. (Bild 2005, s.38) Paco Underhill skriver dock 
i sin bok Why we buy – The Science of Shopping, att de första produkterna kunderna ser när de 
kommer in i en butik inte alltid är de varorna som faktiskt köps. I vissa fall kan det till och 
med 
u
längre innan kunden kommer fram till dem. Det bygger upp en visuell förväntan. Kunder 
shoppar på olika vis, beroende på bland annat ålder och därför bör produkter placeras i 
butiken därefter. (Underhill 2000, s.50) 
 
Det är viktigt för köpcentrum att kunna anpassa sig efter de förändringar som sker på 
marknaden. Det som är modernt idag, är omodernt imorgon. Därför behöver färg och grafik 
förnyas kontinuerligt om ett köpcentrum ska vara modernt. Genom att flytta olika banderoller 
periodvis kan det ge interiören ett nytt utseende, utan att kosta pengar. (Watkins-Miller 1997) 
Ett alternativ är att köpcentrumen med relativt korta intervaller, omstrukturerar 
butiksinnehållet i köpcentrum. Ge
k
(B
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5.2 Upplevelser 
 

iktigt att kontinuerligt utveckla och 
rändra upplevelserna så att besökarna återkommer och får nya upplevelser med sig hem. 

re 1999, s.46 ff.) Detta kan liknas med en teater där besökarna kommer tillbaka 
 och betalar entréavgift för att se en teateruppsättning. (Ibid, s.199) Bergström 

 (Bergström & Kolterjahn 2004, s.35 ff.) Konsumenters förväntningar på 

ter för besökarna? Genom att skapa miljöer som inte 

evelsen med skratt och välbefinnande. (Pine & 
Gilmore 1999, s.39 ff.) 

 

Många människor finner ett nöje i att shoppa och får en positiv upplevelse av det, som 
förknippas med tillfredställelse och lycka. Upplevelser är en viktig del i shopping. Kunder 
dras till attraktiva platser för att shoppa och uppleva atmosfären på dessa ställen. (Bergström 
& Kolterjahn 2004, s.9) Det är av stor vikt att skapa upplevelser som engagerar, ger kunskap 

ch är förtroendeingivande för besökarna. Det är även vo
fö
(Pine & Gilmo
gång efter gång
och Kolterjahn (2004) föreslår i sin rapport Likriktning, Möjlighet och hot i svenska 
köpcentrum att köpcentrum kan börja ta ut en entréavgift som exempelvis nöjesparker gör. 
Där betalar människor endast för upplevelsen att få se parken. Det kan liknas med att 
köpcentrum utvecklar miljön konsumenten befinner sig i så att denne upplever maximal nytta 
och upplevelse i sin shoppingmiljö. Det är först när upplevelser och service kostar som 
konsumenterna kommer att få incitament att ge ordentlig och uppriktigt feedback om vad det 
är de söker. Det är först då miljöer kommer att utvecklas så att de uppfyller konsumenternas 
krav. Detta skulle främst påverka miljöerna omkring butikerna, de stråk konsumenterna rör 
sig i mellan butiksbesöken. (Bergström & Kolterjahn 2004, s.35 ff.) 
 
Det är viktigt att konsumenterna har roligt när de besöker ett köpcentrum. (Kruger 2001) 
Köpcentrum kan arbeta med upplevelser som ett sätt att skapa sin egen nisch. Genom att 
erbjuda konsumenterna upplevelser utöver köpupplevelsen kan konkurrensfördelar skapas 
som är unika.
shoppingupplevelsen influerar nivån av njutningsupplevelse. (Kent & Omar 2003, s.384) 
Olika generationer skiljer sig i vad de uppskattar i sin shoppingupplevelse. Konsumenter 
under 25 år är mest intresserade av att ha kul under tiden de shoppar. De svarar mer välvilligt 
än äldre konsumenter på att göra shopping till en upplevelse. Dock uppskattar både äldre och 
yngre konsumenter att bli ”fångade” av fascinerande skyltfönster. (Kruger 2001)    
 
När ett köpcentrum ska skapa upplevelser för sina besökare finns det fyra centrala frågor som 
kan tas i beaktande:  
 

• Vad kan göras för att skapa en estetisk upplevelse för besökaren? Estetiken är det 
som gör att besökaren vill besöka centrumet. Vad kan göras för att skapa en mer 
inbjudande, intressant och trivsam miljö för besökaren? Det är viktigt att skapa en 
miljö besökarna trivs i.  

• Vad ska det finnas för aktivite
är verklighetsförankrade blir besökarna mer engagerade i de olika aktiviteterna. Det 
är även bra att fokusera på aktivteter där besökaren är delaktig i att skapa 
upplevelsen.  

• Vad ska besökaren lära sig utav upplevelsen? Vilken aktivitet eller information 
kommer att engagera besökaren så att denne får ny kunskap? Den 
utbildningsmässiga aspekten i en upplevelse är viktig för att besökaren ska bli aktiv.  

• Vad för slags miljö ska skapas i köpcentrumet för att besökaren ska stanna där 
längre? Hur kan upplevelsen göras roligare? När besökarna har roligt gör de 
ingenting annat än svara på uppl
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Genom att binda samma olika marknadsföringsaktiviteter i ett köpcentrum med ett tema 
kapas en enda stor gemensam shoppingupplevelse. Exempelvis har ett köpcentrum i Las 

.3 Varumärke 

on mellan 
rodukten och konsumenten. (Ibid, s.427)  

ar (2003) är design till stor del kopplat till varumärket. Design 
ommunicerar ett budskap till människor och skapar en visuell identitet och varumärke. (Ibid, 

s.379) Id
produkter
detaljhand
shoppingu dentiteten måste vara tydligt kommunicerad för att bygga 
upp a c
möjligt f
marknads
2003, s.382) Designen i köpcentrum har en viktig roll för att förvandla butiker till 
varum
grad av s
uttrycket 
varje n
kommu i
kommuni
synlig im
s.387) Imagen kan påverka resultatet av kundernas beteende. Vissa signaler om omgivningen 
har strukturerats av detaljisten för att utveckla butikens image, antingen direkt eller indirekt 

s
Vegas utformats efter temat, romersk marknadsplats. Från byggnadsstil av centrumet till 
minsta detalj följer temat. Det finns ”utomhuscafé”, vita pelare, äkta träd och även en 
blåmålad himmel med vita moln som regelbundet lämnar ifrån sig simulerade stormar. Varje 
entré och skyltfönster är en romersk skapelse. Människor utklädda till Ceasar och andra kända 
romare går omkring i centrumet och talar med besökarna. Det romerska temat återspeglas 
även i vissa av butikerna. (Ibid, s.46 ff.)   
 
Genom att stimulera de fem sinnena hos besökarna kan en upplevelse skapas som främjar och 
intensifierar temat i centrumet. Ju fler sinnen som engageras hos besökaren desto mer 
kommer besökarna att minnas av upplevelsen. Genom att stimulera sinnena hos besökarna 
kräver stor kunskap om hur sinnena kan påverkas. Köpcentrum som är upplevelsebaserade 
kräver arkitektur- och musikkunnighet, inte bara i att utforma byggnaden och välja musik, 
utan fylla upplevelsen med känslor. Alla känslor är inte bra och vissa kombinationer fungerar 
inte tillsammans. Köpcentrumet måste bestämma tema på upplevelsen men även vilka intryck 
temat ska förmedla till besökaren. (Ibid, s.60 ff.)  
 
