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Förord 

 

Vi vill börja med att tacka vår handledare Mikael Hernant för att han har haft ett stort tålamod 

med oss. Hans vägledning och stöd har varit till stor hjälp för vår uppsats. 

 

Vidare vill vi tacka de respondenter som har varit med och hjälp oss genomföra våra 

fokusgrupper. De har gett oss ovärderlig information och ett kreativt tänkande. Utan deras 

medverkan hade vi inte kunnat genomföra denna uppsats. 

 

Vi vill även tacka ICA-handlare Patrick Wiberg på ICA-Maxi i Skövde som har ställt upp 

med fika och gåvor till våra respondenter, det uppskattades verkligen. 

 

Slutligen vill vi tacka alla andra som har gjort det möjligt att skriva denna uppsats. 

 

 

Lenita Carlsson och Ulrica Dovrén 

Lidköping/Skövde 2008-05-09 

 



SAMMANFATTNING 

Shopping har idag blivit ett fritidsnöje bland konsumenterna och när konsumenterna går till 

olika shoppingcentrum är det lika viktigt med en bra upplevelse som med själva handlandet. 

Det läggs ned mycket tid på att få rätt butiksmix i stadskärnan och externa köpcentrum. Under 

de senaste årtionden har externa köpcentrum vuxit fram och blivit en konkurrens för 

stadskärnan. Det är därför viktigt att stärka upplevelsen för konsumenten och locka dem till 

sig. Viktigt är att känna till kundernas behov och önskemål för att lyckas överleva och 

konkurrera mot de olika köpcentrumen. 

 

Uppsatsen har som mål att ta reda på vad det är konsumenten vill uppleva vid shoppingen, 

och inte själva handlandet i sig. Vi vill få fram faktorer som kan beskriva hur en handelsplats 

blir attraktiv med avseende på atmosfär och tillgänglighet. Med andra ord hur ser 

konsumenten på atmosfären och tillgängligheten runt själva stadskärnan och det externa 

köpcentrumet. Valet föll på en kvalitativ undersökning som går på djupet, den 

undersökningsmetod som var bäst lämpad för ändamålet blev fokusgrupper. Med 

fokusgrupper ges uttömmande svar då det diskuteras både fördelar och nackdelar med olika 

centrum. Grupperna delade vi in i ungdomar, barnfamiljer och parförhållanden utan barn, 

grupperingarna gjorde vi med tanke på att de troligen har olika värderingar beroende på vilket 

stadie de är i livet.  

 
Det som kan utläsa av undersökningen är att atmosfär har en stor betydelse för både 

stadskärnan och externt köpcentra speciellt när konsumenterna vill kombinera handlandet och 

umgänget med vänner och familj. De viktigaste faktorerna som har kommit fram är att torget 

spelar en stor betydelse och de efterfrågar fler aktiviteter och gröna oaser med bänkar där man 

kan sitta i lugn och ro och koppla av. Det visade sig ha stor betydelse var någonstans i livet 

konsumenten befinner sig. De som lever utan barn tänker mer på det kvalitativa och 

njutningsperspektivet. Medan de som har barn tänker mer på att det ska vara enkelt att handla 

när barnen är med. Ungdomarnas syn var att ha någonstans att ”hänga på”. Tillgänglighet 

däremot är något som tas för givet och gav inte så stora diskussioner. Det som gavs mest 

uppmärksamhet var Öppettider, Utbud av butiker samt Restauranger, Caféer och toaletter. En 

bra kommentar som vi fick av en respondent var: 

 
”I externa köpcentrum går jag om jag vill ha effektiv shopping och till en stadskärna går jag 

om jag vill ha ett socialt umgänge” 
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1. INLEDNING 

I det inledande kapitlet kommer vi att beskriva bakgrunden till vår uppsats. Vi kommer att 

belysa vår frågeställning och vilket syfte vi har med undersökningen.  

 

1.1 Bakgrund och problemställning 

Handeln har utgjort en allt större andel av landets BNP under de senaste 10-15 åren, en aspekt 

som visar att handeln har fått en allt större samhällsekonomisk betydelse. Bara detaljhandeln i 

Sverige beräknas omsätta så mycket som 575 miljarder kronor under 20081. Under de senaste 

årtiondena har handeln utvecklats till att vara ett fritidsnöje för många svenskar, därför krävs 

en viss insikt i vad konsumenterna värdesätter och vad det är som gör en kund nöjd och 

belåten och belysa vissa faktorer som handeln bör fokusera på i en allt hårdare 

konkurrensutsatt marknad. Vare sig det är en stadskärna eller ett externt köpcentra är utbudet 

förhållandevis likvärdigt, kedjebutiker har tagit stora marknadsandelar. Hela 30 procent är 

kedjor i de köpcentrum som har fler än 25 butiker och i de köpcentrum som har fler än 5 

butiker motsvarar det 60 procent2. Det har även blivit fler utländska etablerare i de svenska 

köpcentrumen. Därför är det avgörande för många butiker idag att se sig om efter 

tillvägagångssätt som stärker dess position på marknaden.  

 

Att känna till de potentiella kundernas behov och önskemål är avgörande för på bästa sätt lyckas 

överleva på en konkurrensutsatt marknad. Det finns ett antal faktorer som påverkar kunden 

antingen till att uppskatta butiken eller ta avstånd från den. Några av dessa är de som Pierre 

Wanger3, psykolog och projektledare, tar upp och beskriver som de sex bakomliggande 

faktorer som ligger till grund för konsumtion. Dessa är Atmosfär som skapas av musik, ljus, 

doft och liknande. Tillgänglighet till butiken, kunden väljer helst den butik som är närmast om 

butikerna är relativt likvärdiga. Innehåll är det utbud, kvalitet och pris som butiken har, 

kunden kan tänka sig att resa längre för att besöka just den rätta butiken. Kunden vill ha 

kompetent personal och Service som ska finnas tillgänglig när kunden behöver den. Struktur 

kan få betydelse om två butiker är likvärdiga i sitt sortiment och sist men inte minst Kunder 

som är A och O, vissa kunder väljer butik efter vilka andra kunder som handlar i butiken. 

                                                 
1 Jonas Arnberg, HUI, påslag med 5 % av omsättningen 2007 
2 HUI, (2004) Forskningsrapport 
3 Wanger  s. 169-171 
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Dessa faktorer är inte revolutionerande på något sätt men ger oss en ordentlig fingervisning 

om vad det är en butik ska tänka på för dess överlevnad. Många av dessa faktorer kan en 

butiksägare arbeta aktivt och medvetet med medan vissa är mer svåra att påverka.  

 

Det finns två faktorer som vi anser är underskattade och som inte talas om i den utsträckning 

de förtjänar, dessa är atmosfär och tillgänglighet. Atmosfär är ett förhållandevis ”luddigt” ord 

som innefattar mycket men ändå är svårt att sätta fingret på än mindre rada upp en lista på 

beskrivande ord. 4Atmosfär är ett kraftfullt vapen för att ge den rätta känslan som i sin tur 

visat sig inspirera konsumenters känsla till att vilja handla. Atmosfär är även en avgörande 

faktor i den fysiska layouten, såsom utseende, charm och välskött. Den kan även förstärkas 

genom smyckning såsom träd, fontäner, färgsättning, faciliteter med mera. Tillgänglighet har 

kommit mer i fokus och har större betydelse idag för kunderna eftersom tid är en bristvara för 

många och shoppingen måste gå snabbt. Därför kommer många kunder att prioritera det 

alternativ som har de varor de behöver på en lättillgänglig plats till ett pris som är försvarbart. 

En handelsplats ska vara enkel att ta sig till, både när det gäller att hitta till men också 

vägförbindelser och parkering5. Handelsplatsen ska kännas trivsam och välkomnande samt ha 

ett brett kringutbud såsom Caféer och faciliteter. En handelsplats utifrån konsumentens 

perspektiv kommer att vara mer och mer avgörande för vart de väljer att handla. 

 

Under de senaste årtiondena har handeln utvecklats till att vara ett fritidsnöje för många 

svenskar. Svenska hushåll spenderar cirka 30 procent av sina pengar i handeln, därför är det 

viktigt att få en förståelse för vad det är som gör en kund tillfreds. Konsumenterna ställer 

höga krav idag, det handlar inte bara om shopping, kunderna vill även ha en upplevelse. 

Många köpcentrum och stadskärnor har insett betydelsen av att arbeta aktivt med de små 

detaljerna. Vad är det som skiljer en handelsplats med hög atmosfär och god tillgänglighet 

ifrån en som inte har dessa egenskaper enligt konsumenterna. En inspirerande, fräsch och 

modern handelsplats som även kan erbjuda ett bra restaurangutbud, är faktorer som bidrar till 

att göra en handelsplats till ett mer attraktivt alternativ än en konkurrerande handelsplats.  

 

Med hänsyn till vad som framkommer ska vi sedan ta upp tänkbara faktorer och detaljer som 

förhoppningsvis kan leda till förbättringar. Vad ska kommunerna och fastighetsägarna tänka 

                                                 
4 Kotler s 576-619 
5 Sit, Merrilees, Birch, s 83 
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på vid planering, utbyggnad och upprustning för att hävda sig mot konkurrensen av andra 

köpcentrum och aktörer med hänsyn till atmosfär och tillgänglighet. 

 

En idealisk handelsplats avseende tillgänglighet och atmosfär utifrån konsumentens 

perspektiv är verkligen värt att undersökas. 

 

1.2 Problemformulering 

I vårt arbete ska vi svara på frågeställningen: 

Hur upplever konsumenter handelsplatsens atmosfär och tillgänglighet och är dessa viktiga 

påverkansfaktorer för deras val av handelsplats? 

 

1.3 Uppsatsens syfte 

Syftet med uppsatsen är att beskriva viktiga faktorer som är väsentliga för en handelsplats 

framgång. Vidare har vi en ambition att ge rekommendationer och förbättringsförslag från 

respondenterna i de tre fokusgrupperna.  

 

1.4 Perspektiv och avgränsningar 

Skövdes detaljhandel har ökat de senaste tio åren med drygt 40 procent, inte många orter i 

landet kan mäta sig med den utvecklingen. Dessutom är Skövde en stad som expanderar starkt 

idag. Köpcentrumet Commerce byggdes ut under 2007, och nu pågår en utbyggnad av ICA 

Maxi-huset, närmare bestämt 10 000 nya kvadratmeter som står klart hösten 2008. Även 

Stallsiken, ett nytt handelsområde på cirka 18 000 kvadratmeter, med etablering av de stora 

företagen Biltema, Mio och Plantagen är just nu under uppbyggnad6.  

 

Vi har begränsat oss till konsumenter som är boende i Skaraborg och handlar i Skövde. Vår 

undersökning handlar om handelsplatsers atomsfär och tillgänglighet i allmänhet och Skövde 

som handelstad i synnerhet. Fokus kommer att ligga på stadskärnan med köpcentrumet 

Commerce och det externa köpcentrumet Maxi-huset. Respondenterna som vi vänder oss till 

är åldrarna 15 – 65.  

 
                                                 
6 www.skovde.se 
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1.5 Definition av begrepp  

Atmosfär Dolda faktorer som påverkar förhållandena mellan människor och när 

kunden väljer inköpsställe. Dessa faktorer kan vara musik, ljus, doft och 

liknande7. 

Attityd Inställning, vad vi tycker om en viss angiven företeelse8. 

Fokusgrupp En gruppintervju är ett samtal i en grupp, alltså med flera gruppmedlemmar 

samtidigt9.  

Handel En verksamhet som sysslar med omsättning av varor, tjänster och kapital 

mellan regioner och mellan människor. Handelns funktion är att på ett 

effektivt sätt sammanföra säljare och köpare på en marknad10.  

Handelsplats En plats på vilket handel av varor sker. Det kan vara ett köpcentrum eller en 

annan plats där flera butiker är samlade för att tillgodose konsumenterna med 

ett brett utbud av varor11.  

Kvalitativ Det som avser en kvalitet. Ordet används i facktermer för att understryka 

faktiska eller essentiella egenskaper tillexempel hos något som skall 

undersökas12. 

Respondent Den som är utvald att svara på, eller ge sina synpunkter på ett specifikt ämne. 

För att ta reda på uppgifter i ett specifikt ämne måste man vända sig till 

någon som kan ge de önskade svaren13.  

Tillgänglighet För en bestämd person beror dessa möjligheter exempelvis på hennes fysiska 

rörlighet och den geografiska närheten till det eftersökta. Faktorer som 

parkering, öppettider och tillträdesregler kan också vara betydelsefulla14. 

Trivsel En känsla av trevnad och välbefinnande15 

 

 

 
 

                                                 
7 www.ne.se 
8 Gillberg s 12 
9 Jacobsen, s 157 
10 ibid 
11 Strömberg, s 326 
12 www.ne.se 
13 Lekvall, Wahlbin. s 182 
14 ibid 
15 www.ne.se 
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1.6 Undersökningen 

Teorin som vår undersökning har grundats på är S-O-R-modellen. Denna modell bygger på 

tre kategorier som påverkar upplevelsen hos kunden, dessa i sin tur ger en form av respons 

antingen i form av närmande eller undvikande. Undersökningsmetoden vi har valt att använda 

är fokusgrupper, detta för att få information som är nyanserad och djupgående. Den 

kvalitativa undersökningen kommer att bestå i tre fokusgrupper, anledningen till att vi 

bestämt oss för tre stycken är på grund av den grupperingen av respondenter vi valt. Den ena 

gruppen är ungdomar, det är en intressant grupp som vi hoppas har ett nyare perspektiv och 

kanske kan se ”utanför ramarna”. Denna grupp tror vi ger ett mer uttömmande svar om de 

sitter tillsammans med jämngamla. Nästa grupp är barnfamiljer, denna grupp tror vi har 

ytterligare ett perspektiv på temat och ger en bra insikt i deras specifika behov. Sista gruppen 

är de som lever i parförhållande, både de utan barn och de utan hemmavarande barn. Denna 

grupp förmodar vi lägger större vikt vid yttre faktorer som till exempel utsmyckning och 

caféer.  

 

Vårt syfte med fokusgrupper är att få igång en öppen konstruktiv diskussion om vad 

respondenterna lägger för värdering i orden atmosfär och tillgänglighet. Diskussionen följs 

upp av att respondenterna gör en rangordning av de faktorer som gruppen har kommit fram 

till. Syftet med undersökningen är att få fram de viktigaste faktorerna som gör en handelsplats 

trivsam. 

 

1.7 Uppsatsens disposition 

Inledning: Vi börjar med bakgrunden till varför vi valde detta ämne och 

undersökningsområde.  

 

Referensram: Här kommer vi att presentera teorier som är relevanta för vårt arbete. Vi 

beskriver även de modeller vi använt oss av.  

 

Metod: Här beskrivs tillvägagångssättet som vi har använt oss av och varför vi valde just den 

metoden.  
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Resultat: I detta kapitel presenterar vi informationen som vi har fått från våra 

uppgiftslämnare.  

 

Analys: Här kommer vi att analysera vårt resultat mot de olika teorier som vi har beskrivit i 

referensramen.  

 

Slutsats: Här presenterar vi de slutsatser som har uppkommit och ge en återkoppling till 

syftet. Vi kommer även att ge olika rekommendationer för framtida bruk. 

 

Rekommendationer: Här redovisar vi de konkreta förslag och idéer på förbättringar. 
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2. Teoretisk referensram 

Nedan kommer en redogörelse av den teori som vi har använt och som ligger till grund för 

vår undersökning. Vi har valt att arbeta utefter en modell som heter S-O-R-modellen vilket 

kommer vara vårt stöd igenom hela arbetet. Eftersom denna uppsats även tar upp 

”tillgänglighet” har vi lagt till den faktorn till originalmodellen. 

 

2.1 Attityd 

Enligt Nationalencyklopedin betyder ordet attityd, en inställning eller förhållningssätt till viss 

person eller företeelse. Uppsatsens syfte är att ta fram konsumenters upplevelse på en 

handelsplats, detta är i grunden en attityd. Ordet attityd kan lätt misstolkas och associeras med 

beteende, därför har vi valt att lite kortfattat beskriva skillnaden mellan dessa två ord. Attityd 

är vad en person tycker om en specifik sak och beteende är vad man faktiskt gör. Till exempel 

om vi tycker att ekologiskt odlad mat är bra för miljön så är det vår attityd, men det betyder 

inte att vi i vårt beteende bara köper ekologiskt odlad mat. Det kan bero på att det är för dyrt 

eller ekologisk mat inte finns inom vårt närområde. Detta gör att vi ställs inför situationer som 

gör det svårt att fullfölja vår attityd in i vår handling (beteende), några andra exempel som 

kan göra att vår attityd går isär med vårt beteende är tidsbrist, materiell bekvämlighet och 

rädsla för att ha en annan åsikt än gruppens16. Attityder kan anges som uttryck för 

värderingar. Det vill säga ”att attityd är en varaktig inställning som har byggts upp genom 

erfarenhet och kommer till uttryck genom att man är för eller emot något”. Den 

grundläggande tolkningen till individens värderingar kommer ifrån det oskyldiga barnet. 

Barnet uppfostras till en bildad och social varelse som ännu inte är förstörd av intryck. Även 

ungdomstiden har en stor betydelse, då är man mer mottaglig för intryck och av det som sker i 

samhället, långsamt förändras värderingarna och personligheten. Viktigast för all förändring 

är familjen17.  

 

                                                 
16 Angelöw,  Jonsson s 173 
17 www.ungdomsstyrelsen.se 
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2.2 Atmosfär 

Atmosfär kommer här att indelas i de olika kategorierna designfaktorer, bakgrundsfaktorer 

och sociala faktorer, såsom S-O-R-modellen (Stimulus-organism-respons-modellen) tar upp 

det. 

 

2.2.1 Inledning 

Atmosfär är ett brett ämne som har engagerat många forskare, mycket av den forskning som 

gjorts är sammanfattad i Jens Nordfälts bok Marknadsföring i butik. Här låter författaren 

ämnet atmosfär ta upp hela fyra kapitel av elva vilket har varit till stor hjälp för oss. Utan 

Nordfälts gedigna faktainsamling och sammanställning av forskning i ämnet, hade inte vår 

teori varit lika detaljerad och utförlig. Nordfält tar upp och utgår ifrån en modell som heter  

S-O-R-modellen, den har även vi valt att använda eftersom den ger en bra och lättfattlig 

struktur till vårt arbete. Vi modifierar modellen lite genom att lägga till ”tillgänglighet”, 

eftersom det är en del av vår undersökning.  

 
Enligt Nationalencyklopedin står ordet atmosfär för en sammanfattning av dolda faktorer som 

påverkar förhållandena mellan människor på viss plats eller viss situation. Kan även förklaras 

som ”stämning”, det är en tillfällig känsla som har viss orsak.  

 

Philip Kotler, en välkänd marknadsföringsforskare, anses vara den förste som har sett 

butiksatmosfär som ett marknadsföringsverktyg. Han menar att atmosfär är ett kraftfullt vapen 

för en handelsplats imageskapande. Det handlar om att ge den rätta känslan hos kunden som 

ska leda till köp18. Atmosfär är ett helt paket av faktorer som förstärker miljön och ger 

konsumenterna en antydan om kvalitén på handelsplatsen. Den har även visat sig ha inspirerat 

konsumenters känsla av förväntningar på handelsplatsen19.  

 

Ett har forskningen gemensamt och det är att om atmosfären påverkar kundens känslor kan en 

inspirerande atmosfär leda till roligare besök för kunden, vilket kan leda till att kunden 

varierar sig mer och provar nya saker samt gör oplanerade köp20.  

 

                                                 
18 Kotler s 293 
19 Sit , Merrilees, Birch, s 80-86 
20 Nordfält s 131 
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Atmosfär hänvisar till design av omgivningen genom synlig marknadsföring21 och förmedlas 

till kunden via en icke personlig marknadsföringskanal, utan en personlig interaktion22. Detta 

kan ske genom ljussättning, färger, musik och lukt för att stimulera konsumenters uppfattning 

och känslomässiga respons för att slutligen påverka deras shopping beteende23. Atmosfär24 

kan också vara en avgörande faktor i den fysiska layouten runtom handelsplatsen som 

påverkar utseendet, en kan vara charmig, en kan vara smutsig, den tredje är sober. Känslan av 

atmosfär kan höjas ytterligare genom träd, fontäner, färgsättning, toaletter/faciliteter, höjden 

på byggnader, belysning med mera. En handelsplats måste ge utryck och planera för en 

atmosfär som passar målgruppen25 den ska samtidigt inspirera till shoppingglädje hos 

konsumenterna, få dem att spendera både längre tid men också mer pengar på handelsplatsen 

samt bli mer lojala26. 

 

Idag finns det två orsaker till att kunden handlar: det ena är nyttoperspektivet, där kunden 

handlar för att fylla ett behov. Det andra är njutningsperspektivet där shopping ska ge en 

upplevelse för kunden. Det kan vara avkoppling, en verklighetsflykt, stimulans eller en 

inspiration27. 

 

                                                 
21 Levy, Weitz, s 576 
22 Kotler s 619 
23 Levy, Weitz, s 576 
24 Kotler s 576 
25 Kotler s 576 
26 Berman s 604 
27 Thurow, Nilsson, s 69 
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2.2.2 S-O-R-modellen, (Stimulus-organism-respons-modellen) 

Denna modell har tagits fram av två marknadsföringsforskare, John Rossiter och Robert 

Donovan. Modellen mäter hur handelsplatsens atmosfär påverkar kunderna på ett 

känslomässigt plan. Modellen har utvecklats från den ursprungliga modellen av Mehrabian 

och Russel som kallas S-O-R-modellen28. Här nedan presenteras modellen visuellt. 

 

 

Figur 1  S-O-R-modellen modellen29. 

 

För att göra modellen strukturerad och enkel att förstå kommer vi här att gå in mer i detalj i de 

olika faktorerna.  

 

Stimuli  
Stimuli är en företeelse i vårt levnadsförhållande, som när den är av tillräcklig styrka, leder 

till en reaktion (ett aktivt "svar" av något), denna reaktion påverkar människans beteende eller 

uppträdande. Begreppet stimulus används ofta inom vetenskaper såsom fysiologi och 

psykologi. Stimuli kan kategoriseras på olika sätt. Ett stimuli kan t.ex. vara enkel (en 

ljusfläck) eller mer komplex (åsynen av ett konstverk). Stimulus kan förmedlas av bl.a. ljus, 

färgval, musik och temperaturförändringar30.  

 

                                                 
28 Donovan,. Rossiter, s 283-294 
29 Nordfält s 130 
30 www.ne.se 
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Stimulus har vi valt att dela upp i följande tre kategorier31: 

• Designfaktorer: 

butikslayout, inredning, skyltning, färgval, och ljus. Det är de synliga miljöfaktorer på 

en handelsplats. 

• Bakgrundsfaktorer: 

dofter, musik och andra ljud. Dessa är kunden oftast inte medveten om eller tänker på 

men de påverkar våra sinnen och är väl så viktiga. 

• Sociala faktorer: 

omfattar möten med människor, i synnerhet mötet mellan kunder. 

 

2.2.3 Designfaktorer 

Synliga faktorer32 spelar en väsentlig roll för upplevelsen i och runt en handelsplats. Den 

visuella perceptionen är enormt viktig i kommunikationen med konsumenterna. För att förstå 

hur viktig den är vill vi presentera en tabell som beskriver sinnenas kapacitet avseende på hur 

mycket information vart och ett av sinnena kan hantera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 2 De mänskliga sinnenas kapacitet avseende hur mycket information de kan hantera33. 

 

Hela 83 % av den informationen vi tar in kommer från ögonen. Då förstår man att 

butikslayout, inredning, färgval, skyltning och ljus är viktiga faktorer att arbeta med.  

 
                                                 
31 Baker, J. m.fl. s 120-141 
32 Nordfält s 149 
33 Mårtensson, s 15-16 
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Layout på en handelsplats 
Layout i och på en handelsplats bör ges stor hänsyn, om kunden handlar varor från hela 

handelsplatsområdet handlar de mer än kunder som bara handlar ur vissa zoner. Kundtrafiken 

har en viss tendens att koncentreras till vissa delar av handelsplatsen, detta kan styras upp av 

handelsplatsens layout genom att flera lockande faktorer är utspridda över hela området, 

vilket då leder till att kunden rör sig över hela handelsområdet. Ju längre tid kunden spenderar 

på en handelsplats ju mer handlar den34.  

 

Smyckning och Inredning  
Med inredning och dekor menas den faktiska fysiska anläggning där en tjänst produceras, 

levereras och konsumeras35. Om en sådan miljö är trevlig kan det bidra till en hög 

tillfredsställelse och högre konsumtion från kundernas sida. Denna miljö innefattar såväl yttre 

som inre faktorer, de inre är inredning, dekor och utsmyckning medan de yttre är landskap, 

byggnader och parker. Arkitekturen på en byggnad har fått en större betydelse både i 

kommunikationen av budskapet och upplevelsen för kunden36. Byggnader kan ge ett 

homogent intryck eller sticka ut med en speciell fasadutsmyckning. Oftast försöker företaget 

se byggnaden som en del av helheten där affärsidén är ett centralt begrepp som riktar sig till 

den målgrupp företaget vill nå. Design, inredning och dekor är visuella faktorer som ger 

atmosfär, de kan vara estetiskt och tilltalande och är påtagliga för kunden37. Bekvämlighet på 

en handelsplats är viktig för kunden eftersom det påverkar hur länge en kund stannar, det 

måste finnas bänkar och utrymmen att ta igen sig på38.  

 

Skyltning 
Skyltning är ett effektivt sätt att kommunicera med kunderna. Skyltar som är snygga och en 

kontrast mot bakgrunden ökar uppfattningsförmågan. Det gör även de skyltar som har färg 

och form som är återkommande i butiken eller på handelsplatsen39. Uppmärksamheten måste 

fångas upp rent perceptuellt först, därefter måste ett säljande budskap till för att öka effekten 

ytterligare40.  

 

                                                 
34 Buttle, s 104-123 
35 Mossberg s. 110 
36 Mossberg s. 133-134 
37 Mossberg s. 110 
38 Mossberg s. 138 
39 Nordfält s. 172-175 
40 MacKinnon, m.fl. s 49-63 
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Färg 
En av de aspekter som påverkar miljön mest är färg, dels därför att synen är det sinne som 

fångar upp mest information från omvärlden och dels för att färg är den informationsrikaste 

visuella dimensionen som tas upp i vårt medvetande. Färg väcker automatiskt olika 

associationer, och har en påverkan på hur vi uppfattar världen utan att vi reflekterar över det41. 

Trots det har inte mycket marknadsföringsforskning gjorts om färg, däremot har det bedrivits 

mycket medicinsk forskning inom ämnet.  

 

Det har tittats mest på två färger, nämligen rött och blått. Den medicinska forskningen har 

kommit fram till att personer som exponerades för rött ljus fick ökat blodtryck, mer 

svettningar i händerna, en ökning av pulsen och snabbare ögonblinkningar än personer som 

exponerades för blått ljus. Det har även visat sig att personer upplevde en ökad stress och 

svettningar om de exponerades för röda bilder än om de exponerades för bilder med blå 

färg42. En slutsats av dessa tidiga studier är att responsen till färg är till viss del medfött. Inom 

marknadsföringsforskning har även gjorts intressant studier om hur färg påverkar attityder hos 

kunder, bland annat har man testat effekten av varma färger, rött och gult samt kalla färger, 

blått och grönt. De lade även till vitt eftersom den är en vanlig färg i butiksinteriör. Röd 

interiör upplevs som mycket mer färgrik än övriga färger. Blått och grönt upplevdes mer 

färgrikt än gult. Uppfattningen om livlighet var att vit miljö upplevdes som minst livlig av 

färgerna. När rött eller gult användes upplevdes sortimentet som mer uppdaterat. Resultatet 

som forskningen fick fram var att butiksmiljön påverkades mer positivt av kalla färger, blå 

fick bäst, sedan grön, något sämre för gul och sämst för röd. Vit hamnade mitt i mellan på 

skalan. En röd miljö upplevs som mer spänd medan en blå miljö som mest avslappnad, och 

dessutom upplevs sortimentet med blå bakgrund som det mest korrekta jämfört med de varma 

färgerna43. 

 

En del forskning har kommit fram till att färg, till viss del, kan vara en inlärd effekt snarare än 

medfödd. Det finns forskare som menar att atmosfärpåverkande stimuli är kognitivt snarare 

än emotionellt styrda vilket skulle kunna innebära att den inlärda effekten kan ha större 

påverkan. Även kultur har visat sig ge olika respons i hur färger uppfattas44. 

 

                                                 
41 Nordfält s 162-168 
42 Gerard, opublicerad doktorsavhandling 
43 Bellizzi, m.fl. s 21-45 
44 Chebat, Maureen, s 189-196 
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Ljus 
Forskningen om ljus ger inte en lika tydlig bild som forskningen om färg. Men det som 

framkommit är att ljus påverkar människors beteende i två dimensioner, dels graden av 

upprymdhet och dels genom att synbarheten i sig påverkas45. Starkt ljus signalerar lågpris 

medan svagare belysning ger en association till prestigebutiker46. Ljus kan ha en betydande 

effekt när det gäller hur mycket tid kunden spenderar vid en exponering, kunden stannar 

längre vid en exponering om det är mer ljus47. 

 

2.2.4 Bakgrundsfaktorer 

Dofter 
Studien om dofter har på senare år varit väldigt het och det finns ett par anledningar till att de 

väckt sådant intresse hos marknadsförarna. Doft påverkar hjärnan direkt, det är ett kemiskt 

sinne som påverkar den kemiska balansen i en del av hjärnan som kallas det limbiska 

systemet. För övriga sinnen omvandlas signalerna och processas i olika hjärnregioner och 

kopplas sedan samman igen i hjärnbarken, men det gäller inte för dofter. Man menar att 

doftminnet försämras långsammare än andra minnen och kunden påverkas av dofter utan att 

vara medveten om det. Doft är inte heller lika lätt att utrycka verbalt, såsom synintryck, vilket 

gör att doft påverkar i ännu större grad utan att det medvetandegörs. Dofter har en styrka i att 

de verkar på en nivå som har direktkontakt med känslolivet. När hjärnan tar emot en doft 

påverkas det limbiska systemet rent kemiskt eftersom det ligger i mycket nära anslutning till 

de receptorceller som är känsliga för dofter. Dofter har alltså direktkontakt med hjärnan. 