 
5
 
Ett varumärke är synligt och förmedlar en image av butiken till konsumenterna. Under senare 
år har det blivit allt vanligare att uppmärksamma varumärket för att särskilja produkten från 
konkurrensen. Styrkan i varumärket är bestämd genom att konsumenternas syn är positiv och 
överrensstämmande med företagets syn på sig själva. Reklamkampanjer kan stödja 
produktens kännedom och hjälpa varumärket att få en positiv image. Allt mer måste 
kommunikationen leverera upplevelser som är kreativa, påverkar, ger sinnessamband och som 
kopplar samman livsstil med varumärket. (Kent & Omar 2003, s.409) 
Varumärkeskommunikationen ska framkalla efterfråga för att skapa en relati
p
 
Enligt Kent och Om
k

entiteten är många gånger synlig genom till exempel planscher, skyltning för 
 och på produktförpackningar. (Ibid, s.385) En stark identitet är väsentlig i 
eln och måste kunna skapa en sammanhängande och övertygande 
pplevelse. Livssynen i i

sso iationer med varumärket. (Bruce & Vazquez 2002, s.204) Design har gjort det 
ör butiker att differentiera sina varumärken och åstadkomma särskiljande 
positioner. För vissa detaljister har butiken blivit produkten i sig. (Kent & Omar 

ärken, som förenklar shoppandet, garanterar en särskild nivå av kvalitet och tillåter en 
jälvuttryck. (Ibid, s.387) Designen av logotypen och butiksskylten är det primära 
av företagsidentiteten. Det är dessa som kunderkommer ihåg och kommer på tanke 

gå g de tänker på varumärket. (Ibid, s.388) I butiken är grafiken det huvudsakliga i 
n kationen av varumärkesidentiteten till kunderna. Design har som syfte att både 

cera märkesvärde och att effektivt visualisera marknadsföring, genom att använda en 
age för att inge tillit, överrensstämmelse och kvalitet i konsumentens sinne. (Ibid, 
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genom att påverka kundernas slutsatser om produkterna och/eller servicekvaliteten. (Burns & 
Smith 1996, s.7) För att skapa en sammanhängande image bör det användas samma 
färgsignaler och typsnitt på skyltar, butiksinformation, skyltning, förpackningar och påsar. 
Detta för att relatera till butikens identitet och marknadsposition. (Kent & Omar 2003, s.389)  
 
En förutsättning för att bygga upp ett starkt varumärke är att dess identitet kommuniceras på 
ett effektivt sätt. Personlig reklam är något som är ett betydelsefullt medium i detta avseende. 
Dessutom gäller det att göra rätt saker vid rätt tillfälle, allt i enighet med en av 

arknadsföringens grundbultar ”You never get a second chance to make a first impression”. 

age är den bild konsumenterna har av ett varumärke. Det är konsumenternas tolkning av de 
ärket sänder ut, det vill säga konsumenternas tolkning av varumärkets 

entitet. För att varumärket ska kunna förmedla ett tydligt budskap är det viktigt att 

erna efter sortiment eller efter kundgrupp. Tanken 
ed att skapa kluster i ett köpcentrum är att locka till sig de konsumenter som söker samma 

m
(Melin 2005) De associationer som butiksägaren vill att omgivningen ska ha om varumärket 
är dess identitet. Det är resultatet av de signaler och budskap som företaget vill förmedla. 
Identiteten består av två delar. Den ena är företagets kärnidentitet. Denna är oföränderlig och 
omfattar beståndsdelar som gör varumärket unikt och värdefullt för dess målgrupp. 
Kärnidentiteten ska även spegla företagets strategi och värderingar. Den andra delen är 
företagets utvidgade identitet, vilken kompletterar varumärkets kärnidentitet med detaljer. 
Företagets utvidgade identitet är föränderlig över tiden. (Aperia & Back 2004, s.79) 
 
 
Im
signaler som varum
id
varumärkets image och identitet stämmer väl överens (Ibid).   
 
 
5.4 Klusterbildning 
 
Det finns olika metoder för att placera butiker i ett köpcentrum. En metod är att sprida butiker 
med likartat utbud i centrumet. Syftet med detta är att konsumenten ska besöka så många 
butiker som möjligt i centrumet. En annan metod är att samgruppera butiker med likartat 
utbud i så kallade kluster. Då placeras butik
m
varor till ett ställe. (LeHewn & Fairhurst 2000, s.264)   
 
Dagens allt mer stressade konsumenter behöver bara besöka ett område i centrumet om 
butikerna är samgrupperade i kluster, för att få en uppfattning om vad de har att erbjuda. 
Konsumenter vars syfte är att besöka en specifik butik, kan på ett enkelt sätt finna den när 
butikerna är samgrupperade. När många liknande butiker är placerade inom en kort radie kan 
de även väcka intresse hos den planlösa besökaren som inte har något mål med sitt besök i 
centrumet. En konsument kan misslyckas med att finna en specifik vara i en butik. När butiker 
är samgrupperade kan denne på ett enkelt sätt besöka nästa butik. Undersökningar har visat att 
konsumenten med stor sannolikhet kommer att köpa någonting i någon av butikerna. 
(Underhill 2005, s.107 ff.)  Genom att samgruppera butiker ökar den totala försäljningen. Det 
innebär även att konkurrensen blir mer intensiv mellan butikerna. Emellertid uppvägs det av 
att den totala efterfrågan blir större. En annan syn på klusterbildning är att konsumenter ofta 
har gammal information om produkter. Därför söker de sig till platser och miljöer där de kan 
inhämta ny information. Köpcentrum med många olika aktörer erbjuder ett större utbud av 
varor och tjänster vilket innebär att de också har en större mängd information då konsumenten 
själv kan göra jämförelser. (Bergström & Kolterjahn 2004, s.8) 
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6. Gallerian under förändring 
 
I detta sjätte kapitel presenterar vi uppsatsens kvalitativa empiri. Nedan följer information 
om den ombyggnation som har utförts på Gallerian. Därefter kommer vi att ta upp de 
framgångsfaktorer som Ken Sihver, AMF Pension, och Lars Wester, Wester + Elsner 
Arkitektbyrå, anser ligga till grund för Gallerians framgång.  
 
 
6.1 Ombyggnationen 
 
År 1999, när AMF Pension köpte Gallerian, började de fundera på hur de som ensam ägare 
till Gallerian kunde förnya den. År 2001 planlades idén om en förnyelse. (Sihver 2005) Detta 
skedde trots att Gallerian visade bra försäljningsresultat. Ett fel som många inom 
detaljhandeln gör, är att vänta med åtgärder tills försäljningssiffrorna har börjat sjunka. Det 
gör att innan åtgärderna vidtagits har försäljningen sjunkit ytterliggare. (Wester 2005) Det 

jordes en ombyggnad samt en tillbyggnad på Gallerian. Innan det gjordes uppgick 
andelsytan till cirka 14 000 kvadratmeter och efter ombyggnaden har den, som tidigare 

ian har tagits bort för att ge mer 
ta till själva centrat och huvudentrén vid Hamngatan har byggts om. (Sihver 2005) Det fanns 
tt politiskt motstånd till att ta bort arkaderna och göra försäljningsyta av dessa. Motståndet 

 var allmän mark. Dessa arkader finns på flera ställen i Stockholms 
a kunna röra sig säkert från trafiken men även som skydd för vädret. 

aren år 2006, 
 Kulturhuset till Gallerian. (Ibid)  

g
h
nämnts, ökat till 27 500 kvadratmeter. Det är lite ytor som byggts till, främst är det 
kontorsytor, tunnelbanehall och lagerytor som har omvandlats till handelsytor. De 
tillbyggnader som gjorts är att fasader har flyttats ut. Till exempel har arkaden (inomhusgång) 
till Regeringsgatan lagts igen, rampen som gick utanför Galler
y
e
berodde på att arkaderna
ity för att fotgängare skc

Arkaderna har dock blivit platser som människor helst inte vill gå vid, då dessa kändes 
ödsliga. Nu anses även köpcentrum och butiker som allmänna eller offentliga rum, vilket till 
slut gjorde att Gallerian fick tillåtelse att ta bort arkaderna. (Wester 2005) Dessutom har två 
ytterliggare entréer byggts till; en från Sergelgången samt en till mot Hamngatan. För att ge 
ett modernare uttryck och förstärka Gallerian som gata har golvet och belysningen bytts ut, 
liksom taket som idag är av glas. (Sihver 2005)  
 
Gallerian var innan ombyggnationen sammanlänkad med Sergelgången och för att Gallerian 
skulle kunna bygga om var det en avgörande faktor att den rustades upp. Den upprustningen 
bekostades av Stockholm stad och lämnades sedan över till de fastighetsägarna som fanns i 
området. Det var AMF Pension (Gallerian), Hufvudstaden (NK), Vasakronan (H&M och 
Stadium) och AP Fastigheter (Föreningssparbanken, Apoteket) som tog över Sergelgången. 
De är nu tillsammans med Stockholm stad delägare till gången, som har förvandlats till en 
galleria. Fastighetsägarna är intresserade även av området kring Sergels torg. Det förs i 
skrivandets stund en diskussion angående det med Stockholms stad och de håller på med en 
sista planläggning av upprustning av torget. Planerna är att det ska bli ett modernt nav, med 
inglasade ytor under Sergels torg, som ska hållas stängt nattetid. (Ibid)  
 
Trafiken med fotgängare är avgörande för ett köpcentrum i city. Ett köpcentrum utan trafik är 
ingen handel. De två nya entréerna i Gallerian har tillsammans större flöde av människor, än 
vad huvudentrén har. Det är framförallt de som har en stark tillströmmelse av människor. Det 
pågår dock byggarbeten kring Sergelstorg, till exempel byggande av en ny biljetthall, vilket 
tör rörelsen och flödet av människor. När arbetet av biljetthallen är klar, somms

förväntas flödet gå längs fasaden av
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6.1.1 Aspekter till ombyggnaden 
 
Enligt arkitekten Lars Wester, fanns det tre starka aspekter som låg till grund för 
ombyggnaden. Den viktigaste aspekten var att skapa ett flöde, vilket innebär att få kunderna 
att cirkulera i hela centrumet. Flödet skapades genom en butiksmix, med stora enheter som till 
exempel H&M, Åhléns och Mexx, längst in i Gallerian. I butiksmixen är det viktigt att ha 
”standardbutiker”, i karaktärsdrag av exempelvis H&M och Lindex, för att kunderna förväntar 
sig att de ska finnas i ett köpcentrum. AMF Pension tog även in vissa nya aktörer, som French 
Connection och PUMA, för att särskilja sig från andra gallerior och för att nå en bredare 
målgrupp. De har försökt att placera många butiksfasader tätt, med djupa butiker istället för 

reda. Tätheten mellan butikerna skapar en kä

                      

nsla av att det hela tiden händer något nytt. 

r att butikerna varit 

Gallerian, före ombyggnationen Gallerian, efter ombyggnationen 

b
Andra faktorer som är väsentliga är variationen och ett konsekvent uppträdande där 
marknadsföringen stämmer överens med verkligheten. Variationen är viktig för att det alltid 
ska hända saker, till exempel uppträdanden och andra evenemang. En annan aspekt var att 
modernisera Gallerian då den tidigare ansågs omodern och sliten. En ytterligare aspekt var att 
AMF Pension ville göra Gallerian större, eftersom de ansåg att det var för liten säljyta samt 
dåligt utbud av matställen. Gångstråket i mitten är idag inriktat på mat och säljer inga 
produkter, förutom solglasögon, på grund av bra försäljning. Tidigare var detta stråk en öppen 
gata, som senare blev inbyggd. Med den ombyggnation som nu har genomförts ville 
arkitekterna återskapa en gatuatmosfär. För att förstärka det, fick butikerna ett visst utrymme 
kring sina lokaler, för att marknadsföra sina varumärken. Detta istället för att utnyttja dessa 

mråden till att marknadsföra Gallerian som helhet. Dock anser Westeo
dåliga på att ta detta tillfälle i akt.  
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 in på den svenska marknaden, och AMF Pension 
l Sephora, Habitat och Urban Outfitters som aktörer i Gallerian. 

er på utländska marknader, som exempelvis 

rian. Många av de tidigare befintliga butikerna 
byggnationen handlade i Gallerian skulle känna igen 

 och Claes Ohlsson.  Därefter har de lagt 
exempel butiker som Puma, Oasis, French 

byggnationen har även fler mat- och mötesplatser 
också tagits fram i Gallerian, innefattande 

ån Axelssons, som erbjuder kroppsvård, 

ed sitt mål med Gallerian att ta handeln från 
Hamngatan. De fick hjälp med detta genom 

nger på varandra. Andra aktörer bygger 
r ska bygga om, som tidigare nämnts. Allt detta gör tillsammans, att city blir attraktivt f

esökare att cityhandeln ska kunna centrum. 
et måste finnas ett ”citytryck”, puls och vara unikt. (Ibid) 

p börjat besöka Gallerian. (Ibid) 

Utländska aktörer är väldig attraktiva att få
är intresserade av till exempe
Det är dock svårt eftersom dessa aktörer tjänar m
Ryssland. (Wester 2005)  
 
Målet är att alla ska känna sig välkomna i Galle
behölls, för att de kunder som före om
sig. Det är butiker som till exempel Lindex, KappAhl
till ett yngre mode med hög modegrad, till 
Connection, Mexx och Esprit. Efter om
tillkommit. En viss inriktning mot skönhet har 
butiken Kicks och en skönhetssalong fr
ansiktsbehandlingar och massage. (Sihver 2005) 
 
Enligt Sihver lyckades AMF Pension m
Stureplansområdet och öka den kraftigt vid 
ombyggnaden av Sergelgången. Ombyggnationerna hä
elle
b

ör 
, vilket är nödvändigt för  hävda sig mot andra köp

D
 
 
6.1.2 Genomförandet 
 
Ombyggnationen av Gallerian skedde i två etapper, med start av den första i början av år 
2003. Den pågick fram till julhandeln. Nästa etapp startade vid årsskiftet år 2004 och var klar 
den 22 november samma år. Det började byggas i den södra delen av Gallerian. Stora enheter 
som Åhléns, H&M och Mexx ville vara placerade där, vilket gjorde att byggandet kunde 
trappas ut mot fronten och det var då lättare att få ut ytor till andra butiker, såsom Puma och 
French Connection. Det var för smalt att bygga på båda sidor av gångstråket samtidigt, därför 
började det byggas i ena änden på nordöstra och sydvästra sidan, och sedan tvärtom. Det blev 
då ingen tunneleffekt och Gallerian tappade ingen försäljning. De tunga arbetena gjordes på 
nätterna, därefter städades det upp tills butikerna öppnade för dagen. Nattarbetet medförde 
extra kostnader, men däremot stördes inte handeln och ingen klagade. Ombyggnationen 
uppskattades av de olika handlarna i Gallerian och det uppstod inga konflikter under tiden. 
Efter ombyggnationen har Gallerian blivit som en enhet, med bättre sammanhållning och 
enheterna arbetar inte längre endast som enskilda butiker, anser Sihver. Personalen kan 
hänvisa till varandra och är stolta över varumärket Gallerian. Vidare anser Sihver att 
ombyggnationen har ökat känslan av Gallerian som en given inomhusmötesplats, i jämförelse 
med att ”Svampen” vid Stureplan är den givna mötesplatsen utomhus. (Ibid)   
 
Gallerian hölls öppen under hela ombyggnationen, men tappade ingen försäljning. Det var 
först mot slutet av ombyggnationen som det märktes att kunderna började tröttna. 
Ombyggnationen har fört med sig att Gallerian förknippas med nya begrepp, till exempel 
trendig, samt har en yngre kundgrup
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6.1.3 To stay, to move, to go 
 
Även om försäljningssiffrorna visar på en ökning efter ombyggnaden, finns det även butiker 
som inte riktigt lyckats hålla försäljningen samt inte stämmer överens med kundernas 

referenser. I de fall undersöks det om den butiken kan göra någon förbättring, annars 

.1.4 Kluster 

gångstråket. På samma sätt är 
odebutikerna placerade. Tanken är att butikerna ska vara grupperade utan att trötta ut ögat 
r kunderna. (Sihver 2005) 

r en bredd i sitt 
tbud. Alla besökare känner sig fortfarande välkomna. Det är en galleria för stockholmare och 

å människor sitter på 
stauranger eller bara kopplar av på bänkarna i Gallerian och dels är det ljuset. Ljuset skapas 

enom ett 250 meter långt glastak samt en datastyrd ljussättning, som kan justeras i både 
tyrka och färg, beroende på tiden på dygnet eller årstid. Detta skapar, tillsammans med ett 
eigt golv och detaljer i körsbärsträ, en känsla av värme i Gallerian. (Wester 2005) 

p
uppvaktas de att lämna Gallerian, för att kunna ersättas med något nytt och spännande. Detta 
är en löpande process, där Gallerian måste förnyas även efter ombyggnationen. AMF Pension 
har arbetat efter en plan, kallad ”to stay, to move, to go”. Den innebär att butiker som inte 
passat in har fått lämna Gallerian och andra har fått byta plats inom centrumet. (Ibid) Detta är 
situationer som kan medföra stämningar av de butiker som inte passar in och får flytta på sig. 
I Gallerians fall har det dock ännu inte förekommit en enda stämningsansökan. (Wester 2005)  
 