Dofter har sällan egna beteckningar, istället används olika objekt för att beskriva vad det 

faktiskt luktar, som tillexempel jord eller kaffe. Att dofter saknar betäckningar är just ett 

tecken på att dofter påverkar oss utan att tanken är inblandad. Minnesfunktionen för dofter är 

också avvikande mot för övriga sinnen. Det har visat sig att dofter är svårare att minnas än 

bilder, i genomsnitt kan mindre än hälften av de vanligaste förekommande dofterna 

identifieras av människan48. Doftminnet skiljer sig också genom att den kan ge falsklarm. Det 

har visat sig i studier att om försökspersoner får se tillexempel en bild på en blomma, så 

associerar hon lätt till just den doften. Även när försökspersonerna fick lukta på andra dofter 

samtidigt som de tittade på blomman var det 61 procent som ändå tyckte att det luktade 

                                                 
45 Nordfält s 168 
46 Babin, m.fl. s 541-551 
47 Areni, David, s 117-128 
48 Nordfält s 201-202 
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blomma. För vissa av försökspersonerna tog de bort alla dofter och av dessa var det 30 

procent som tyckte sig förnimma blomdoft ändå. Minnet av dofter verkar dock bestå längre än 

för andra sinnesintryck, just situationsspecifika dofter har en förmåga att aktivera minnen och 

hjälpa till att berika minnesbilder49. Dofter används även för att påverka hela butiksmiljön. 

Forskningen har visat att bakgrundsdofter kan ge ett gott resultat om doften matchar butikens 

sortiment, kunderna upplever då att sortimentet är dyrare och kvaliteten bättre. Kunderna 

upplever även att de spenderar mer tid i butiken och de kan återge en starkare minnesbild om 

doften har varit matchande. Studier visar alltså på att det går att förstärka butikens atmosfär 

med doft även om det inte finns en naturlig doft på produkterna. Därmed kan konstateras att 

doft kan framkalla en rikare minnesbild när de matchar situationen eller produkten, effekten 

av doft kan dock slås ut av andra stimuli50. 

 

Ljud och Musik 
Musik är ett av de butiksstimuli som undersökts mest noggrant. Baserat på grundforskning 

inom ljud, finns en modell med tre kategorier av ljudrelaterade variabler: 

 
1) ljudets karaktär (volym, ton, svängning, frekvens och obalans) 
2) fysiologiska variabler (audiell sammansmältning, perceptuell sammansmältning och 

dominans av ena örat) 
3) demografiska variabler (ålder, kön och ögonfärg).  

 
Varje aspekt i modellen har visat sig påverka om ljud uppfattas positivt eller negativt.  

 
Figur 3 Olika egenskaper hos ljud och mottagaren av ljud, som påverkar mottagarens uppfattning om 
ljudet51. 

 

                                                 
49 Ellen, Bone, s 29-39 
50 Spangenberg m.fl. s 1281-1287 
51 Fraedrich, King, s 127-138 
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Effekten av ljud kan vara både positiv och negativ, det användas för att fånga uppmärksamhet 

eller påverka tolkningen av andra stimuli. Grundforskningen kring ljud är att människor visar 

uppmärksamhet mot trevliga ljud med låga, mjuka toner. Otrevliga ljud däremot tvingar till 

sig uppmärksamhet. Ljud med hög frekvens och hög volym, tränger in i människors 

medvetande vare sig de vill eller inte52. Forskning om musik och dess påverkan kan delas upp 

i tre delar: 

• Studier om hur musikens ”tempo” har inverkan på beteendet. 

De studier som gjorts med inriktning ”tempo” har visat sig vara betydelsefull. När 

långsam musik spelades spenderade kunden mer tid i lokalen (både butik och restaurang 

har studerats). Kunderna inte bara stannade längre tid i lokalen, de spenderade mer pengar 

också53.  

• Studier om upplevelsen av spenderad tid i till exempel en butik eller kö. 

Det har visat sig att yngre kunder (under 25 år) spenderade längre tid i butiken med 

bakgrundsmusik (studiomusik som spelas av andra artister än originalet och oftast utan 

sång, såkallad hissmusik). Äldre kunder (över 25 år) gjorde tvärt om, de spenderade mer 

tid med förgrundsmusik (alltså musik som spelas av originalartisterna, såkallad listmusik). 

Hissmusiken gillades minst av de tillfrågade kunderna, men det var under den typen av 

musik som kunderna spenderade mer tid, gjorde fler oplanerade köp och upplevde mer 

glädje och upprymdhet samt dominans än när Listmusiken spelades. Däremot gillades 

Listmusiken mer av kunderna. Vilket visar att det är vanskligt att utgå ifrån kundens 

personliga bedömning av musiken. Nöjdheten från kunderna samverkade inte med 

effekterna som detaljisterna vill komma åt, nämligen att stanna längre och göra fler 

oplanerade köp. Slutsatsen om musik och dess påverkan hos kunderna när det gäller 

tidsuppfattning, är att Hissmusik passar bättre då kunderna bara strosar i butiken och 

Listmusik bör spelas där kunderna måste vänta. Inte att förglömma att musiken har ett 

syfte och ska inte bara gillas av kunderna, musiken bör vara anpassad till syftet54. 

• Studier om hur musik påverkar valet av produkt genom att musiken väcker 

associationer som aktiverar olika minnen hos kunden. 

Studier har tittat på om själva musikgenren kan påverka valet av produkt. Det har 

framkommit att när populär musik spelas, som gillas av många, upplever kunderna att 

produkten eller sortimentet är betydligt bättre. Det framkommer även att musik som är 

                                                 
52 Nordfält s 180 
53 Milliman, s 286-289 
54 Yalch, Spangenberg, s 55-63 
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passande för själva produkten, har en positiv inverkan på hur mycket kunden undersöker, 

plockar upp och köpte den aktuella varan. Studier visar att musik i hög grad påverkar 

humöret, gladare musik påverkade kunderna positivt och därmed även deras beteende utan 

att tankarna påverkades55.  

 

2.2.5 Sociala faktorer 

Shopping är för många en social aktivitet, detta ses framför allt hos kvinnor, där det är en 

aktivitet som kan göras tillsammans med shoppingkamrater. Flertalet studier visar att två 

kvinnor som shoppar tillsammans spenderar mer än en ensam kvinna. Det finns psykologiska 

och känslomässiga aspekter på shoppandet, kvinnor kan försjunka i ett slags drömlikt tillstånd 

och bli absorberad av att leta och jämföra samt finner ett nöje i att göra det perfekta inköpet. 

Detta fenomen ses inte ofta hos männen, de är mer effektiva i sitt sätt att shoppa. De har redan 

bestämt sig för vad de ska ha, går dit de brukar, letar fram produkten och betalar. Allt för att 

de ska gå så fort som möjligt56. 

 

Trängsel 
När det gäller trängsel kan allmänt säga att det i de flesta fall påverkar det kunderna negativt, 

speciellt när det rör sig om nyttoshopping. Nyttoshopping ska ske med minimala inslag av 

avvikelser, kunderna vet vad de vill ha och vill komma därifrån snabbt, därför är alla 

överraskningar av ondo. Däremot har trängsel vid nöjesshopping en direkt positiv inverkan, 

det anses som trevligt med mycket folk runt omkring. De negativa känslor som kunderna har 

kan minska om kunderna känner att de har ett val. Genom tydlig skyltning med alternativa 

lösningar kan kundens upplevelse ändras. Trängsel på grund av butikens layout påverkade fler 

negativa känslor hos kunderna. Det gäller att minska risken för trängsel genom att bygga upp 

butiken så att kunderna kan röra sig mer fritt57. 

 

                                                 
55 Gorn, s 94-101 
56 Underhill s 92-94 
57 Eroglu, m.fl. s 1146-1153 
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2.3 Tillgänglighet  

Tillgänglighet betyder att det är något som går att komma fram till (med normalt 

fortskaffnings medel eller dylikt). Öppen för tillträde samt ett innehåll som är lätt att förstå 

och tillägna sig, åtkomlig58. Man skulle kunna sammanfatta detta med ordet ”enkelt”. 

 

2.3.1 Makro- och mikrotillgänglighet 

Tillgänglighet handlar om betydelsen av enkelhet på en handelsplats. För att höja lojaliteten 

bland konsumenterna, måste handelsplatsen vara lätt att nå och minimera kundernas sökande 

för att undvika psykologisk stress och frustration59. Tillgänglighet kan delas upp i Makro- och 

mikrotillgänglighet.  

 
Makrotillgänglighet  
Makrotillgänglighet är vägförbindelsen och närheten till handelsplatsen räknat från 

kunden/konsumentens bostad eller arbete. Kunderna åker oftast till handelsplatser som de 

känner till, vilket innebär ett begränsat antal handelsplatser, dessa finns ofta av 

bekvämlighetsskäl på vägen mellan jobbet och hemmet60. Här förekommer det ibland en 

intressekonflikt mellan kommun och näringsliv. Handeln önskar mer tillgänglighet för 

bilburna besökare medan staden/kommunens ambition är prioritering av gång- och 

cykeltrafikanter61. Känslan av lättillgänglig till handelsplatsen påverkas också av tillgången av 

kollektiva färdmedel62. 

 
Mikrotillgänglighet  
Mikrotillgänglighet innefattar parkeringsplatser i eller i närheten av handelsplatsen samt 

enkelhet att navigera sig och hitta på handelsplatsen63. Tillgången till gågator eller gator med 

lite trafik ger en möjligt för konsumenter att fritt promenera på handelsplatsen, detta anses 

som attraktivt även för den sociala miljön64. Även om alla dessa tillgänglighets faktorer finns 

är det inte säkert att det är tillräckligt för att skapa tillfredsställelse, för som Mossberg skriver; 

om kunden måste stå i kö, trängas eller leta efter butiker är faran stor att kunden inte blir 

nöjd65. 

                                                 
58 www.ne.se 
59 Sit, Merrilees, Birch, s 83 
60 Leo, Philippe, s 145 
61 Vägverket, Publikation 2007:33 
62 Eklund, Rämne, s 22 
63 Leo, Philippe, s 145 
64 Eklund, Rämne, s 22 
65 Mossberg s 110-113 
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2.3.2 TIMES modellen 

Kaufman & Lane bedömer tillgänglighet utifrån ett lite annorlunda perspektiv i en modell 

som heter TIMES-modellen. Den innehåller fem aspekter som bekräftar att enkelhet inte bara 

handlar om läge och om vår varierade uppfattning om tid. Det handlar om att reflektera över 

och ta hänsyn till vad kunderna efterfrågar. De fem olika delarna i TIMES modellen är Time, 

Information, Money, Energy och Space. Dessa formar en bas som kan komplettera, byta ut 

eller ersätta varandra, olika kunder föredrar och behöver olika mycket av var och en av de fem 

delarna66. Vi tittar närmare på Tid och Information eftersom tillgänglighet är en del av vår 

undersökning. 

 
Tid 
Tid är en viktig aspekt att ta med i värderingen av tillgänglighet. Öppettider, att vänta på att få 

service och trängsel i kassaköerna påverkar konsumenternas sätt att se på handeln. Tiden då 

butiker har öppet är av stor betydelse för kunderna, det behöver matcha de öppettider då 

kunderna vill handla och butikerna behöver vara synkroniserade så att hela utbudet är 

tillgängligt samtidigt67, långa och flexibla öppettider är en grundförutsättning för 

tillgänglighet och attraktivitet på en handelsplats68. En mix av butiker är ytterligare en 

tillgänglighetsfaktor idag och har större betydelse nu på grund av tidsbrist, de flesta 

konsumenter försöker tillbringa mindre tid genom att planera sin shopping. Då krävs ett brett 

utbud av butiker som kompletterar varandra samt även gör shoppingturen fullständig med 

tillexempel restauranger, kaféer och kulturutbud som erbjuder en hög standard till den 

kravfyllda konsumenten. Risken är annars stor att kunderna åker till en handelsplats som kan 

tillgodose behovet på en och samma plats, det handlar återigen om att få ut så mycket som 

möjligt på kortast möjliga tid för konsumenten. En handelsplats som erbjuder en lämplig mix 

av butiker som passar marknaden kommer att vara en avgörande framgångsfaktor69. 

 
Informationen  
Informationen till kunden får inte vara bristfällig, information representerar kunskap, eller 

tillgänglighet till kunskap för den potentiella kunden. Det kan vara information om 

handelsplatsens mix av butiker, öppettider, vilka erbjudanden butikerna har med mera. Med 

                                                 
66 Kaufman, Lane, s 4 
67 Kaufman, Lane, s 11 
68 Leo, Philippe, s 143 
69 Kaufman, Lane, s 9 



 
 
 

 20

hjälp av detta ska en kund kunna planera sina ärenden och genomföra shoppingen så effektivt 

som möjligt70.  

2.4 Känslor hos kunden  

Med den rätta atmosfären kan man uppnå känslor såsom upprymdhet och glädje. Dessa två 

hänger samman på så sätt att upprymdhet förstärker glädje. Om atmosfären däremot upplevs 

som negativ, förstärks även det som mer negativ med hjälp av upprymdhet. Upprymdhet ses 

alltså som en slags förstärkare. Forskning har visat att upprymdhet framför allt har en effekt 

på hur mycket tid en person vill spendera och om de vill interagera med andra. Glädje ger en 

positiv känsla och inverkar mer på hur mycket pengar kunderna vill spendera71. Plutchiks, en 

amerikansk psykolog, menar att det finns ett antal grundläggande känslor som alla människor 

upplever. Dessa känslor är medfödda och besläktade med anpassat beteende som människan 

har utarbetat för att öka förmågan till överlevnad, på samma sätt som reptilhjärnan får oss att 

slåss eller fly och därmed hjälper oss att överleva72.  

 

Plutchik's modell baserar sig på ett känslohjul med åtta grundkänslor som är en beskrivning 

av våra känslor, tänkta att nyttjades för att färga en upplevelse och kan användas när man 

kvalitativt vill mäta vilka känslor en produkt, annons eller en plats väcker. Plutchik's modell 

baserar sig på ett känslohjul. Det visar de åtta grundläggande känslorna. Den är uppbyggd av 

fyra par av motsatt karaktär: glädje och ledsamhet, acceptans och avsky, rädsla och ilska och 

överraskning och förväntan. Enligt Plutchik kan vi inte uppleva motsatta känslor på samma 

gång. Det går tillexempel inte att känna glädje och ledsamhet på samma gång. Känslorna är 

även indelade i positiva (glädje, acceptans, förväntan och överraskning) och negativa (ilska, 

rädsla, avsky and ledsamhet). Positiva känslor har en positiv inverkan på vår hälsa medan 

negativa känslor kan göra oss sjuka. Vi kan även uppleva en mix av dessa känslor, dessa kan 

man se i hjulet bredvid. Glädje och acceptans till exempel, skapar den komplexa känslan 

”kärlek”. Plutchik menar också att känslorna kan varierar i styrka73. 

 

                                                 
70 Kaufman, Lane, s 10-11 
71 Nordfält s 135-136 
72 http://library.thinkquest.org/25500/index2.htm  
73 http://library.thinkquest.org/25500/index2.htm 
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Plutchiks åtta grundläggande känslobaser: 

- glädje 

- ledsamhet 

- acceptans 

- avsky  

- rädsla 

- ilska 

- överraskning  

- förväntan 

 

 

 

Figur 4 Plutchiks grundläggande känslobaser 
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2.5 Sammanfattning av teorin 

 

Figur 5 S-O-RModellen med de olika underliggande faktorerna 

 
Ovan har vi gjort en sammanställning av S-O-R-Modellen som ligger till grund för vårt arbete 

med en förtydligande av de olika kategorierna som ingår i tillgänglighet och atmosfär. 

Eftersom tillgänglighet är en stor och viktig del i arbetet har vi valt att lägga till denna modul 

för att få en helhet i modellen. Vi kommer att göra kopplingar mellan de olika delarna i 

modellen i uppsatsens analys och slutsats.  