 
6
 
AMF Pension har försökt styra hur butikerna är placerade och har delvis skapat kluster. I 
Sergelgången finns till exempel mycket skobutiker. Där ligger Wedins, Rizzo, Nilsson, 
Vagabond och DinSko. Det finns därutöver några skobutiker inne i Gallerian, exempelvis 
Bianco Footwear i södra delen, vilket gör att kunderna ofta tar sig även dit om de ska köpa 
skor. Därefter finns även Footlocker och Puma längs 
m
fö
 
 
6.1.5 Logotypen 
 
När Gallerian nyinvigdes presenterades även en ny logotyp. Den består av tusentals dioder i 
en blå färgsättning och ger ett tredimensionellt intryck. För denna fick Gallerian pris i år 
(2005), som årets bästa skylt. Priset är instiftat av Kulturhuvudstadsåret 1998 och tilldelas till 
den skylt som ”mest berikat det nattliga stadsrummet och förhöjt Stockholms skönhet under 
dygnets mörka timmar”. (Stadsbyggnadskontoret 2005) Idén till skylten kommer från Sihver, 
som inspirerades av sin grannes trädbelysning vid juletid. Det medförde också att de vid 
julhandeln år 2004 hade ett liknande träd i Gallerian. Det bestod av 30 000 – 50 000 dioder 
och blev väldigt populärt och var även placerad där under julhandeln år 2005.(Sihver 2005) 
 
 
6.2 Gallerians framgångsfaktorer enligt Sihver och Wester 
 
Enligt Sihver har de med ombyggnationen av Gallerian flyttat den kommersiella mittpunkten, 
och kan idag vara ett förstahandsval när människor besöker city. Gallerian ha
u
inte för en utvald skara. Läget är något som gynnar Gallerian, som vill kommunicera till en 
heterogen kundgrupp. Dessutom besöker allt fler turister Gallerian, från hela världen. I somras 
ökade Gallerians taxfreeförsäljning markant. (Ibid) Enligt Wester är Gallerians främsta 
framgångsfaktor atmosfären. Dels är det den vänliga miljön, d
re
g
s
b
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7. Konsumentundersökning 
 
Detta är det andra kapitlet i vår empiridel av uppsatsen. Här presenteras en sammanställning 
av den undersökning vi har gjort på ett urval av Gallerians kunder. Resultaten redovisas i 
procent och de delar som vi anser är mest relevanta för vår undersökning, visas med 
diagram. 
 
 
7.1 Besöksfrekvens 
 
I den enkätundersökning som vi genomförde i Gallerian tisdagen den 22 november 2005, 

edverkade 100 respondenter. Majoriteten av dem var kvinnor och cirka hälften av dem 
dersintervallet 25-44 år. Det åldersintervall som besöker Gallerian oftast är de 

ellan 45-64 år. Dock visade undersökningen att de som besöker Gallerian oftare efter 

m city är Åhléns city och NK. Det vanligaste antalet besök i 
tockholm city för att shoppa bland kvinnorna var 1-2 gånger i veckan med 31 procent, 
edan männen besöker Stockholm city oftast 1-2 gånger i månaden. Antalet besök i Gallerian 

nd kvinnor var vanligast 1-2 gånger i månaden (39,4 procent) och bland 
ännen några gånger per år (48 procent). 37 procent av alla respondenter svarade att de 

  

.2 Hur Gallerian används av dess besökare 

ela 95 procent av kunderna befinner sig i Gallerian för att shoppa. Av alla respondenter 

m
befann sig i ål
m
ombyggnationen är mellan 15-24 år, deras besök har ökat med hela 76,4 procent. De enda 
som inte angav att de besöker Gallerian oftare efter ombyggnationen är de över 65 år. 
Ökningen av besök består till största del av kvinnor, där 65 procent besöker Gallerian oftare 
medan endast 38 procent av männen besöker Gallerian oftare efter ombyggnationen.  
 
Konsumentundersökningen visade att Gallerians främsta konkurrenter bland andra 
gallerior/varuhus i Stockhol
S
m
för att handla bla
m
besöker Gallerian 1-2 gånger i månaden. 
 
Av samtliga respondenter svarade 31 procent att de besöker Stockholm city för att shoppa 1-2 
gånger i veckan och 39 procent av dem besöker Gallerian 1-2 gånger i veckan. Av både män 
och kvinnor är det 29 procent som besöker Stockholm city för att shoppa 1-2 gånger i 
månaden och 69 procent av dem besöker Gallerian utav alla gånger.  Detta indikerar på att de 
som besöker Stockholm city mer sällan för att shoppa, besöker Gallerian i större utsträckning.   
 
 
7
 
H
angav 71 procent att de brukar kombinera shopping med att äta i Gallerian. Dock var det flest 
kvinnor som svarade att de brukar kombinera shopping med att äta i Gallerian, 82 procent, 
medan enbart 45 procent av männen angav det svarsalternativet. Endast 3 procent svarade att 
de arbetar i Gallerian. Utöver detta angav kvinnorna att de använder sig minst av Gallerians 
toaletter och dess garage, medan männen angav att de minst använder Gallerian som 
mötesplats samt toaletterna.    
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Hur Gallerian används av dess besökare, fler svaralternativ fick ikryssas

0%

Gara
ge Fika

Han
dla

Lun
ch

/m
idd

ag

Arbe
tar

 i G
all

eri
an

Pass
ag

e

Toa
let

t

Möte
spl

ats
Ann

at

Int
ern

t b
ort

fal
l

 
 
 

.3 Gallerians logotyp 
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Gallerians nya logotyp har blivit uppmärksammad i media men vår uppfattning efter att ha 
genomfört enkätundersökningen är att den är ganska okänd bland Gallerians kunder. Ett stort 
antal av dem visste inte hur logotypen såg ut när de kom till frågan: Vilka ord de ansåg bäst 
passa in på Gallerians logotyp. De tittade sig runt och när de fick syn på den svarade de ändå 
med något av de beskrivande orden, istället för att välja alternativet ”känner ej till logotypen”. 
Därmed blir svaret i denna fråga till viss del missvisande. Vi anser att det är en större 

rocentsats som inte känner till Gallerians p
Emellertid ansåg hela 42 procent att logotypen var snygg.  

Ord som förknippas med Gallerians logotyp, fler svrsalternativ fick ikryssas  
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7.4 Ord som förknippas med Gallerian 
 
I undersökningen visade det sig att kunderna i störst utsträckning förknippar Gallerian med 
ord som: bra utbud, levande, modern och välplanerad. Det var ingen av dem som förknippade 
Gallerian med dåligt utbud eller omodern. Endast ett fåtal förknippade Gallerian med ord som 
har en negativ betydelse, såsom tråkig och rörig. Dock var det inte många som ansåg att 
Gallerian utmärker sig bland andra Gallerior.  
 
Majoriteten av kunderna (81 procent) hade uppmärksammat att Gallerian förändrats under de 
två senaste åren. Några spontana reaktioner vi fick angående ombyggnationen var att de 
tyckte att den bara gjort Gallerian bättre, att den blivit mycket snyggare, modernare, ljusare 
och fräschare. Många påpekade även att det tillkommit många nya butiker.  

Ord som förknippas med Gallerian,, fler svaralternativ fick ikryssas
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8. Analys 
 
I detta kapitel presenteras vår analys av Gallerian som bygger på teori, intervjuer samt den 
konsumentundersökning som vi har genomfört. Detta för att kunna besvara vår frågeställning 
samt syftet med uppsatsen. 
 