 

Påverkar Upplevelse 
hos kunden 
• Upprymdhet 
• Glädje 

Påverkar Respons 
I form av 
närmande eller 
undvikande 

Atmosfär i form av 
stimuli  
Designfaktor 
-Layout 
-Smyckning 
-Skyltning 
-Färg 
-Ljus 
Bakgrundsfaktor 
-Doft 
-Ljud 
Sociala faktorer 
-Människor 
-Trängsel 
-Känslor hos kunden 
 

Tillgänglighet 
Makro 
-Vägar till och ifrån 
Mikro 
-Parkeringsplatser 
-Hitta och anslagstavlor 
-Gågator 
Times Modellen 
-Öppettider 
-Utbud av butiker 
-Restauranger, café och toalett 
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3. METOD 

I följande kapitel kommer vi att redogöra för vårt tillvägagångssätt. Vi kommer att redovisa 

de val vi gjort, våra förberedelser inför vårt arbete, samt själva genomförandet av 

fokusgrupperna. Vi går även igenom hur analysarbetet har gått till.  

 

3.1 Inspirationskälla 

Vår önskan var att vårt examensarbete skulle ha en förankring i verkligheten, därför tog vi 

kontakt med en Köpman i staden som känner många inom branschen. Genom honom fick vi 

kontakt med kommunens handelsutvecklare som tillsammans med fastighetsägare och 

handlare på orten ville ha en undersökning utförd. Efter en diskussion om hur en handelsplats 

kan öka sin attraktivitet utkristalliserade vårt uppdrag och problemformuleringen fick fokus 

på atmosfär och tillgänglighet. I vårt sökande efter information och bästa möjliga teori har vi 

sökt och hittat mycket bra information via Internet, vi hittade spännande artiklar och uppsatser 

på biblioteket som bidragit med värdefull klarläggning. Det gällde att få en helhet och sätta 

oss in i vår problemställning samt förstå vad som påverkar människor. Det gällde även att ta 

reda på vad de olika aspekterna, atmosfär och tillgänglighet faktiskt betyder och hur man bör 

gå tillväga för att genomföra en undersökning av detta slag.  
 

3.2 Kvalitativ ansats 

Nästa steg var att ta beslut om hur själva undersökningen skulle gå tillväga. Detta steg kräver 

en noggrann reflektion över hur problemställningen är utformad. I vårt fall ska den belysa hur 

konsumenter upplever en handelsplats atmosfär och tillgänglighet. Vi vill få fram ett så 

nyanserat svar på vår problemformulering därför valde vi en kvalitativ undersökning som ger 

en mer rik beskrivning av en situation, den går på djupet. I en kvalitativ metod är det vanligast 

att man samlar in data i form av ”ord”. Den har oftast väldigt lite struktur från början och 

styrkan ligger i att få fram relevant data om det område man är intresserad av. Informationen 

blir inte lösryckt från sitt sammanhang utan det ger en helhet i undersökningen med 

omfattande och betydande detaljer. Den interna giltigheten är stor i den här typen av 

utformning, men problemet är att man använder sig endast av ett fåtal respondenter. Man kan 

med andra ord inte generalisera resultatet på andra enheter74. 

                                                 
74 Jacobsen  s 141 
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3.3 Fokusgrupper i fokus 

De tre vanligaste kvalitativa undersökningsmetoderna är observation, individuella intervjuer 

och gruppintervjuer. En gruppintervju är när man intervjuar en ”grupp” istället för en enskild 

individ. En typ av gruppintervju är fokusgrupp, den består av en grupp på maximalt tio till 

tolv personer75 (Jacobsen skriver att optimalt är 5-8 deltagare) som diskuterar ett specifikt 

ämne med dess fördelar och nackdelar. Fokusgrupper är i första hand ett bra hjälpmedel när 

ett avgränsat ämne ska diskuteras, om det däremot är ett mer öppet eller allmänt ämne är 

risken stor att det blir osammanhängande och urartar sig. Denna form av datainsamling tar 

fram individers erfarenheter från en speciell händelse, det är vanligt att människor inte tänker 

på vad som faktiskt sker när de är närvarande under en händelse. En fokusgrupp kan få igång 

tankeprocessen hos individen genom att en person berättar sin upplevelse, detta kan bidra med 

att någon annan känner likadant men inte tänkt på händelsen på det sättet. Finessen med 

fokusgrupper är just att den enskilda individen måste argumentera för sina synpunkter, då 

kommer det oftast fram ”varför” människor har en speciell synpunkt. Individen får helt enkelt 

perspektiv och utvecklar sin uppfattning genom samtal med de andra i gruppen. En typisk 

fokusgruppsintervju sätter igång respondenternas resonemang och tar fram deras åsikter och 

synpunkter som annars kunde ha förblivit osagda. Varning, fokusgrupper kan leda till att 

individens synpunkter tonas ned och det som framkommer är bara vad gruppen som helhet 

anser76. Denna metod känns som mycket lämpad för vår undersökning eftersom den har större 

möjlighet att plocka fram nyanser och verkligen gå på djupet samt få en mer rik beskrivning 

av respondenternas inställning till ämnet som kan vara svårt att få fram vid en enskild 

intervju. Det material vi får fram genom fokusgrupperna är vårt primära material som ligger 

till grund för vår slutsats. 

 

3.4 Inför fokusgruppsintervjuerna 

Vissa förberedelser måste ske innan själva gruppintervjuerna kan äga rum. Det första vi tog 

ställning till var vad det är exakt vi vill få fram under diskussionen med gruppen. Vi kom 

fram till att samtalet inte skulle styras av moderatorn men ändå hålla sig inom vissa ramar. 

Därför formade vi en intervjuguide om våra ämnen som respondenterna fritt kunde diskutera 

kring77. Vi tog hjälp av tidigare fokusgruppers intervjuguider för att eliminera fel och brister. 

                                                 
75 Lekvall, Wahlbin, s 188 
76 Jacobsen s 141 
77 Wibeck s. 61-66. 
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För att se om vår intervjuguide fungerade provade vi den på vår första fokusgrupp, det kändes 

viktigt att ta reda på om tiden och diskussionerna räcker till för att faktiskt komma fram till en 

bra sammanfattning om vårt valda ämne. 

 

Nästa ställningstagande gällde valet av personer till fokusgrupperna, detta moment är av stor 

betydelse för undersökningens tillförlitlighet och trovärdighet och gruppen bör därför sättas 

samman på ett medvetet sätt. Personerna i gruppen måste antingen ha ett visst minimum av 

gemensamma upplevelser eller bryta upp homogeniteten genom att ta in en eller flera 

personer som skiljer sig från de andra i ett eller ett par viktiga avseenden. I en grupp med 

samma erfarenhet kommer ett helt annat meningsutbyte fram än i en grupp med olika 

erfarenheter. Vi diskuterade om kontakt skulle tas med redan befintliga grupper såsom en 

grupp vänner, de är ju redan en social enhet vilket gör att diskussionen kommer igång 

snabbare. En risk med befintliga grupper är emellertid att mycket tas för givet och de vanliga 

”mönstret” i gruppen skulle bli kännbart, risken är därför stor att vissa åsikter inte kommer 

fram78. Vi kom därför fram till att plocka ihop en grupp genom vår egen kännedom om 

deltagarna, eller via rekommendationer. Telefonböcker letades igenom, tidigare arbetsplatser 

kontaktades samt förslag på personer genom kontakter diskuterades för att få fram personer 

som skulle kunna vara intressanta för just det här uppdraget. Personer valdes ut med olika 

bakgrund, både när det gällde yrke och hur de är som individer, men de hade en sak 

gemensamt, de tycker om att ”tycka till”. Arbetet med att försöka få tag i rätt personer innebar 

en hel del arbete, men till vår förvåning var många villiga att ställa upp, dels för att de tyckte 

det var en viktig fråga men också för att hjälpa oss. Vid första kontakten med våra 

respondenter beskrev vi undersökningens syfte för att få igång deras tankar och ge en chans 

för respondenterna att börja reflektera över ämnet79. De förbereddes på hur mycket tid 

intervjun skulle ta och att vi skulle bjuda på fika. Som tack för respondenternas deltagande 

skänks en gåva av en handlare i stan, samt att de erbjuds ett exemplar av den färdiga 

uppsatsen. 

 

Utifrån de teorier vi läst om fokusgrupper gavs olika råd om gruppens storlek, om gruppen är 

för stor kan två saker hända. Dels kan det bli en uppdelning, det vill säga det blir parallella 

diskussioner som kan leda till att gruppen tappar tråden. Dels ökar chansen för vissa i gruppen 

att gömma sig och slippa prata. Om gruppen är för liten är det lätt att diskussionen inte flödar 
                                                 
78 Wibeck s. 52-53 
79 Wibeck s. 66 
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vilket leder till en begränsning av synpunkter80. Vi enades om att en grupp på mellan sex och 

åtta personer är en lagom stor grupp att handskas med och ger möjlighet för var och en av 

respondenterna att hinna ge sina åsikter i ämnet, vi hade endast två timmars intervju att tillgå 

med var och en av grupperna. Vi kallade några stycken extra eftersom det vanligtvis blir ett 

bortfall, detta medförde att vi kallade tio till tolv personer. 

 

Sista beslutet var om hur många grupper vi behövde genomföra. Teorin menar att två eller 

flera grupper är bättre än bara en för att uppnå teoretisk mättnad. Teoretisk mättnad innebär 

att informationen som insamlats är tillräcklig och att fler grupper och intervjuer inte skulle 

tillhöra något mer till undersökningen81. Två eller fler likartade grupper kan fungera som 

kontroll i förhållande till varandra, om det som sägs blir relativt likartade kan det tyda på att 

det är generellt och inte är en produkt av grupprocessen. Om två eller fler grupper är olika i 

sammansättningen får vi fram skillnaderna dem emellan, tillexempel en mansgrupp och en 

kvinnogrupp, dessa två kompletterar varandra82. Vi ville få fram synpunkter från några olika 

grupper, dels för att få en bredd men också för att det är olika målgrupper på en handelsplats 

som ska tillgodoses. Därför bestämde vi oss för en ungdomsgrupp i åldrarna 15-22, en grupp 

med barnhushåll och en grupp med sambo eller gifta som inte har barn ännu eller inga 

hemmavarande barn längre. Dessa tre grupper, med olika bakgrund och vid olika faser i livet, 

hoppades vi ska ge uttömmande svar på vad atmosfär och tillgänglighet är för dem. 

 

3.5 Genomförandet av fokusgruppsintervjuerna 

Lokalen för själva intervjun bör helst äga rum på en plats som känns naturlig för gruppen83, 

detta kunde vi inte uppnå eftersom alla deltagare har olika bakgrund och ingen gemensam 

nämnare. Valet gick därför till kommunhuset där vi fick låna ett konferensrum som innehöll 

alla nödvändiga hjälpmedel för att göra intervjun så bra som möjligt. De tre intervjuerna 

genomfördes med cirka en veckas mellanrum. Det medförde att vi hade möjlighet att, efter 

den första gruppen var slutförd, reflektera över vårt upplägg och eventuellt förändra så att 

nästkommande grupp skulle bli ännu bättre. 

 

                                                 
80 Jacobsen s 176 
81 Wibeck s 51 
82 Jacobsen s 179 
83 Jacobsen s 180 



 
 
 

 27

Den som leder en fokusgrupp kallas moderator. Dennes roll kan antingen vara passiv eller 

aktiv. Med passiv menas att moderatorn inleder diskussionen och förklarar upplägget, därefter 

koncentrerar sig moderatorn bara på att lyssna och registrera vad som sägs i gruppen. Då 

framkommer det bara vad deltagarna tycker är viktigt och deras synpunkter. Risken med en 

passiv roll kan dels vara att samtalet lätt kan spåra ur, det kan uppstå motsättningar vilket gör 

att samtalet tappar fokus. En passiv roll kan även innebära att vissa deltagare helt tar över 

diskussionen. Om moderatorn istället tar en mycket aktiv roll innebär det klara fastställda 

frågor eller ämne, när moderatorn tycker att diskussionen är klar avbryter han eller hon och 

ger ett nytt ämne att diskutera. Vi valde ett mellanting mellan en aktiv och passiv roll som 

innebär att moderatorn öppnar diskussionen och sedan låter gruppen diskutera fritt. Våra 

grupper skulle få ett stort svängrum och inte bli styrda eller få orden lagda i deras mun vilket 

vi hoppades ska ge oss insikt i vad som faktiskt är viktigt för respondenterna. Moderatorn 

ingriper bara i vissa situationer, till exempel när en individ är för dominant, om alla pratar 

samtidigt, när någon inte säger något alls eller när diskussionen spårar ur84. I vårt fall hade vi 

även en sekreterare/assistent som antecknade allt på en whiteboard för att synliggöra som 

framkom under samtalets gång. I vårt arbete fanns det ytterligare ett syfte med att skriva upp 

allting, var och en av deltagarna skulle nämligen avsluta intervjun med att fylla i en enkät om 

de fem viktigaste faktorer som påverkar atmosfären och tillgängligheten. Därefter skulle en 

värdering ske av dessa och om de finns i stadskärnan respektive externa köpcentrumet. Detta 

för att inte bara gruppen som helhet utan även individens åsikt skulle komma fram. 

 

3.7 Analysmetod  

För att datamaterialet som nu är insamlat ska kunna läsas av alla måste det renskrivas, 

reduceras och struktureras. Det gäller att förenkla texten och få en överblick85. Det finns tre 

viktiga centrala faser att ta hänsyn till när materialet ska analyseras, de är: Tjocka 

beskrivningar, att ha registrerat intervjuer, situationer eller samtal så noggrant som möjligt. Vi 

har använt oss utav bandspelare och spelat in allt som sagts under gruppintervjun. Nästa fas är 

systematisering och kategorisering, detta är nödvändigt eftersom allt material skulle bli för 

stort och omfattande. Vår renskrivning av det bandinspelade materialet skedde redan dagen 

efter varje fokusgrupps tillfälle. Vi gjorde en så kallad annoterad data, en sammanfattning av 

en större datahelhet. Den nedskrivna versionen, kallad asynkron, gör det lättare att hoppa fram 

                                                 
84 Jacobsen s 176-178 
85 Jacobsen s 215-251 
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och tillbaka i arbetet86. Sista fasen kallas kombination och innebär att tolka materialet, bringa 

viss ordning i, hitta meningar och försöka generalisera data. Det är i denna fas som vi ska få 

fram vad som sägs mellan raderna och vad vi faktiskt har funnit. En viss utsållning måste ske 

av detaljinformation men vi behåller det som vi anser är det viktigaste för vår undersökning. 

Vi vill ha kvar en så fullständig och ”riktig” verklighetsbeskrivning som möjligt, men inte på 

bekostnad av förståelsen hos läsaren. Det första vi gjorde var att analysera hur grupperna var, 

vi summerade med några korta meningar det som gruppen hade lagt mest tid på och pratat 

om, hur gruppen hade fungerat och engagemanget i de olika grupperna. Därefter plockade vi 

fram vad som var lika respektive olika i de tre grupperna, en form av kategorisering som tar 

oss till särskilda fenomen. Sedan fortsatte vi att titta på vilka samband olika ämnen hade och 

om det var olika i grupperna. Denna fas gav en lång diskussion och mycket skrivande och 

ritande, ett sätt för oss att förenkla arbetet visuellt. Ett sätt att få fram nyanser och detaljer är 

att använda direkta citat, detta tycker vi har gjort vårt arbete mer levande och färgstarkt.  