 
8.1 Kundernas inställning till Gallerian 
 
Utbudet av både butiker och restauranger/caféer är viktigt i en galleria, men även att 
konsumenterna får en upplevelse av att vistas i centrumet, utöver shoppingen är viktigt. 
Platsen för shopping måste vara attraktiv för konsumenterna. Upplevelser kan skapas med 
hjälp av utformning, atmosfär, evenemang med mera. I vår undersökning förknippade 
konsumenterna i störst utsträckning Gallerian med ord som bra utbud, levande, modern och 
välplanerad. Det är en stor skillnad jämfört med hur besökare såg på Gallerian innan 
ombyggnationen. Då förknippades den till största del med ord som alldaglig, tråkig och dåligt 
utbud. Emellertid ansågs den redan då levande för en del besökare. Efter ombyggnationen är 
det endast några få besökare som förknippar Gallerian med ord som har negativ betydelse, 
som tråkig och rörig. Tidigare var det många konsumenter som kom till Gallerian för en 
specifik butik och såg inte Gallerian som en helhet. I och med ombyggnationen kan nu 
besökare komma till Gallerian för dess helhets skull, enligt Sihver. Trots att de flesta besökare 
är positiva till den nya utformningen av Gallerian, är det inte många som anser att Gallerian är 
uppseendeväckande. En viktig del i shoppingen är också att konsumenterna har roligt när de 
besöker ett köpcentrum. Exempel på det kan vara evenemang. Enligt vår undersökning 
förknippade dock endast sex procent av konsumenterna Gallerian med evenemang. Den låga 
siffran kan anses vara negativ i det avseendet att evenemang kan öka upplevelsen för 

onsumenterna.   

.2 Atmosfären 
 
Atmosfären är en viktig del i att skapa en upplevelse för konsumenterna. Den är viktig i en 
galleria för att besökarna ska trivas och stanna där länge. Atmosfären kan skapas med hjälp av 
bland annat dofter, färger och ljussättning. Gallerian har genom caféerna i mitten vid 
gångstråket automatiskt fått dofter av bland annat nybakad muffins, som sprids i hela 
centrumet. Entréerna och taket i glas släpper in mycket dagsljus. Vad som är unikt med 
Gallerians atmosfär är den ljussättning som finns där. Genom att ljusstyrkan och färg kan 
justeras, kan besökarna påverkas att hamna i en viss sinnesstämning, vilket i sin tur kan 
medföra att de stannar längre i Gallerian. Eftersom shoppingmiljön ska anpassas efter ett 
köpcentrums målgrupp, kan det vara svårt att införliva en passande miljö i Gallerian till 
samtliga, då de vill rikta sig till alla. Det kan vara svårt eftersom människor uppskattar olika 
saker i shoppingmiljön olika mycket, på grund av exempelvis ålder.  
 
 
 
 
 
 

k
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Vad som också är av vikt för att attrahe ntrén och fönstren på Gallerian. AMF 
ension har med ombyggnationen skapat en öppen huvudentré, genom att, som redan nämnts, 

 har även öppnats ytterligare två nya entréer i Gallerian efter 
mbyggnationen, som även de hjälper till att öka kundflödet. En av de nya entréerna är 

ånga besökare att ta rulltrappan, som 
n mot butikerna i Gallerian förstärker den 

ppna känslan. Det är viktigt att dessa fönster pryds med uppmärksammande och inbjudande 

ndersökning visar att de som besöker Gallerian oftast är i åldrarna 25-44 år 
ch därmed bör utbudet till denna åldersgrupp vara välutvecklat. Dock är det de yngre 

5-24 år, som besöker Gallerian oftare efter ombyggnaden, än vad de 
visar på att AMF Pension har lyckats att attrahera dessa yngre kunder, 

ed sitt nya utbud av butiker.  

 hade en bra försäljning 
dan innan ombyggnationen, men det fanns endast ett begränsat utbud av butiker där. H&M, 

om finns i princip överallt, fanns inte där. Utöver butikerna fanns det få caféer och 
atställen. Det fanns inte mycket som tilltalade besökarna att stanna en längre tid i Gallerian. 
fter ombyggnaden har butiksutbudet ökat. De traditionella butikerna för en galleria finns, till 
xempel H&M, Lindex och KappAhl, men även nya butiker har etablerats. Det gör att 
esökarna kan förvänta sig det vanliga butiksutbudet, men även känna att Gallerian har något 

mer att erbjuda än andra köpcentrum. I Gallerian finns nu även till exempel Topshop, French 

ra besökare är e
P
använda mycket glas. Nu kan förbipasserande tydligt se in i Gallerian och lockas att besöka 
den. Eftersom Gallerians butiker är placerade längs kanterna kan de förbipasserande se långt 
in i Gallerian och få en uppfattning om utbudet, än vad de skulle ha fått om butikerna också 
fanns vid gångstråket. Det
o
placerad vid Sergelgången och det blir naturligt för m
finns där, till Gallerian. De fönster som finns i
ö
produkter från butikerna för att skapa fler intryck hos besökarna.  
 
 
8.3 Besökarna 
 
I vår undersökning angav 95 procent att de besöker Gallerian för att shoppa. Detta visar på att 
det är shoppingen som är den primära anledningen till varför människor besöker Gallerian. 
Där finns vissa butiker med ett exklusivare, lite dyrare utbud, men även butiker med lägre 
prisklasser. I Gallerian finns det ett trendigt och moderiktigt utbud som är inriktade på en bred 
kundgrupp. AMF Pension vill med Gallerian vända sig till alla kundgrupper, och vill med 
ombyggnationen locka till sig fler yngre konsumenter. Nu är majoriteten av butiker i 
Gallerian inriktade till de yngre, vilket kan leda till att antalet äldre kunder minskar. Det rör 
sig mycket konsumenter i varierande åldrar inne i city, vilket gör det strategiskt rätt att 
anpassa sig till samtliga, för att passa in på marknaden som finns i Stockholm city. Det som 
kan vara svårt är att få Gallerian att passa till alla åldrar, eftersom konsumenter i olika åldrar 
uppskattar olika saker i sina shoppingupplevelser. Exempelvis vill yngre personer ha roligt 
när de shoppar och därför är förmodligen de mer intresserade av uppträdanden eller liknande 
evenemang. Vår u
o
besökarna, åldern 1
gjorde tidigare. Det 
m
 
 
8.4 Utbudet 
 
Gallerians ombyggnation har inte gått ouppmärksammad förbi de människor som rör sig inne 
i Stockholm city enligt vår undersökning, där hela 81 procent hade uppmärksammat 
förändringen. Flera av konsumenterna påpekade att det tillkommit många nya butiker. De 
flesta människor i Stockholm minns nog den färgglada skyltningen från åren 2003 – 2004 
som uppmärksammade att något höll på att hända med Gallerian. Det har nu gått lite mer än 
ett år sedan ombyggnationen blev klar. Det som tidigare var en ganska grå och trist galleria 

ar förvandlats till att vara öppen, ljus och värmespridande. Gallerianh
re
s
m
E
e
b
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Connection och PUMA. De är butiker som har en yngre modegrad, vilket kan medföra att fler 
yngre konsumenter besöker Gallerian. Budskapet att Gallerian ska vara till för alla måste vara 
konsekvent. Om butikerna med den yngre modegraden ökar allt för mycket, kan det vara risk 
att gå ifrån att vara till för alla.  
 
Utöver butiksutbudet har fler restauranger och caféer öppnats, vilket medför att besökarna kan 
välja mellan flera olika alternativ. Det är inte svårt att ta sig till dessa, eftersom flertalet är 
placerade vid gångstråket i Gallerian, eller på någon annan lättillgänglig plats i centrumet. 
Utbudet av restauranger är viktigt, eftersom det kan bidra till att kunderna stannar längre. 
Efter ombyggnationen kan besökarna vistas i Gallerian en längre tid och behöver egentligen 
inte förflytta sig till platser utanför byggnaden för att genomföra en fullständig 
hoppingrunda. Vår undersökning visar att 71 procent av konsumenterna som shoppar i 
allerian även fikar eller äter där. Majoriteten av dessa var kvinnor.  

MF Pension försöker anpassa Gallerian till de förändringar som sker på marknaden och 

lerian. Samtidigt kan konkurrensen, som Sihver antydde på, 
edföra att aktörerna tillsammans kan skapa en attraktiv cityhandel. De kan tillsammans 
cka till sig fler konsumenter till citykärnan från andra köpcentrum. 

 visar att kunderna är positiva till ombyggnationen av Gallerian. Den 

s
G
 
A
ändra utbudet därefter. Butiker byts ut och ersätts med nya, för att vara rätt i tiden. Det är 
viktigt för att behålla konsumenternas intresse. Det gäller att inte se ombyggnaden som helt 
klar. Det är en process som fortgår, även genom att byta ut någon av aktörerna. Det kan vara 
av vikt att beakta den försäljningsökning som Gallerian haft efter ombyggnationen eftersom 
den till viss del är helt naturlig. På grund av de utökade butiksytor, ska försäljningen naturligt 
öka. 
 