 

3.8 Är metoden tillförlitlig 

Fokusgrupper är en form av intensiv utformning där styrkan ligger i att få fram relevanta data. 

Informationen blir inte lösryckt från sitt sammanhang utan blir en helhet då undersökningen 

omfattar många detaljer. Med vår undersökning ville vi upptäcka många individuella 

variationer, därför passar intensiv utformning för denna uppsats.  

 

Gruppsammansättningen kan påverka undersökningens validitet. Detta gjorde att valet av 

respondenter till de olika grupperna var viktigt, varje grupp skulle innehålla rätt 

sammansättning av respondenter. Vårt letande efter respondenter började i den egna 

vänskapskretsen och med hjälp av kontakter, sedan fortsatte urvalet genom den diskussion vi 

hade med var och en av respondenterna innan vi till slut bestämde oss för den grupp vi ansåg 

mest lämpad. Det var viktigt att var och en av respondenterna hade åsikter och tyckte om att 

diskutera och säga sin mening. Det anser vi att vi lyckats med då diskussionen flöt smidigt 

och många åsikter kom fram. Värdet av validiteten stärks då respondenterna har fått en 

möjlighet att argumentera mot varandra. 

 

                                                 
86 Jacobsen s 220 
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Vid genomförandet av fokusgrupperna gick moderatorn inte in och styrde grupperna. De få 

gånger som moderatorn gick in och styrde var när gruppen gled från ämnet, det gjordes 

genom frågor som gjorde att gruppen kom på rätt spår igen. Grupperna innehöll allt ifrån sex 

till tio deltagare och enligt litteraturen om fokusgrupper bör antalet deltagare ligga mellan fem 

och åtta respondenter. Därmed är vår information säkerställd då vi har hållit oss inom ramarna 

för antalet respondenter. När det gäller den interna giltigheten anser att vi nått målet genom 

att vi med vår undersökning fått fram en bred, detaljrik och djup information.  Denna 

undersökning är därmed överförbar och användbar på likvärdiga undersökningar. 

Undersökningsmetoden som använts har ingen extern giltighet då man inte kan överföra 

undersökningen på något annat sammanhang. Man kan med andra ord inte generalisera 

resultatet. Vi anser att fokusgrupperna har lyckats få fram stora variationer på åsikter som vi 

inte skulle ha fått i en kvalitativ djupintervju.  

 

3.9 Litteraturval 

Litteratur och vetenskapliga artiklar har varit det sekundära material som vårt arbete grundat 

sig på. Vi utgick ifrån lämpliga böcker i ämnet, vidare har vi läst åtskilliga uppsatser och 

genom deras hänvisning och referenslistor har vi funnit vetenskapliga artiklar, de flesta på 

engelska. Genom artiklarna har mycket detaljer framkommit som varit lämpligt och intressant 

samt bidragit med detaljer till helheten. Under insamlingen av teorin har vi alltid gått till 

huvudkällan, förutom när vi läste Nordfälts bok Marknadsföring i butik, vilken bidrog med en 

gedigen sammanställning av forskning i ämnet atmosfär, utan den hade inte vår teori varit lika 

detaljerad och utförlig.   
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4. RESULTAT 

I detta kapitel ska vi redovisa det inkomna materialet från fokusgrupperna som vi valt att dela 

in i de olika rubriker som ligger i S-O-R-modellen för att det ska bli så överskådligt som 

möjligt.  

 

4.1 Inledning 

Den första fokusgruppen som genomfördes var med ungdomar i åldrarna 15 – 22 år och 

innehöll sex respondenter. Denna grupp gav kloka, varierade och nyanserade svar som var 

bredare än vad vi räknat med. De var den grupp, utav de tre, som tänkte mest ”utanför 

ramarna” vilket vi även hade hoppats på. De var duktiga på att ge konkreta tips på framförallt 

atmosfärhöjande åtgärder. Under samtalets gång var fokus inte bara på dem själva och 

ungdomar i stort, utan de belyste även andra medborgare i samhället, såsom barn och 

funktionshindrade. Detta gjordes med inlevelse och idé rikedom. 

 

Vår andra fokusgrupp bestod av barnfamiljer och blev sex till antalet, eftersom behovet ser 

olika ut beroende på om man har småbarn, ungdomar eller tonåringar var det viktigt att få tag 

på familjer med stor variation på barnens åldrar. Föräldragruppen hade bra synpunkter på det 

mesta, men var inte riktigt så barnfokuserade som vi trodde, däremot hade de flertalet bra 

idéer om hur de skulle kunna få hjälp med barnpassning. Denna grupp hade flera bra 

synpunkter om tillgänglighet för barnvagnsföräldrar samt förslag på förbättringar. 

 
Den tredje och sista fokusgruppen bestod av tio respondenter som lever i parförhållanden utan 

barn. Denna grupp innehöll stor åldersskillnad, 30 till 63 år vilket gjorde diskussionen 

varierad och mångsidig. Det märktes att det var en grupp som hade mycket bestämda åsikter 

och var vana att säga vad de tyckte och tänkte, detta gjorde att de ibland pratade i munnen på 

varandra. De flesta i gruppen var överens om att de ville ha mer kvalitet nu när de är äldre och 

det var ett återkommande ämne. De gav oss ytterligare dimension till vårt arbete, såsom vi 

önskat, med bland annat idéer om kulturella inslag.  Den här gruppen, precis som första, gav 

flera och utförliga idéer och konkreta tips på förbättringar.   
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4.2 Atmosfär i form av funktion 

 

 

Figur 6 En översikt av atmosfär i form av stimuli. 

 

4.2.1 Designfaktorer 

De delar som ingår i designfaktorer är Layout, Smyckning och inredning, Skyltning, Färg och 

Ljus. 

 

Layout  

En handelsplats layout är av stor vikt, det är bra om flera väsentliga faktorer är spridda över 

hela området. Torget och dess kringliggande område var ett ämne som alla tre grupperna hade 

långa och ingående diskussioner om, det ses som ett nav. Grupperna var eniga i att ”Om 

staden utvidgas måste torget fortfarande vara centrerat för att behålla ett tydligt centrum, det 

ger ett sammanhang och helhet”. Marknader och arrangemang behöver inte nödvändigtvis 

vara placerade mitt på torget, det blir lätt trångt och svårt att ta sig igenom, eventuellt kan det 

göras plats åt en eller flera breda gångar för att kunna ta sig igenom när man är stressad. 

Marknader skulle kunna flyttas ut längs gatorna i anslutning till torget. Det bör det vara 

marknader och aktiviteter oftare eftersom torget ofta är tomt och öde. Torget bör inte ha 

kullerstenar, även om det bringar en viss charm, eftersom det är svårt att gå på och leda en 

cykel över. Gatorna får gärna ligga tätt så det inte blir långt att gå emellan. Alla grupper ansåg 

att Commerce inte är funktions- och barnvagnsvänligt. Commerce är uppbyggt med flera 
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olika sektioner vilket gör det svårt att ta sig mellan de olika shoppingplanen, det krävs byte av 

hissar för att nå de övre planen. Hissarna och rulltrapporna är för trånga för en tvillingvagn. 

Hissarna bör ligga i anslutning till trapporna istället för längst in och längst bort. Grupperna 

menade att ”ett externt köpcentrum ska kunna vara handikappsvänligt, de har alla 

förutsättningar eftersom de är relativt nybyggda”. Ungdomarna föreslog en annorlunda 

layout med olika kategorier av varor på varje våningsplan i köpcentrumen. I stadskärnan vill 

man bevara det gamla, de var alla överens om, viktigt att stadskärnan tar hand om och 

bibehåller de gamla charmiga husen eftersom det ger staden en själ och tänka på att utesluta 

asfalt som ger en industrikänsla. 

 

Smyckning och inredning  

En trevlig miljö är en bidragande faktor som skänker stor belåtenhet hos kunden, såväl inne i 

externa köpcentrum som ute i stadskärnan. Smyckning är en viktig faktor som höjer 

atmosfären, det var alla tre grupperna överens om, och många förslag framkom. Sittplatser är 

grundläggande och betydelsefulla, det måste finnas för möjlighet till umgänge, såsom 

ungdomarna sa: ”en plats att hänga på”. Någon sa även att ”de gärna vill ha fler sittplatser 

som är trevliga och fräcka, som inbjuder till att sätta sig”. De bänkar som finns idag är alltid 

upptagna av ett visst klientel vilket inte är inbjudande. Enda alternativet enligt respondenterna 

är att sätta sig på ett fik. Dessa sittplatser får gärna finnas på flera delar av stan och vara 

omgivna av gräsmattor, blommor, sten och träd som gör det kuperat, få till små rum eller 

”oaser”. De menar att dessa oaser inger harmoni och lugn i tillvaron, vilket kan behövas 

framför allt om de har barn och djur. Som en respondent sa ”det ska synas att någon har brytt 

sig, tänkt till. Rabatterna ska vara välskötta, ansade och snygga, lugna planteringar”. Gräs 

skulle vara mysigt, kanske på halva eller hela Hertig Johans torg med blommor, gärna alléer 

utmed någon gågata. Även annan smyckning diskuterades, en fontän eller staty får det gärna 

vara mitt på torget, kanske någon stor staty som är representativ för staden. Även annan konst 

som är gjord av lokala konstnärer kan smycka torget. Att bygga en jättestor byggnad mitt på 

torget var ett förslag från ungdomsgruppen om de hade frihet att göra som de ville, denna 

byggnad skulle gå att ta sig igenom från alla håll. Även i köpcentrum måste det finnas 

blommor, gröna växter och gärna träd, det ger en känsla av välmående och en skön atmosfär. 

Ytterligare ett förslag på trivsel skulle vara snygga glasdörrar i hissen för att kunna se ut. 

Fasader och byggnader måste vara omskötta, viktigt att det är fräscht, eftersom ”man åker 

inte enbart in till centrum för att handla, utan även för att umgås”. 
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Skyltning  

Ett bra sätt att kommunicera med kunden är genom skyltar, antingen skyltfönstret, mindre 

skyltar i butiken eller gatupratare utanför butiken. Skyltning fick inte stort engagemang av 

respondenterna, det enda som framkom var att butikerna som ligger på gator och torg bör 

använda sina skyltfönster bättre för det ger mer liv och ser trevligare ut. Utanför butikerna får 

det gärna vara en blomkruka och gatupratare eller skyltar, det ger ett ombonat intryck. Det är 

viktigt att skyltfönstren ser intressanta och inbjudande ut.  

 

Färg  

En aspekt som påverkar miljön mycket och som automatiskt väcker associationer hos 

människor är färg. Respondenterna menade att det gärna får vara mjuka färger på 

byggnaderna, det ser mysigt ut, men det viktigaste är att byggnaderna har en helhet och att det 

inte blir för stora kontraster. De nya stora lägenhetsbyggnaderna bredvid centrum är fula och 

har fel färg, tycker ungdomsgruppen, det inbjuder inte till en gemytlig atmosfär. De ville 

gärna att några väggar skulle vara ljusa för att kunna måla graffiti på. Vissa delar på 

Commerce upplevs dunkelt, det skulle bli mer inbjudande och fräscht med ljusa färger. 

Färgsättningen ansågs vara viktigare än belysningen. 

 

Ljus  

Ljus påverkar människor bild om produkter, och kan ha en betydande påverkan på hur mycket 

tid en kund spenderar i butiken eller på en handelsplats. Respondenterna tyckte att externa 

köpcentrum gärna får vara högt i tak för att ge ljus och luft. Det kan vara bra att använda 

fönster i taket för att få in dagsljus som piggare upp, det är bättre ljus än starka ljusrör vilka 

upplevs som kalla och otrevliga. Viktigt med varm belysning för trevlig atmosfär, några 

respondenter pratade om ett belysningsarrangemang som fanns under en kort period i staden, 

”detta borde finnas hela tiden för det är så vackert när fasader och träd belyses”. Även 

effektfullt med belysning i marken till exempel spottar. På Lucia var det upplyst utmed 

vägarna med marschaller, det var ett trevligt inslag. Kyrkparken och torget ska ha mer 

belysning för säkerhetens skull. Belysningen är dålig idag, den allmänna reaktionen var att 

man inte går på vissa ställen när det har blivit mörkt. Är det mycket folk i rörelse känns det 

inte så otäckt men däremot när det är ödsligt.  

 



 
 
 

 34

Respons och känslor 

När torget kom på tal blev diskussionen livlig och de pratade länge och väl om dess 

omgivning och funktion. Här fanns det gott om åsikter och känslor som kom fram, både 

positiva och negativa. Torget ses som ett nav, en knutpunkt, och att det spelar en viss social 

funktion, men som det idag saknar. Idag anses torget som tomt och öde, ord som kallhet och 

dött kom upp som beskrev känslorna för torget och det märktes en viss besvikelse. 

Respondenterna ansåg att hissar och rulltrappor inte är anpassade för funktionshindrade och 

barnvagnar, detta medförde en frustration. De fanns en besvikelse i att nya externa 

köpcentrumen inte är tillgänglig för alla.   

 

Smyckningen av staden förstår vi är av stor betydelse för respondenterna och att det har 

saknats. Det var ett ämne som återkom hela tiden och tog stor plats bland våra respondenter 

igenom hela gruppintervjun med alla tre grupperna. Det var inte bara att ”smyckning” tog 

mycket tid i anspråk det märktes också genom alla ord som beskrev de känslor de har i ämnet, 

såsom harmoni, lugn, ro, mysigt, charmigt.  

 

Ljus och färg var viktigt men tog inte så mycket tid i anspråk. Färg skulle vara behaglig, det 

var alla överens om men inte mycket mer sades om det, medan ljus var en mysfaktor. 

Ljussmyckning var något som var synbart, effektfullt och skulle höja atmosfären. Däremot 

var diskussionen runt belysning för säkerhetens skull mer betydelsefullt, det rörde upp känslor 

som ängslig, rädd, otäckt, frustrerad med mera. 

 

4.2.2 Bakgrundsfaktorer 

De delar som ingår i bakgrundfaktorer är Doft, Musik och ljud. 

 

Doft  

Doft anses kunna framkalla en rikare minnesbild och förstärka atmosfären. Doft har även 

väckt ett stort intresse inom marknadsföring men doft kom bara upp i ungdomsgruppen, och 

inte ens där verkade det var ett viktigt ämne, det enda som sades var ”ett köpcentrum måste 

lukta friskt annars handlar man inte där, det får inte vara någon doft som inte passar”.  
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Musik och ljud  

Musik kan antingen fånga uppmärksamhet eller påverka tolkningen av andra stimuli. 

Ungdomsgruppen kom med förslag på att minska ljudnivån och ekot i externa köpcentrum, 

genom ett genomskinligt skynke i taket eftersom mycket ljud upplevs som otrevligt. Även 

växter är dämpande och behövs därför mer. Mataffärerna som ligger i externa köpcentrum har 

för hög ljudnivå tyckte barnfamiljerna, ingen lugn och ro där när man handlar. Musik och ljud 

diskuterades inte i gruppen parförhållande utan barn. 

 

Respons och känslor 

Doft och musik togs inte upp i någon större utsträckning, så länge musiken är behaglig och 

doften inte är för utmärkande, så är respondenterna rätt nöjda. 

 

4.2.3 Sociala faktorer 

De delar som ingår i sociala faktorer är Människor och kunder. 

 

Människor och kunder  

Att handla är en social aktivitet och när kunden handlar för nöjes skull anses det trevligt med 

mycket folk runt omkring sig. Detta innebär att handelsplatser måste satsa på att dra folk till 

sig. För att få ett aktivt och levande centrum bör det satsas mer på olika aktiviteter och 

happenings som lockar kunderna, menar respondenterna, man åker inte in till stan ”bara” för 

att shoppa utan även för att träffas. Detta ämne var viktigt förstod vi eftersom alla tre 

grupperna dröjde sig kvar vid den frågan länge och många bra förslag kom upp. Det ska vara 

olika aktiviteter både för unga och äldre, det är viktigt att kunna växla mellan att handla och 

fika.  Viktigt att arrangemangen sprids ut till stadskärnan och inte bara är koncentrerad inne i 

köpcentrumet. ”Lyft ut aktiviteterna och låt alla får vara med och betala, gör något 

meningsfullt som gagnar hela centrum.” Ett förslag på aktivitet på torget var en stor 

skateboardramp, det skulle ge lite liv tyckte ungdomarna. De hade även önskemål om ett 

megastort köpcentrum med mycket av allt, med olika aktiviteter, där de kan umgås i flera 

timmar utan att bara shoppa. Intressant vore med flera olika köpcentrum på olika platser i 

stan. Göfabhuset byggs ut just nu och det vore önskvärt att även ha ett centrum vid Arenan. 

Vidare önskades det bodar där små företagen och olika föreningar kan hyra in sig i. Det kan 

vara lotteri, handarbeten eller mindre företag som säljer sina produkter i några veckor. 

Meningen är att byta innehållet frekvent vilket gör att man i förväg inte vet vad som erbjuds, 
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detta väcker en nyfikenhet. Bodarna kan placeras ut lite var stans på stan året runt. Det finns 

bara en ”liten” glassbod idag som finns på torget under sommaren. Matfestivalen är ett 

omtyckt arrangemang, skulle kunna göras i en light version eller som en mässa med lokala 

producenter med chans att visa sina varor flera gånger under året. Helensgården skulle vara en 

alldeles utmärkt plats, det är rätt typ av miljö, alternativt kyrkparken den står outnyttjad idag 

men är så vacker. ”Marknader är mysigt, den typen av arrangemang lockar folk till stan.” 

Det får gärna vara bönder med egentillverkade produkter, färska produkter såsom frukt och 

grönt, ost och nybakat bröd samt blommor. Vilket gör att man stannar längre i stan. 

”Torgmarknaden som finns idag känns inte seriös utan mest plottrig, bara det gamla vanliga 

som tillexempel att byta batteriet på sin klocka och en massa krimskrams”, det efterfrågas 

kvalitet. Parförhållande gruppen tyckte att ”man ska göra kul saker även när det är kallt och 

ruggigt, som gör vintern trevlig” förslag framkom om en isbana mitt på torget, det skulle ge 

mycket liv och rörelse och roligt för barnen. Andra aktiviteter som att grilla korv över öppen 

eld, sälja glögg eller annan varm dryck. Det finns idag ingen aktivitet för lite större barn, 

barnfamiljerna menar att de handlar mindre om de har barnen med sig. Barnfamiljerna kom 

med flera förslag såsom barnens hus, ett djungelrum där man kan lämna barnen när 

föräldrarna går i butikerna. Ett annat alternativ är en spelhall med tv-spel och datorer eller att 

en biograf är öppen mellan klockan 13 och 15, detta skulle kunna sponsras av kommunen. 

Göra någon form av lek a la IKEA med ett bollhav, något man kan klättra på. De menade att 

”många gym har barnpassning, där ligger handeln efter”. Idag är barnen en 

begränsningsfaktor i shoppandet för föräldrarna. Ungdomsgruppen tog upp lekplatser, inte 

bara traditionell utan det kan vara en skulptur som man kan klättra på. De föreslog ”något 

som ser snyggt ut, naturliga lekplatser med träd och stenar”. 

 

Marknadsföringen av staden är något som saknas, arbeta mer med att profilera sig som en 

handelsstad för att locka hit konsumenterna och bibehålla en levande stadskärna. Kommunen 

bör arbeta mer aktivt med stadens hemsida. ”Det är viktigt att locka kunderna in till stan, 

något som väcker nyfikenhet.” Teatern skulle kunna utvecklas och ha mer aktiviteter. 

Högskolan är stor i Skövde men märks inte i stan, skulle kunna integreras mer med staden och 

dess aktiviteter. Trängsel kom enbart upp i ungdomsgruppen, de menade att det är individuellt 

från person till person men gruppen handlar bäst när det är lite folk. Bra med bredare gångar 

och att butikerna inte ligger för tätt, det skulle ge mindre trängsel, ”det blir lätt tvärstopp inne 

på Commerce när folk står och pratar överallt”. 
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Respons och känslor 

Samtalet var brinnande runt den sociala aspekten i att centrum är en mötesplats med möjlighet 

till socialt umgänge. Förslag på aktiviteter satte igång respondenterna både muntligt och med 

gester, de fick en glimt i ögat när detta fördes på tal. De ville se både externa köpcentrum och 

stadskärnan som en social plats med möjlighet till mer än bara shopping. Det fanns en stor 

guldgruva med förslag på aktiviteter hos respondenterna.  

 

4.3 Tillgänglighet 

 

Figur 7 En översikt av tillgänglighet 

 

4.3.1 Makrotillgänglighet 

De delar som ingår i makrotillgänglighet är Vägar till och ifrån. 

 

Vägar till och ifrån 

En handelsplats måste vara åtkomlig på ett enkelt sätt, flera respondenter tyckte att 

”bussförbindelserna från ytterområdena ska vara frekventa för att slippa ta bilen”. Miljön är 

viktig och därför vill man ha så lite bilar som möjligt i stan. Vissa infarter har blivit jättefina, 

tyckte parförhållandegruppen, framförallt från Hjo och Tibro, medan man möts av gråa och 

tråkiga skorstenar vid Skarainfarten som får insynen till centrum blockerad av göfabhuset och 

andra intetsägande byggnader. Cykelvägar ska vara tydligt skyltat, idag cyklas de på 

gångvägen och man vet inte vilken sida man ska gå på. 
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Respons och Känslor 

Tillgänglighet är något som bara ska finnas, det är en självklar sak. Grupperna lade inte någon 

större energi på att samtala om detta utan gled över till andra faktorer. Så var även fallet när 

de samtalade om vägar till och ifrån Skövde. Man konstaterade att det finns tråkiga byggnader 

vid infarten men det är bara att acceptera.  

 

4.3.2 Mikrotillgänglighet 

De delar som ingår i mikrotillgänglighet är Parkeringsplatser, Hitta och anslagstavlor och 

Gågator. 

 

Parkeringsplatser  

När kunden väl kommer till en handelsplats ska det vara enkelt att parkera. Alla grupper 

ansåg att detta är väldigt viktigt, parkeringsplatser ska vara lättillgängliga och gärna gratis, 

ungdomsgruppen tyckte att centrum kunde bjuda på parkeringen i två timmar såsom det var 

förut, ”tanken är ju att vi kunder ska spendera pengar, ju längre tid man är i stan ju mer 

spenderar man”. En allmän åsikt som delades av alla grupperna var att parkeringarna är för få 

i Skövde, en grupp föreslog att bygga parkeringsplatser under marken eftersom det idag bara 

finns en begränsad yta i centrum. En respondent tyckte även att ”parkeringarna på 

Commerce och Willys är trånga och bökiga, det är inte helt lätt att parkera”.  De nya 

parkeringsskyltarna gör att konsumenter som inte känner till staden har lättare att hitta till 

centrum och dess parkeringar. Helst vill respondenterna inte parkera för långt ifrån centrum 

men gruppen med parförhållanden enades om att staden är relativt liten så även om man får 

parkera vid Arenan är avståndet obetydligt. Det får däremot gärna finnas något på vägen från 

och till parkeringen som gör att man stannar till och tittar. Som det är just nu har bostäder 

tagit överhanden runt centrum. De var alla överens om att parkeringsplatserna i de externa 

köpcentrumen är många och lättillgängliga vilket gör att externa köpcentrum står för 

rationalitet. 
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Hitta  

När respondenterna tänkte till på infarterna till Skövde började de fundera över hur 

skyltningen ser ut. Man insåg då att det är dåligt skyltat in till centrum. Det finns idag en sak 

som gör att konsumenterna hittar in till centrum och det är de nya parkeringsskyltarna. Dessa 

skyltar tycker ungdomsgruppen inte är bra eftersom räkneverket aldrig stämmer, en onödig 

investering.  

 

Gågator  

Det är önskvärt att bara ha gågator i staden, dessa ska inte vara asfalterade utan gärna 

fyrkantiga stenar, en gatubeläggning som känns igen i hela staden och ger en helhet. Gatorna 

behöver vara rena och snygga, utan skräp och krossat glas. Parförhållande gruppen kom fram 

till att ”gågator är viktigt men lite motsägelsefullt för det innebär att parkeringen hamnar 

långt från centrum”. Vissa ville ha kvar tillgänglighet med bilar i stan då det annars blir för 

långt att ta sig om man handlat mycket. ”Då tvingas man gå långt, det blir bökigt.” 

Snöskottningen måste skötas bättre och även sopning av gator, speciellt efter fredags- och 

lördagskvällar.  

 

Respons och känslor 

Respondenterna i alla tre grupperna konstaterade att det bara ”ska” finnas god tillgänglighet 

med parkering. Det är A och O om man ska ta sig till stan. I denna fråga var respondenterna 

mindre nöjda och vissa var även irriterade. De menade att det finns inget alternativ.  

 

Det respondenterna är nöjda med idag är att de flesta gatorna i stadskärnan är gågatorna och 

att det är stenläggning istället asfalt. Det som de var besvikna på var huruvida de skottar och 

håller gatorna rena från glas med mera. 

 

4.3.3 Times Modellen 

De delar som ingår i Times Modellen är Öppettider, Utbud av butiker, Restaurang, Café och 

Toalett samt Information. 
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Öppettider  

Kunders behov av längre och flexiblare öppettider har ökat och grupperna var överens om att 

öppettider måste anpassas efter när folk har tid att handla, de flesta handlar efter jobbet, på 

raster och helger. Önskvärt vore att det är öppet alla dagar i veckan och längre öppettider på 

helgerna, då det är just på helgerna de hinner handla. Som det är nu i stadskärnan är det bara 

Commerce som har öppet längre, men om butikerna utanför följer samma öppettider skulle 

det vara mer folk inne i staden på helgerna, någon sa: ”Staden är tom på helgerna och torget 

är öde, det ger en tomhetskänsla och kallhet”. Ungdomsgruppen jämförde med shoppingen 

utomlands där de har öppet till tio, men att det här hemma räcker med långöppet ett par dagar 

i månaden. Grupperna tyckte att det var kluvet med öppettider, ska det vara öppet exempelvis 

på julafton? ”Ja, saknar jag mjölk så ska det banne mig vara öppet så jag kan köpa min 

mjölk”, som någon sa.  Staden är för liten för att ha öppet så mycket, Commerce är nästan 

tomt när klockan är mellan 18 och 19. De menar att tillgänglighet är ett skapat behov. En del 

tycker det är öppet för mycket. Med ett rikt och samlat restaurangutbud hade det kanske 

lockat butikerna att ha öppet längre, vilket också kunde utveckla centrumet på kvällarna och 

ge mer variation inne i stan. Som en respondent sa ”Det ena ger det andra”.  

 

Utbud av butiker  

De flesta butiker idag är standardiserade kedjor med likvärdigt sortiment, det finns få butiker 

som sticker ut. Alla tre grupperna ville ha mer unika, spännande och varierade butiker. Detta 

gällde både i stadskärnan och de externa köpcentrumen. Som ungdomsgruppen sa om externa 

köpcentrum, ”det finns bara stora kedjor, det ska även finnas små privatägda butiker”. Det 

efterfrågas unika, små privatägda, spännande butiker som både är billiga och dyra. För 

möjlighet till mer privata butiker att kunna etablera sig tycker gruppen parförhållanden att 

hyrorna skulle kunna subventioneras, det ger centrum en möjlighet att bli mer varierat, för 

som det ser ut idag är alla köpcentrum likadana. Ungdomsgruppen tyckte det skulle vara bra 

med en mataffär i samband med shoppingen just för att kunna göra allt under samma tak. 

Gruppen parförhållande tänkte mer på kvalitet och då kom Saluhall på tal, det är ett bra sätt 

att sälja lokala varor på. Intresset för saluhall var brinnande, de pratade även om matmässa 

och mindre matfestivals arrangemang. De menade att bra råvaror och kvalitet har blivit 

viktigare med åren. De sa även att en saluhall ger en atmosfär och spelar på många sinnen. 

”Saluhall är fascinerande, det låter billigt men det är dyrt och trångt, det är mycket som 

luktar. Men det är någon form av atmosfär som gör att man går dit ändå”. Det externa 
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köpcentret får gärna ha butiker med konkurrensfördelar såsom att kunna handla billigt, 

effektivt och snabbt. Gör inget om likvärdiga butiker ligger dörr i dörr det är bra med flera 

val. Tvärtemot USA där det är mer exklusivt att gå i ett köpcentrum än i en stadskärna. 

Ungdomsgruppen var den enda grupp som tog upp vädret som en påverkans faktor. De 

menade att valet av handelsplats beror mycket på vädret. ”En solig dag går man hellre i 

stadskärnan på gågatorna, medan på vintern vill de helst gå inne i ett köpcentrum.” I 

gruppen med parförhållanden sades det att ”till centrum åker man för att gå och strosa, 

externa köpcentrum är mer för snabb, effektiv handel”. Stadskärnan står för kvaliteten medan 

de externa köpcentrumen står för kvantitet.  

 

Restaurang, café och toalett  

Caféer och restauranger är betydelsefulla, det är en speciell känsla att komma in till stan, gå 

och strosa, ta en fika. Det borde finnas mer caféer, de som finns idag är alltid fulla. Gruppen 

med parförhållanden tycker det är fel att ta bort uteserveringarna efter sommaren, ”låt dem 

vara kvar till in på hösten eller varför inte året om, ha ett vintercafé, det ger en mysfaktor”. 

Det efterfrågades små caféer och ”lekparker” för uttröttade män eller små stolar som kan 

fällas ner. Föreningarna får gärna stå och sälja korv utanför köpcentra, blir man hungrig är det 

frustrerande att inte kunna äta något snabbt. Risken blir att man åker hem och äter och 

avslutar sin shopping i förtid. Föräldragruppen kom med några förslag på hur torget kan göras 

mer attraktivt, till exempel kan en liten champagnebar byggas i mitten som en liten 

glasbubbla, eller en glassbar där det går att sitta ute på sommaren. Idag finns det en glassbar 

inne på Commerce men vem vill sitta inomhus på sommaren? Caféer, bageri och glassbar 

livar upp torget. När de förde toaletter på tal ställde sig många frågan; finns det några i 

stadskärnan? Efter en stunds diskussion kom de fram till att det finns toaletter på några ställen 

men de var inte välbesökta. Toaletter måste finnas på fler ställen än idag, och de ska vara 

kostnadsfria och fräscha annars nyttjas de inte. Toaletter ska finnas på varje våningsplan i 

köpcentrumen för att förenkla för funktionshindrade och barnvagnar, ”man ska inte behöva 

springa runt och leta”. En kommentar från respondenterna blev bland annat ”Jag håller mig 

till jag kommer hem eller så går jag in till ett fik”. Betalning kan accepteras om det hjälper till 

att hålla toaletterna mer rena och fräscha, tyckte gruppen med parförhållande. De nybyggda 

toaletter som finns idag har en kostnad för tjejer medan killarna får gå gratis, det är 

könsdiskriminering ansåg ungdomsgruppen. Den gruppen hade även önskemål om en 

väskförvaring.  
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Information  

Alla grupper var överens om att det borde finnas en orienteringstavla på torget som talar om 

vart butiker, restauranger och caféer finns, de ansåg att ”konsumenter som kommer utifrån 

kan ha svårt att hitta de små trevliga butikerna och restaurangerna som ligger längs 

sidogatorna”. Gruppen med parförhållanden föreslog en digital tavla där det kan ges mer 

information om kulturella byggnader och sevärdheter, dessa ska sedan följs upp vid varje 

attraktion. Alternativt sätta upp skyltar som talar om vart konsumenten kan gå med klara och 

tydliga pilar. Som en respondent sa, ”varför inte måla lyktstolparna i olika färger tillexempel 

grön, röd och gul, en färg för varje gata”. Det skulle vara bra med tydliga och bra 

mötesplatser för barn att möta upp sina föräldrar på om de skulle vilja gå och handla själva, 

tillexempel en klocka eller en lekplats. Toaletter ska vara lättillgängliga med tydlig skyltning, 

speciellt viktigt för de som kommer utifrån och inte känner till staden  

 

Respons och känslor 

Kravet på öppettider väckte en het debatt och ledde till långa diskussioner eftersom 

respondenterna å ena sidan ville ha öppet ofta och länge, å andra sidan insåg de att det är rätt 

dött mellan klockan 18 och 19 och på söndagar. ”Men det ska vara öppet när jag saknade 

något i hemmet” som någon sa. Många var kluvna och diskussionen möttes av 

motsägelsefulla attityder.  