 
8.5 Flödet 
 
Det är lätt att ta sig till Gallerian för besökare inne i Stockholms city. Det har påverkats 
mycket av den upprustning av Sergels torg, som genomförts i samband med Gallerians 
ombyggnation. Sergelgången är sammanlänkad med Gallerian, vilket gör att konsumenter på 
ett naturligt sätt kommer till Gallerian. De köpcentrum som ligger närmast Gallerian har eller 
ska också påbörja vissa ombyggnationer. Det medför att konkurrensen kan bli hårdare mellan 
aktörerna. Vår undersökning visar att NK och Åhléns city är de aktörer som kan ses som de 
främsta konkurrenterna till Gal
m
lo
 

år enkätundersökningV
visar även att de respondenter som besöker Stockholm city 1-2 gånger i veckan, besöker 
Gallerian färre gånger än de som besöker Stockholm city mer sällan. Det flöde som AMF 
Pension vill ha genom Gallerian, har de till stor del lyckats få. De stora butiksenheterna 
H&M, Åhléns och Mexx, som placerats längst in i Gallerian gör att kunderna tar sig genom 
centrumet för att komma till dessa butiker. Besökarna ser dessa butiker vilket medför att de 
tar sig igenom hela centrumet och besöker andra butiker på vägen. Om butikerna istället 
skulle ha placerats närmast entrén, kunde det ha medfört att kunderna inte gått längre in utan 
vänt efter att ha besökt dessa butiker.  
 
Utformningen i en galleria är till hjälp för att organisera den åt besökarna, till exempel genom 
att placera liknande butiker i närheten av varandra, i så kallade kluster. Detta har AMF 
Pension tagit i akt till viss del, till exempel skobutikerna i Sergelgången. Där har flera 
skobutiker placerats intill varandra, men de har även placerat fler liknande aktörer längre in i 
Gallerian. Det kan medföra att kunder som söker efter nya skor, även tar sig genom hela 
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Gallerian för att besöka de skobutikerna som finns där. Detta påverkar också flödet av 
människor. De kunder som fortsatt in i Gallerian för att besöka skobutikerna längre in i 
centrumet, påverkas med stor sannolikhet till att besöka även andra butiker. Butikerna i 
Gallerian är placerade tätt intill varandra, vilket är fördelaktigt för att det ska uppfattas av 

unden att det hela tiden händer något. Till en stor del tyckte konsumenterna att Gallerian är 

älvklart varumärke hos 
onsumenterna, måste logotypen vara synlig på flera platser. Den måste bli självklar i 

demässigt, men att den ändå inte blivit självklar i kundernas medvetande. Den har även 
tsetts som årets skylt år 2005, av Kulturhuvudstadsåret. Logotypen är placerad vid entréerna 
ll Gallerian, vilket är en plats där människor i regel bara passerar. Det leder till att den inte 

as av alla. Utöver dessa platser marknadsför AMF Pension Gallerian genom att 
ryda en tunnelbanevagn i Stockholm med logotypen. Likaså har de samarbetat med IKEA 

k
välplanerad, vilket vi tolkar som att de tycker att det är lätt att hitta och röra sig i Gallerian.  
 
 
8.6 Varumärket  
 
Varumärket förmedlar imagen till konsumenterna och det är därför viktigt att den framförs på 
ett sätt så att konsumenternas syn överensstämmer med varumärkets identitet. Logotypen är 
en viktig del i förmedlandet av varumärket. För att vara ett sj
k
konsumenternas medvetande. I den tidigare gjorda studien, innan ombyggnationen, 
förknippades Gallerians logotyp av flertalet besökare, med ord som tråkig, välkänd, gammal 
och omodern. När vi genomförde vår konsumentundersökning kände vi spontant att många 
kunder inte riktigt visste hur logotypen såg ut. Detta är en nackdel, i hänseende att logotypen 
speglar människornas syn på hela Gallerian. När konsumenterna väl såg logotypen tyckte de 
dock att den var snygg. Detta visar att Gallerian lyckats bra med sin blåa diodfyllda logotyp 
utseen
u
ti
uppmärksamm
p
och har Gallerians logotyp på utsidan av en av de bussar som tar människor från city till 
IKEA i Kungens Kurva.  
 
Identiteten består av två delar: kärnidentiteten och den utvidgade identiteten. Kärnidentiteten 
är oföränderlig och ska spegla bland annat ett företags strategier. I detta fall skulle det vara att 
Gallerian vill rikta sig till alla människor. Den utvidgade identiteten är föränderlig över tiden. 
Den kompletterar varumärkets kärnidentitet med detaljer. I Gallerian kan det vara att ägarna 
kontinuerligt byter ut enheter för att passa på marknaden och följa med i de senaste trenderna.  
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9. Slutsats 
 
Här presenteras de slutsatser vi kunnat dra utifrån den analys vi gjort av data vi samlat in. 
Slutsatserna hänvisar till att besvara vårt syfte med uppsatsen som var att undersöka 
framgångsfaktorerna med Gallerian.   
 
 
Det råder inga tvivel o

e flesta konsumente
m att AMF Pension har lyckats bra med ombyggnationen av Gallerian. 

r som vi tillfrågade hade en positiv inställning till den ”nya” Gallerian. 

rnas känsla av upplevelse i shoppingen. Genom att ha placerat 

ldre målgrupperna i nyetableringar av butiker. De kan då riskera att förlora dessa till slut.  

tmosfären, vilket är en viktig del i upplevelsen, är i Gallerian lugn och behaglig för 
esökarna att vistas i. Det beror till stor del på att de stora ytorna av glas samt huvudentrén 
idrar till att Gallerian känns öppen. Den ljussättning som finns i Gallerian är också en viktig 
ktor till deras atmosfär. Med den kan de få kunderna att komma i en viss sinnesstämning, 

ilket påverkar deras shoppingbeteende. Utbudet av matställen är också en väsentlig faktor. 
v de besökare som shoppar i Gallerian är det en stor andel som äter eller fikar där. Detta 

varar bra till målet att människor ska uppehålla sig länge i Gallerian, vilket påverkas mycket 
v matutbudet. Det finns både restauranger och caféer i Gallerian. Många av dessa ligger 
ttillgängliga i mitten av gångstråket eller i närheten av det.  

D
Vi har sett flera faktorer som har påverkat denna framgång. Inledningsvis är Gallerian 
placerad på Hamngatan 37 i centrala Stockholm, vilket är en stark fördel gentemot många 
andra köpcentrum utanför stadskärnan, eftersom det rör sig mycket människor i city. Det är 
dessutom enkelt att ta sig till Gallerian för människor som befinner sig i city. Utbudet inriktar 
sig till en bred kundgrupp vilket vi anser är rätt, eftersom det rör sig människor i alla åldrar 
inne i city. Det breda utbudet gör att Gallerian känns folklig och till för alla konsumenter. 
Dessutom riktar sig de närliggande konkurrerande köpcentrumen till en mindre kundgrupp 
och Gallerian bryter därmed ut ifrån dessa. Upprustningen av Sergelstorg har också haft stor 
påverkan på den framgång som nåtts med Gallerian. Utan sammanlänkningen mellan 
Gallerian och Sergelgången hade Gallerian till stor sannolikhet inte haft samma flöde av 
besökare.  
 