 

Mixen av butiker är av stor betydelse, menar respondenterna, när kunden väljer vart den ska 

handla. De var överens om att de vill har fler småbutiker istället för stora kedjor, de önskade 

sig mer variation. Butikerna får gärna väcka en nyfikenhet, och överraska kunderna, de kände 

ett visst ointresse för likriktigheten.  

 

Restauranger och caféer är en mysfaktor, det är något som alla grupperna var överens om. 

Utomhuscaféer livar upp staden och det var något man ville ha året runt för att få en bra 

atmosfär, även detta ökade möjligheten till det sociala umgänget inne staden. 

  

De befintliga toaletterna är under all kritik och respondenterna var missnöjda och besvikna, de 

anser att de inte är fräscha, en del höll sig till och med under hela shoppingen för att slippa gå 

på de allmänna toaletterna. 
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Informationstavlor är något som ”ska” finnas för att hitta toaletter och butiker, framför allt för 

de som kommer utifrån. Dessa frågor väckte ett visst engagemang eftersom de ansåg att det 

finns ett behov av förbättring. 

 

4.4 Gruppernas sammanställda utvärdering 

Varje fokusgrupp avslutade med att reflektera över de förslag som framkommit under de två 

timmarna som diskussionen ägt rum, både om atmosfär och om tillgänglighet. De fick fylla i 

en enkät där var och en av respondenterna skulle skriva ned de fem viktigaste faktorer som de 

tycker påverkar atmosfär respektive tillgänglighet där den första faktorn skulle vara viktigast, 

nästa skulle vara näst viktigast och så vidare. Vi slog sedan ihop varje enskild grupps fem 

viktigaste faktorer och fick ihop dessa samlade värderingar.  

 

Figur 7 Sammanställning av alla faktorerna som våra respondenter kom fram till, utan inbördes 
rangordning. 
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5. ANALYS 
I detta kapitel sammankopplar vi undersökningen med teorin och analyserar det grupperna 

kom fram till. 

 

De tre fokusgrupperna har verkligen gett mycket fakta och en dimension till arbetet. Dels har 

grupperna varit entusiastiska, men de har även gladeligen tänkt till för att komma fram till vad 

det faktiskt är som ger det där ”lilla extra” och är viktigt för respektive respondent. Rent 

generellt pratades det mer om stadskärnan och dess utemiljöer än de externa köpcentrumen 

vilket var förvånande då de externa köpcentrumen är nya och fräscha och därför borde vara 

mer attraktivt för respondenterna. Det var även skillnad på atmosfär och tillgänglighet, 

atmosfär var den påverkansfaktor som tog överhand i diskussionerna, det var som om de 

flesta tillgänglighetsfaktorerna bara skulle finnas och därför inte behövde ges stor 

uppmärksamhet. 

 

Det vi kan se när vi nu börjar analysera informationen som framkommit är att vissa delar av 

teorin, som har mycket forskning bakom sig och har fått mycket fokus i teorikapitlet, inte är 

av lika stor vikt för våra respondenter. Det är framför allt doft87, det är inget som 

respondenterna tycker är viktigt, ”bara det inte luktar illa”. Den andra teorin är ljud och 

musik88, dessa nämns inte ens i gruppen parförhållande utan barn och tas upp väldigt lite i de 

andra två grupperna. Dessa två faktorer bildar kategorin Bakgrundsfaktorer, och även om de 

faktiskt finns mycket forskning som tyder på att de i allra högsta grad påverkar och därmed 

även har stor betydelse för kunden, är det inget som våra respondenter tänker på. Det är väl 

som ordet ger uttryck för just ”bakgrund” och påverkar kunden omedvetet. Det beror 

förmodligen också på att respondenterna pratade mest om stadskärnan och dess utemiljöer, 

där inverkar inte de två faktorerna i någon större omfattning.  

 

Kategorin Designfaktorer har tre faktorer som inte heller fick stor uppmärksamhet av 

respondenterna, det var färg89 och ljus90 samt skyltning91, de togs upp och pratades om men 

fick inte mycket plats i diskussionerna. Ungdomarna tyckte färgsättning var viktigare än 
                                                 
87 Nordfält, s 201-202, Ellen, Bone, s 29-39, Spangenberg m.fl. s 1281-1287. 
88 Fraedrich, King, s 127-138, Nordfält, s 180, Milliman, s 286-289, Yalch, Spangenberg, s 55-63 
89 Nordfält, s 162-168, Gerard, opublicerad doktorsavhandling, Belizzi, m.fl. s 21-45,  
Chebat, Maureen, s 189-196  
90 Nordfält, s 168, Babin, m.fl. s 541-551, Areni, David, s 117-128 
91 Nordfält, s 172-175, MacKinnon, m.fl. s 49-63 
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belysning förutom när de pratade belysning för säkerhetens skull som var extremt viktigt i alla 

grupper men nämndes inte i teorin. I övrigt kan sägas att resterande två enheter i 

Designfaktorer, layout92 och smyckning och inredning93 tog mycket tid i anspråk och var ett 

hett ämne. Dessa synliga miljöfaktorer är av stor vikt och enligt respondenterna de faktorer 

som kan höja atmosfären i hög utsträckning. Det är som tabellen över sinnenas kapacitet94 

beskriver, hela 83 % av den information vi tar in kommer från ögat.  

 

Även Sociala faktorer95 gavs stort utrymme till diskussion, här diskuterades olika aktiviteter 

och respondenterna menade att aktiviteter som drar folk till stan för med sig atmosfär per 

automatik. Den uppmärksamhet som sociala faktorer fick av respondenterna uppväger inte det 

utrymme den gavs i teorin, för det var när aktiviteter diskuterades som den största 

kreativiteten inträffade. 

 

Tillgänglighet är som nämnts tidigare något som bara skall finnas. Det var vissa kategorier 

som fick mer uppmärksamhet, bland annat tre av de faktorer som ingår i Times Modellen96, 

nämligen öppettider, utbud av butiker, restauranger, caféer och toaletter. Dessa är enligt 

respondenterna viktiga detaljer för att en positiv atmosfär ska kunna infinna sig. Det är även 

viktigt för att det sociala umgänget ska kunna utvecklas på en handelsplats.  

 

Många av faktorerna var viktiga och kom upp automatiskt när respondenterna diskuterade 

både stadskärnan och externa köpcentrum, men vissa berörde dem mer än andra. Torget97 var 

en kategori som verkligen rörde upp känslor, även om respondenterna är nymodiga så märks 

det att vi fortfarande lever kvar i det gamla bondesamhället där torget var försäljningsplatsen 

och hade all aktivitet och ruljans. Även smyckning98 och aktiviteter99 fick mycket utrymme, 

det märktes att dessa tre faktorer betydde mycket genom att respondenterna helt plötsligt 

gestikulerade, ljudnivån steg, det pratades i munnen på varandra och de fick en glimt i ögat, 

alla hade något att framföra i ämnet.  

 

                                                 
92 Buttle, s 104-123 
93 Mossberg, s 110, 133-134, 138. 
94 Mårtensson, s 15-16 
95 Eroglu, m.fl. s 1146-1153 
96 Kaufman, Lane, s 4-11 
97 Buttle, s 104-123 
98 Mossberg, s 110, 133-134, 138. 
99 Eroglu, m.fl. s 1146-1153 
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Responsen och attityden100 till atmosfär och tillgänglighet, enligt respondenterna, är att ”det 

står inte och faller” med om det uppfylls eller inte. Faktum är att även om det naturligtvis 

spelar stor roll så är det inte dessa faktorer som är av största vikt när respondenterna ska välja 

en handelsplats, utan det är vilken typ av shopping som ska utföras. Är det effektiv och 

rationell shopping som ska göras tar de sig till externa köpcentrum, om de vill träffa vänner, 

umgås eller gå och strosa åker respondenterna till stadskärnan.  

                                                 
100 Angelöw, Jonsson, s 173, www.ungdomsstyrelsen.se 



 
 
 

 47

6. SLUTSATS 
I detta kapitel svarar vi på den problemformulering vi har i uppsatsens inledning.  

 

Den frågeställning som uppsatsen har som utgångspunkt är ”Hur upplever konsumenter 

handelsplatsens atmosfär och tillgänglighet och är dessa viktiga påverkansfaktorer för deras 

val av handelsplats.”?  

 

Resultatet visar att atmosfär är en viktig faktor, och det var just atmosfär som tog mest tid i 

anspråk och som engagerade respondenterna. Grupperna var relativt överens om vad som ger 

atmosfär till en handelsplats, men de ställer olika krav. På grund av det, fick deras fokus olika 

inriktningar, ungdomarna vill ha en plats att ”hänga på”, barnfamiljerna efterfrågade enkelhet 

och gruppen med parförhållande utan barn pratade mycket om kvalitet. Respondenternas 

åsikter inom de respektive grupperna skilde sig inte heller åt i någon större utsträckning. I 

övrigt pratades det rent generellt mer om stadskärnans atmosfär än de externa köpcentrumen, 

antingen är det i just stadskärnan som de flesta brister ligger eller den plats som intresserar 

respondenterna mest eftersom det är just här de helst spenderar sin fritid och umgås med 

vänner. När vi sammanfattar de viktigaste atmosfärfaktorerna för respondenterna är det de 

som tagits upp av teorin. Det finns vissa som tog mer tid i anspråk och som respondenterna 

tog med i den enkät de fick fylla i, dessa var bland annat utsmyckning, sittplatser och bänkar 

samt aktiviteter. 

 

 

Figur 8 De fem viktigaste atmosfärfaktorerna för respektive grupp, rangordnade. 
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1 Dagsljus i köpcentrum 
2 Sittplatser/bänkar 
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4 Sittplatser/bänkar 
5 Aktiviteter 
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2 Utsmyckning/växter 
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5 Belysning 
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Tillgänglighet var också viktigt för respondenterna, men de blev inte lika känslomässigt 

involverade därför blev dessa diskussioner mer kortfattade. Det blev mest ett konstaterande av 

att det bara skall finnas och att det handlar mycket om enkelhet för kunden. De 

tillgänglighetsfaktorerna som fick mest uppmärksamhet av respondenterna i enkäten var 

blandningen av butiker, parkering, öppettider samt restauranger, caféer och toaletter. 

 

 

Figur 9 De fem viktigaste tillgänglighetsfaktorerna för respektive grupp, rangordnade. 

 

Påverkansfaktorer i all ära men våra respondenter påverkas inte enbart av dessa vid val av 

handelsplats. När de väljer handelsplats är det inte så mycket ”vilka” påverkansfaktorer som 

är viktiga utan ”vad” respondenten faktiskt ska utföra. Är det effektiv och rationell shopping 

som ska utföras åker man till externa köpcentrum. Om man vill gå och strosa, träffa vänner 

eller umgås åker man till stadskärnan. Externa köpcentrum står för kvantitet och stadskärnan 

står för kvalitet.  

 

Ungdomar 
1 Buss/tåg 
2 Säkerhet 
3 Servering 
4 Parkering 
5 Informationstavlor 

Barnfamiljer 
1 Parkering 
2 Öppettider 
3 Handikapp- barnvänligt 
4 Informationstavlor 
5 Toaletter

Parförhållanden 
1 Parkering 
2 Servering 
3 Butiker 
4 Gågator 
5 Toaletter  

Tillgänglighet 
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7. REKOMMENDATION OCH REFLEKTION 
Här har vi lagt in förslag och idéer på förbättringar från våra grupper. Dessa kan vara till 

hjälp för stadskärnor och externa köpcentrum som vill arbeta aktivt med atmosfär och 

tillgänglighet. Vi utvärderar och gör en kort reflektion över huruvida S-O-R-modellen har 

varit användbar i denna uppsats. 

 

Under de tre tillfällena som vi hade äran att diskutera med våra respondenter kom många 

kreativa förslag upp på förbättringar och nytänkande om än vissa var lite orealistisk men visar 

på idérikedom. Det visade sig att ungdomarna återkom till det faktum att en handelsplats har 

en social funktion för dem därför bör deras behov finnas med vid om- eller nybyggnader. 

Deras förslag var:  

• Skateboardramp på torget 

• Vitmålad vägg för möjlighet att måla graffiti 

• En stor byggnad i mitten av torget med in- och utgångar från alla håll 

• Kreativa lekplatser som är mer ”naturliga”, stenar, konstverk och träd att klättra på 

• De små och privata butikerna bör få subventionering av hyra för möjlighet till 

etablering 

• Lyfta fram lokala konstnärer som får visa sina verk i centrum 

• Stora öppna ytor bör delas upp i mindre områden med hjälp av träd, bänkar och 

planteringar 

 

Barnhushållen återkom till det som hade med tillgängligheten för barnfamiljer hela tiden, men 

även möjlighet till hjälp med barnpassning. Deras förbättringar och rekommendationer blev: 

• Enklare och smidigare parkeringar 

• Enklare framkomlighet med barnvagnar, speciellt tvillingvagn 

• För att hitta lättare kan lyktstolpar målas i olika färger för varje enskild gata 

• De var kreativa och hittade på många olika tips på barnaktiviteter bland annat, bio i 

filmstaden, djungelrum, bollhav alla IKEA, spelhall 

• Mer inspirerande barnmenyer 

• De vill ha oaser för möjlighet till lugn och ro 
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Den sista gruppen, parförhållanden utan barn, hade fokus på kvalitet. Ordet kvalitet återkom i 

flera fall, både i fråga om produkter men även utsmyckningen av torget och andra ytor. Här är 

deras rekommendationer: 

• En saluhall skulle höja atmosfären och ge alla sinnena en kick 

• De ville behålla uteserveringar hela året, ett vintercafé 

• Plocka fram det som är tilltalande på vintern, korvgrillning, glöggförsäljning och en 

isbana 

• Många ”bodar” för föreningar och lokala producenter att hyra delar av året med 

kontinuerlig förnyelse. Dessa ska vara utplacerade runt om i stan.  

• Ha en matfestival i mindre format och lite oftare, en matmässa eventuellt i 

Helensgården.  