Det utökade utbudet av butiker, restauranger och caféer i Gallerian lockar fler besökare till 
centrumet. Det har etablerats butiker med hög modegrad i olika prisklasser, vilket svarar till 
att Gallerian vänder sig till alla. I Gallerian finns en mix av butiker som vanligtvis finns i ett 
köpcentrum men även nya butiker för sådana, samt butiker som är nya på den svenska 
marknaden. Dock anser vi att butiksutbudet till män är begränsat. Variationen av 

utiksutbudet ökar kundeb
”tunga” aktörer långt in i Gallerian medför det att kunder tar sig igenom hela centrumet och 
ett välfungerande flöde av människor skapas. Flödet har även skapats genom 
klusterbildningar vid entréerna, sedan har några butiker i samma slag placerats längre in i 
Gallerian. Vi ser dock att det finns vissa utrymmen som skulle kunna utvecklas ytterliggare 
för att öka flödet. Dessutom har flödet av yngre besökare ökat genom att Gallerian har inriktat 

ycket av utbudet av nya butiker till dessa. Det är dock viktigt att de inte glömmer bort de m
ä
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Flertalet av kunderna i Gallerian vet inte spontant hur logotypen ser ut, vilket är negativt i den 
eningen att logotypen ofta symbo t och identiteten. Utformningen av 

an. Detta genom att ha reklam på en tunnelbanevagn 
ch en IKEA-buss. På dessa platser väcker reklamen uppmärksamhet och de som befinner sig 

 förstärker framgångarna med Gallerian, såsom flödet, dofter från caféerna och 

m liserar varumärke
logotypen för Gallerian är lyckad, men den är till största del placerad på platser där människor 
inte uppfattar den tillräckligt mycket för att den ska bli självklar i deras medvetande. Vi anser 
att AMF Pension har lyckats med att marknadsföra Gallerian till viss del, på platser som inte 
har något direkt samband med Galleri
o
på plats när dessa passerar, kan inte missa den. Vi anser dock att detta är platser som inte når 
ut till tillräckligt många konsumenter eftersom denna typ av reklam kräver att konsumenten är 
på rätt plats på rätt tid.  
   
I Gallerian byts enheter ut kontinuerligt för att utbudet ständigt ska vara modernt. Detta är en 
viktig faktor för att fortsätta vara framgångsrik på markanden. Det gäller att inte tappa 
kunderna med tiden.  
 
Efter att ha studerat Gallerian anser vi att deras främsta framgångsfaktorer är att det skapats 
en atmosfär som känns särskiljande för just Gallerian, samt dess placering i centrala 
Stockholm, som är oföränderlig, och det anpassade utbudet efter marknaden i city. En annan 
framgångsfaktor är mixen av traditionella butiker för ett köpcentrum och de nya aktörerna i 
Gallerian. Dessa är de huvudsakliga framgångsfaktorerna, som i sin tur påverkar andra 
faktorer som
matutbudet. 
 
 

 
10. Reflektioner och rekommendationer 

 
I detta avslutande kapitel framför vi våra reflektioner över vad vi funnit längs med 
arbetsgången av denna uppsats, samt de rekommendationer vi vill ge till Gallerians ägare.   
 
 
Reflektioner som vi gjort över vår undersökning och vårt arbetssätt är att vi hade kunnat göra 
en mer omfattande kundundersökning, med fler frågor i enkäten samt att vi skulle ha kunnat 
utföra personliga intervjuer med ett antal besökare, för att få en djupare inblick i deras 
ttityder till Gallerian. Vi skulle även ha kunnat göra ytterliggare intervjuer med Ken Sihver 

 den gör i dagsläget. Själva 
tformningen av logotypen är enkel och snygg. Den skulle dock kunna finnas placerad inne i 
allerian för att bli mer synlig för besökarna. Logotypen skulle även kunna vara tryckt på 
assar och annat liknande material, för att stärka varumärket. Det kan dock vara problematiskt 
ftersom det är sådant material som de flesta butikerna har med sina egna logotyper.   

a
och Lars Wester för att utveckla informationen från dem. Vi skulle även ha kunnat intervjua 
andra personer som besitter kunskap i ämnet gallerior och om Gallerian. Det finns dock 
många olika begrepp i ämnet gallerior och det är allt för omfattande att gå in djupare på 
samtliga.  
 
Vi har även gjort vissa reflektioner angående Gallerian och ombyggnationen av den. 
Ombyggnationen har bevisligen varit lyckad, men vi har vissa rekommendationer att ge till 
AMF Pension. För att öka kundernas medvetenhen om Gallerian och stärka den som 
varumärke, måste logotypen synas på fler platser än vad
u
G
k
e
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Angående praktiska funktioner saknar vi och även kunder som svarade på vår enkät, 
förvaringsboxar och platser där besökarna kan hänga av sig ytterkläder. Detta är av särskild 
vikt vid juletiden, då det vanligen är mycket människor i centrumet vilket ofta medför att det 
blir varmt och kunderna vill hänga av sig tjocka vinterkläder. Dessutom konsumeras det i stor 
utsträckning vid denna tidpunkt och det kan vara skönt för kunderna att slippa bära omkring 
på alla påsar med varor.    
 
När vi studerade trender i utländska köpcentrum, upptäckte vi att amerikanska köpcentrum 
ofta har en matbutik i anslutning till centrumet. Detta är något som vi anser skulle ha köpkraft 
även i Gallerian. Utbudet av matbutiker är inte särskilt stort i den delen av innerstan där 

llerian är placerad. En etablering av en sådan butik skulle med stor fördel vara placerad vid 

 är köpstarka. Netto använder dessutom inga stora lagerytor, vilket 
edför att de kan placeras i lokaler som många andra matbutiker inte kan etableras i.  

tanför Gallerian åt det hållet. Vi anser därför att denna utgång är överflödig. 
enna del av Gallerian skulle istället kunna byggas om till en butikslokal. Där skulle en stark 
ch välkänd aktör kunna placeras för att locka kunder. Aktörer som vi anser är passande är 

Dressman, för att de kan locka till sig fler manliga besökare. En annan aktör som skulle passa 
är sportkedjan llerian.  

Ga
det parkeringshus som finns i anslutning till Gallerian. Netto är ett exempel på en butik som vi 
tror kan passa in. Nettos butiker anpassas i storlek och utformning efter lokaler som finns på 
platser som de anser
m
 
Vi har i slutsatsen nämnt att vi anser att det finns områden som kan utvecklas ytterligare för 
att förbättra kundflödet i hela Gallerian. Vi syftar då till största del till området längst in i 
Gallerian, där det i dagsläget finns en restaurang. Vi upplever dock att kunderna vänder innan 
de kommit till den, efter H&M:s och Mexx butikslokaler. Det finns en entré även på denna 
sida av Gallerian, men flödet därifrån är inte stort eftersom det inte finns så mycket 
attraktioner u
D
o

Stadium, eftersom det i dagsläget inte finns någon sportbutik i Ga
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Bilaga 1: Intervjufrågor till Ken Sihver  

ätta om Gallerian generellt?  

- Har AMF Pension varit ägare för Gallerian hela tiden? 

én om att förnya Gallerian? 

gick ni tillväga med ombyggnaden? 
e

ässigt. Hur 
har omsättningen och lönsamheten påverkats? Hur ser ni på detta på lång sikt? 

 från omgivningen? 
- Har ni gjort någon konsumentundersökning? 
- Har ni frågat butiksägarna? 

 
6. Gallerian består av både nya och tidigare etablerade butiker. 
      Är dessa strategiskt utvalda av er? 

 
7. Det är allmänt känt att butikers placering är mycket viktigt. 
      Finns det någon plan bakom butikernas placering i Gallerian? 

 
8. Många butiker använder sig av kundvarv, det vill säga hur kunderna ska röra sig i 

butiken. 
      Har ni tagit detta i beaktning vad gäller Gallerian? 
 
9. Vad vill ni kommunicera för budskap till era kunder? 

 
10. Hur fungerar ert avtal med butikerna?  

- Får ni del i butikernas ökade försäljning? 
- Hur är det reglerat? 

 
11. Vilka anser du är Gallerians framgångsfaktorer idag? 

 
12. Är AMF Pension ägare till fler liknande handelsplatser? 

 

 
 

1. Ber
- Hur ser ägarförhållandena ut för Gallerian? 
- Förhållandet mellan AMF Pension och Gallerian? 
- Antal butiker i Gallerian? 
- Hur stor är Gallerian i kvadratmeter? 
- Antal anställda totalt på Gallerian? 
- Har det varit fler ombyggnationer av Gallerian? 

 
2. När föddes id

- Vilka var era mål med Gallerians ombyggnation? 
 

3. Hur 
- Hur lång tid tog det från idé till g nomförandet? 

 
4. En ombyggnad är väldigt omfattande, både investeringsmässigt och tidsm

 
5. Vad har ni fått för reaktioner
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Bilaga 2: Intervjufrågor till Lars Wester  

1. G gnation, kan du beskriva hur ni tänkte när ni skapade 
den ”nya G le
 
2. Var det o ed Gallerian? 
 
3. Är det n n utformar ett köpcentrum? 
 
4. Har ni u r

5. S allerian? 
 

. Vad är ni mest nöjda med nu när Gallerian är färdig? 
 
7. Vilket a r

– Mång det i 
tanke när ni utformade Gallerian 

 
 

allerian är nu färdig med sin ombyg
al rian”? 

någ t särskilt ni ville ta fram m

ågot speciellt man ska ha i åtanke när ma

tfo mat andra köpcentrum? 
 

tötte ni på några problem under arbetet med G

6

nse  du är det bästa köpcentrumet?  
 

 
a amerikanska köpcentrum går allt mer mot att bli upplevelsebaserade, hade ni 

å
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Bilaga 3: Frågeformulär 
 
 
Vi är tre studenter vid Stockholms universitet, Nordiska Detaljhandelslinjen som skriver 
kandidatuppsats om Gallerian på Hamngatan. Vi skulle vara tacksamma om du ville hjälpa 

ss att kartlägga Gallerians besökare och deras åsikter om Gallerian genom att svara på några  

. Födelseår?  19  

2 gånger i veckan               

3□1-2 gånger i månaden              4□Några gånger per år 

4. Rangordna vilket av följande köpcentrum/varuhus du helst besöker, där 1 är det du helst 
besöker osv. 

1□Sturegallerian 2□PUB  3□Gallerian Hamngatan 

4□Åhléns  5□NK 
 
 
5. Hur använder du dig av Gallerian? Fritt antal alternativ kan ikryssas! 

1□Använder Gallerians garage 2□För att fika 3□För att shoppa     
4□För att äta lunch/middag 5□Arbetar i Gallerian 6□Som passage  

7□Besöker Gallerians toaletter 8□Som mötesplats  9Annt alternativ: 
 
 
6. Hur ofta besöker du Gallerian för att shoppa? 

1□3-7 gånger i veckan  2□1-2 gånger i veckan               

3□1-2 gånger i månaden              4□Några gånger per år 
       
 
 
 
 
 

o
frågor! 

1. Kön?  1□Man  2□Kvinna  
 
 
2
 
 
3. Hur ofta är du i Stockholms city för att shoppa? 

1□3-7 gånger i veckan  2□1-
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. Hur ofta besöker du Gallerian för att ä7 ta/fika? 

□

 du ombinera ”shopping” m a i Gallerian? 

Ja  2□Nej 

. Tycker du det är lätt att hitta/orientera sig i Gallerian? 

 
antal alternativ kan 

□ □ □
  odern   Utmärkande 8□Tråkig                

9 10  1

 13 lternativ: 

 Fritt anta

□Omodern d              

nonym g Tjusig           

Sofistikerad  10□Tydlig                     11 □Klassisk  12□Tuff                          

14Annat alternativ: 

 
vå senaste åren? 

a, i så fall vad                                                        2□Nej 

1 3-7 gånger i veckan  2 1-2 gånger i veckan               

3□1-2 gånger i månaden              4□Några gånger per år 

□

 
 
8. Brukar k ed att äta/fik

□1
 
 
9

1□Ja 3□Nej 
  

10. Vilka av nedanstående ord förknippar du med Gallerian? Fritt 
kryssas! i

1 Dåligt utbud  2 Modern   3 Välplanerad 4 Rörig  

5□Alldaglig

□
6□Om 7□

□  □ elserik 1□Evenemang      Levande Upplev

2□Bra utbud           Annat a1

 
 
11. Vilka av nedanstående ord tycker du bäst beskriver Gallerians logotyp? l 
alternativ kan ikryssas! 

1□Snygg  2   3□Välkän   4□Ful          

5□Gammal  6□A  7□Tråki   8□
□9

1□Känner ej till Gallerians logotyp        3  
 

12. Har du uppmärksammat att Gallerian har förändrats under de t

□J1

 
 
 
 

 41



13. Hur har Gallerians ombyggnation påverkat dig? 

1         2□Besöker Gallerian mer sällan 

3 skillnad 

Tack för din medverkan! 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

□Besöker Gallerian oftare

□Har inte märkt någon 
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Bilaga 4: Sammanställning av fråg ormulär 

F
cent  

Man 29 29 

ef
 
 

råga 1, Kön   
                                  Antal      Pro

Kvinna 71 71 
Internt bortfall 0  
Totalt 100 100 

 
 
Fråga 2, Ålder 
                                          Antal       Procent 

Över 65 år 15 15 
45 - 64 år 22 22 
25 - 44 46 46 
24 år eller yngre 17 17 
Internt bortfall 0  
Totalt 100 100 

 
 
Fråga 3, Hur ofta är du i Stockholm city för att shoppa? 
                              Antal         Procent  

3 - 7 gånger i veckan  17 17 
1 - 2 gånger i veckan 31 31 
1-2 gånger i månaden 29 29 
Några gånger om året 23 23 
Internt bortfall 0  
Totalt 100 100 

 
 
Fråga 4, Rangordna vilket av följande köpcentrum/varuhus du helst besöker, där 1 är det du 
helst besöker osv.       
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Fråga 5, Hur använder du dig av Gallerian? Fritt antal svarsalternativ     
                                                          Antal    Procent 

                                            

Garage  11 11 
 

Fika 39 39 
Handla 95 95 
Lunch/middag 41 41 
Arbeta 3 3 
Passage 24 24 
Toalett 7 7 
Mötesplats 22 22 
Annat 0 0 
Internt bortfall 0  
Totalt 242 242 

 
 
Fråga 6, Hur ofta besöker du Gallerian för att shoppa? 
       tal         Procent 

an 6 
  An

3 – 7 gånger i veck 6 
1 – 2 gånger i veckan 21 21 
1 – 2 gånger i  månade 37 n  37 
Några gånger om året 36 36 
Internt bortfall 0  
Totalt 100 100 

 
 
F ker du Gallerian för att äta/fika? 
      tal rocent 

råga 7, Hur ofta besö
   An   P

3 – 7 gånger i veckan  0 0 
1 – 2 gånger i veckan 23 23 
1 – 2 gånger i  månaden   6 26 2
Några gånger om året 51 51 
Internt bortfall 0  
Totalt 100 100 

 
 
Fråga 8, Brukar du kombinera shopping med att äta i Gallerian 
         Antal         Procent 

Ja 71 71 
Nej 29 29 
Internt bortfall 0  
Totalt 100 100 

 
 
Fråga 9, Tycker du det är lätt att hitta/orientera sig i Gallerian? 
         Antal         Procent 

Ja 91 91 
Nej 9 9 
Internt bortfall 0  
Totalt 100 100 
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Fråga 10, Vilka av nedanstående ord förknippar du med Gallerian? Fritt antal svarsalternativ 
        Antal                           Procent 

ud 0 Dåligt utb 0 
Modern 64 64 
Välplanerad 46 46 
Rörig 1 1 
Alldaglig  13 13
Omodern 0 0 
Evenemang 6 6 
Bra utbud 66 66 
Annat 3 (kul med små shopping i mitten, rent 

h städat) 
3 

oc
Internt bortfall  0 
Totalt 199 199 

 
 
Fråga 11, Vilka av nedanstående ord tycker du bäst passar in på Gallerians logotyp? Fritt 
a
                Antal     Procent 

42 42 

ntal svarsalternativ 
                

Snygg 
Omodern 0 0 
Välkänd 24 24 
Ful 2 2 
Gammal  4 4 
Anonym 3 3 
Tråkig 6 6 
Tjusig  13 13 
Sofistikerad 5 5 
Tydlig 20 20 
Klassisk 11 11 
Tuff 4 4 
Känner ej till Gallerians logotyp 24 24 
Annat 0 0 
Internt bortfall 0  
Totalt 158 158 

 
 
Fråga 12, Har du uppmärksamm att Galle  hat rian ar förändrats under de två senaste åren? 
               Antal      Pr nt 

81 81 
oce

Ja 
Nej 19 19 
Internt bortfall 0  
Totalt 100 100 

 
 
Fråga 13, Har Gallerians ombyggnation påverkat dig? 
                Antal     ocent 

n oftare 57 57 
    Pr

Besöker Galleria
Besöker Gallerian mer sälla 2 2 
Ha rkt någon skillnad 41 41 r inte mä
Internt bortfall 0  
Totalt 100 100 
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Bilaga 5: Bilder på Gallerian efter ombyggnaden  
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Bilaga 6: Bilder på Gallerian före ombyggnaden 
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