• Digital informationstavla med möjlighet att se butiker, restauranger och kulturella 

sevärdheter. Följas upp av information på varje kulturell plats. 

• ”Lekplats” för män, en plats eller café att sitta på, små stolar att fälla ut 

 

Det som grupperna hade gemensamt och som gav långa diskussioner var torget, de var alla 

rörande överens om att torget är ”navet” för stadskärnan och bör därför få den 

uppmärksamhet det förtjänar. Det finns inget som gör torget ”trevligt”, de var överens om att 

kommunen bör arbeta aktivt med torget för att ge den ett lyft. 

 

Här är deras förslag från alla tre grupperna på vad som kan göras för att höja atmosfären på 

torget: 

• Flytta ut en del arrangemang från Commerce, gynnar alla 

• Grupperingar, små rum, på torget såsom bänkar och utsmyckning i form av träd, 

buskar och blommor men även statyer eller annan konst. 

• Marknader måste inte nödvändigtvis vara på torget, de kan lika gärna vara utspritt 

utmed gågatorna, det ger mer liv åt en större yta. 

• Gräs skulle vara mysigt, kanske på delar av Hertig Johans torg 

• Glassförsäljning på torget med gott om plats att sitta 
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Reflektion 

 

Vi tycker att S-O-R-modellen varit ett bra och värdefullt hjälpmedel för att få struktur och en 

röd tråd genom arbetet samt en hjälp i sökande efter teorier då varje kategori i modellen har 

ett antal faktorer som systematiskt tas upp. Det har även varit en hjälp för att hålla samtalet 

fokuserat i fokusgrupperna, eftersom modellen ger den röda tråden till arbetet, och vi kunde 

leda grupperna tillbaka då de gled utanför ämnet. För att modellen skulle fungera fullt ut 

gentemot vårt syfte byggde vi ut den med tillgänglighet. Det är lätt att arbeta med modellen 

och anpassa den för en specifik uppsats. Vi tycker att modellen gör hela vårt arbete tydligt för 

läsaren och lätt att följa med genom hela uppsatsen. 

 

Valet i det förberedande skedet av vårt arbete stod mellan fokusgrupper och 

spontanintervjuer, vi inser idag att fokusgrupper var det allra bästa metodvalet för vårt syfte 

eftersom det gav uttömmande information. Det bästa med fokusgrupper var att 

respondenterna triggade och bollade med varandra i en diskussion, vilket gjorde att det 

framkom mer än de skulle ha gjort om de blev tillfrågade att svara på ett antal fastställda 

frågor på stan eller vid ett externt köpcentra.  

 

Vårt arbete kompletterades med en enkät (se appendix) som respondenterna fick fylla i innan 

samtalet avslutades. Enkäten visar vad som är de viktigaste faktorerna för respektive 

respondent både vad det gäller atmosfär och tillgänglighet. Denna enkät var ett bra hjälpmedel 

annars hade varit svårt att tolka och sammanställa hela arbetet på ett bra sätt eftersom det är 

svårt att komma ihåg samt hålla isär vad var och en har sagt. 
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Bilaga 1 
Råavskrift Fokusgrupp ungdomar 15 – 22 år 
 
Centrum runt ett torg gatorna går ut härifrån och strålar shoppinggator utifrån. Gatan slut går 
vidare till nästa gata in till torget. Lite butiker vid torget finns på gatorna från torget.  
 
Gångar tänker ni då både i köpcentrum och i stan? Konstig konstruktion på köpcentrum 
väldigt bra att ha flera våningar med olika kategorier på våningarna. Slipper springa på olika 
plan. Kläder på ett osv.  
 
köpgata när man ska tillbaka hur går man då? Man går ena sidan upp och andra sidan ner. 
Man får lägga gatorna tätt. Så man slipper gå i cirklar. Lägga nästa gata tätt på den första för 
att det inte skall bli förlångt till att gå emellan. Det blir långt hem sedan. Gator utomhus är det 
viktig att de inte är trafikerade. Ja det är viktigt. Det ska inte vara asfalt utan fyrkantiga stenar 
som man inte snubblar så lätt på. Asfalt känns som betong och industri. Så lite som möjligt 
asfalt.  
 
Statskärnan hur ska ett torg se ut för att vara trevligt? Någon stor sak i mitten. Fontän eller 
staty. Stor ramp eller något, skateboard, få lite liv. Parkbänkar, viktigt med cafeer och 
restauranger runt torget, billiga resp dyra blandat urval. Amerikanska köpcentrum försöker 
blanda med olika aktivitetscentrum, där man kan hänga i flera timmar utan att bara shoppa. 
Barnpassning skulle vara bra i ett köpcentrum kunna lämna dem då de inte är intresserade av 
att handla. Och föräldrarna blir lyckliga och kan shoppa i ro. Parkeringsmöjligheter är viktigt, 
lättillgängligt och gärna gratis, tänka på att man ska shoppa och man lägger pengar där ändå. 
Lättirriterande när man måste pröjsa hundra konor för parkering. Tanken är ju att man ska 
spendera pengar och man kunde då bjuda på parkeringen i två timmar. Vill inte parkera 
förlångt ifrån. Vi betalar ju vägskatt.  
 
Utan bil då? Bra bussförbindelser och billigare kollektivtrafik. Man vill att man ska åka buss 
men ändå höjer de biljettpriset. Bara tåget från falköping är dyrt då tar man hellre bilen. Höjde 
till konstiga priser 12,5 kr. tidigare var bussförbindelserna bättre. Beror på var man bor om 
det är bra. Sista resorna är innan allt stänger ex gbg. Dumt när konserter slutar efter sista 
turen. Åker hellre till gbg än sthlm kräver mer planering.Lukt, syn hörsel? Det ska inte lukta 
något. Inte lukta instängt. Lukta fräscht, det ska inte eka inomhus. Växter dämpar ekot behövs 
mer.  
 
Om man skulle göra något helt nytt? Vad skulle vara unikt i stadskärna. Jättestor byggnad där 
man kan ta sig igenom från alla håll. Olika aktiviteter både för unga och äldre. Göra ett 
megaköpcentrum. Mycket av allt. De som har rörelsehindrade ska kunna ta sig lätt till ett 
köpcentrum och ha en möjlighet och kunna ta sig ta till till exempel hissar de ska inte finnas 
längst in och längst bort de ska finnas nära och lätt att sig till. Ska inte behöva åka iigenom. 
Glasdörrar  i hissen så de kan se och de ska finnas bra placerade. Nu finns de så långt bort 
som möjligt mot väggar osv. hissar ska vara centralt snyggare med glas.  
 
Vad vill man göra mer? Kunna växla mellan olika saker handla och fika olika aktiviteter. Bra 
med en mataffär isamband med shoppingen just för att kunna göra allt i ett. Allt under samma 
tak. Roligt att ha smågator att kunna gå i allt behöver inte finnas i köpcentrum. Är det dåligt 
väder är det bra om man kan gå inne där det är torrt.  
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Var föredrar ni att gå? Beror på vädret. Solig dag gå ute på gatorna, vinter gå innomhus. 
Bortser man från vädret så är det mysigare att gå ute på gatorna. Gör inte så mycket om det 
snöar men regnar det så går de gärna inomhus. Flera går gärna i ett köpcentrum och handlar 
men de går även till viss del ute. Mysigare att gå ute. Om man bara ska handla så går jag 
gärna i ett köpcentrum, men ska jag gå för att mysa går jag hellre ute. Bra att ha allt på ett 
ställe. Mysigfaktor ute, shoppa inne. 
 
Hörsel –Eko något annat? Planindelningen är viktig, hör inte av de olika kategorierna. Högt i 
tak, glastak studsar också, viktigt med ljus insläppet. Går att lösa med ett genom skinligt 
skynke för att stoppa ljudet. Piggare med solljuset.  
 
Människor runt er? Trängsel är individuellt olika från pers till pers. handlar bäst när det är lite 
folk runt mig. Jobbigt om det är för mycket folk. Blir irriterad om det är för mycket folk. Bra 
då med bredare gator och butikerna inte sitter för tätt utan man kan gå utan trängsel. De flesta 
följer strömmen, oskriven lag 5:an huset.  
 
Fasader/byggnader? Inte se för skabbiga se omskötta ut. Mysigare om det onte är betong. 
Träd ska finnas, färgen ska hänga ihop inte för färgglatt. Mjuka färger på byggnader. 
Omskötta parker om man bara vill ta en promenad. Ha lite bänkar både för ungdomar och 
äldre och bara sitta och titta på folk, vill ha lite lugn runt. Ska vara en del gräsmattor kontra 
sten. Lekplatser där barn kan vara. Lekplatser också så det blir lite liv. Inte bara traditionell 
lekplats utan en skulptur som man kan klättra. Något som ser snyggt ut, naturliga lekplatser 
med träd och stenar som man kan klättra på. Ser snyggt ut. Lite statyer representativt för 
staden. Göra alléer är trevligt, inte bara en park utan få en mix, lite fler småytor och inte en 
stor yta. Lite kuperat mellan olika område, varvat med gator och gräsmattor.  
 
Belysning? Viktigt med fin belysning så det inte blir kallt. Ska vara bra och inte kallt och 
otrevligt, framför allt på torg och upplyst på kvällarna. Kyrkparken ska ha mer belysning. För 
säkerhetens skull. Går inte gärna där idag då det är dåligt. Belysning på olika höjder ex spots i 
marken, finns okrossbart glas. Belysning i träden är mysigt. Kyrkparken är dåligt belyst. 
Läskigt att gå igenom här på kvällarna. Sent och mörkt. Man känner sig säkrare om det finns 
belysning. Belysning på olika höjder. Effektfullt med belysning i marken. Mycket träd med 
dålig belysning händer mycket här på kvällar och nätter. En säkerhetsfråga.  
 
När ska centrum vara tillgängligt? Alltid, inte på natten men alla dagar. Inte stänga så tidigt. 
Man har tid att gå på helger bör vara längre öppet helgerna. Mysigt när det är öppet längre ex 
utomlands. En eller två dagar då butikerna har öppet till nio tio i månaden. 
 
Marknader är mysigt, en mysig till ställning kan locka folk till stan. Man går och strosar blir 
som en gågata. Gå runt och äta glass stressar inte. Något som är tillfälligt hantverk, färska 
produkter, svårt att prova ute på marknaderna. Behöver inte vara placerat mitt på torget. Är 
man stressad så snubblar man över stånden och besökarna, ska inte vara beläget mitt på torget 
utan på en annan plats. Finnas en gång där man inte kan springa på folk. 
 
Toaletter? Det behövs. Ofräscha som finns framför allt på resecentrum. Den toalett som man 
byggde är det konstigt att killarna får gå gratis medan tjejerna får betala. Finns vid polishuset 
och torget. Om det är för att man tror att man fördärvar mer så fördärvas det ändå. Kan ses 
som en könsdiskriminering. Parallell dras mot frisöryrket man får inte ta mer betalt för tjejer 
än för killar. Även när man ska gå ut på något ställe så var det tidigare 22 för kille och 20 för 
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tjej. De ska vara lättillgängliga, i ett köpcentrum ska det finnas på varje plan. Man orkar inte 
springa runt och leta när man behöver. Det ska finnas lättillgängligt även ute.  
 
Finns det någon skylt som talar om var det finns toaletter? Finns inga skyltar man vet inte om 
att de finns. Svårt för de som kommer utifrån vet inte om dem. Toaletterna på commers syns 
inte heller. Man vet inte om dem. En väskinlämning/förvaring borde det finnas det vore bra. 
Utsmyckning? Lyfta fram konstnärer från skövde och göra reklam för dem. Butikerna som 
ligger ute använda skyltfönstren bättre, det ser trevligare ut då.  
 
Enkelt, staden är liten. Man kan inte tappa bort sig. Skyltningen är dålig. Skyltarna för 
parkeringen är inte bra, de stämmer aldrig. Onödig investering. Husen de har byggt går och 
oranga de är fula. Det är fel färger, inbjuder inte till atmosfären.Köpcentrumen? Släppa in 
dagsljus, färg. Finns bara stora kedjor ska finnas några små privatägda butiker. Sponsra så de 
fick billigare hyra så man fick både och. Kommer man utifrån ser man inte de små butikerna. 
Efterlyser mer variationer. Man blir mer överraskad med småbutiker stora butiker är likadana 
man vet vad man får. Köpcentrum ser lika dana ut.  
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Bilaga 2 
Råavskrift Fokusgrupp  barnfamilj 
 
Atmosfär/trivsel: grönt rabatter blommor enform av grönska skapar harmoni och lugn just att 
kunna gå till något lugnt slappna av i rush och shopping, lite oaser i tillvaron inger harmoni 
framför allt om man har barn och djur. Att det är välskött ansat och snyggt, inte röriga utan 
lugna planteringar. Att det inte finns en massa papper och krossat glas det ger en dålig känsla. 
Finnas sittplatser och sola snygga bänkar trevliga lite fräckt inbjuder till att sätta sig på. Nu 
måste man gå in och sätta sig och ta en fika. Koncentrationen är utspritt på smågator kan man 
inte stan missar man mycket. Mer utmärkt att här är handelsstråket. Blandning av små och 
stora butiker ha en variation. Hamnar lite offside i skövde. Stan är utspridd men att man måste 
ha ett tydligt nav som man kan bygga på ex torget men där händer inget. På torget skulle man 
kunna bygga upp med ex en karta.  Varför inte sätta upp skyltar som talar om vart man kan gå  
med pilar, ex resecentrum, helensgården. Skyltningen från butikerna kan se mer eller mindre 
trevliga för att skapa atmosfär, gatupratare. Skyltning med personlig prägel inte med plast. En 
blomkruka öka atmosfären. Inte är det mysigt när man kommer in i stan göfabhuset. Ex jämna 
med marken och bygga om. Det är ett hopplöst projekt. Vägen från skara är tråkig cementa 
och göfabhuset  och sedan volvo. Hittar inte i skövde om man kommer utifrån finns dåligt 
med skyltar var centrum ligger. Aktiviteter och happinings som för att locka kunder håller på 
att dö ut. Har man ett aktivt centrum lockar man kunderna. Inte bara de stora arrangemangen 
utan saknas lite mer vardagliga saker. Torgmarknaden finns en gång i månaden men det  
känns inte seriöst känns plottrigt. Inger inte den riktiga städade bra försäljningen, lite 
hantverk. Skulle kunna bli attraktivt. För mycket t-shirt försäljare är det det som skövde vill 
vara associeras med. Fler marknadstillfällen, grönsaker, nybakat bröd. Stensatt torg och man 
kan inte göra mer det är skit med bara en fontän. Skövde är stendött. Folk går över oftast över 
de gångar som finns på torget och använder inte kullerstenen då det är jobbigt att ta cykeln 
där eller gå med klackat. Det håller jag inte med om det är lite charmigt med kullersten. Det 
bryter av mot gångarna över torget. Det är en död yta idag platt, den skulle kunna användas på 
ett annat sätt. En champanjeria till exempel mitt på torget en glasbubbla där man kan ta en 
drink eller en bra glassbar där man kan sitta ute på sommaren. Det finns inne på commerce 
men vem vill sitta inne på sommaren. Uteserveringar saknas. Nu har cafe och bageriet livat 
upp torget där man kan sitta ute. Klart tydligt centrum något som lever få mer liv sittplatser få 
mer att hända. Bänkarna som finns är alltid upptagna, sitter en på varje bänk, man kan inte 
sitta och njuta på grund av klientelet som sitter idag.  
 
Vad gör den ena stadskärnan trevlig och inte en annan? Det kan ha att göra med 
marknadsföring, man har vimplar/flaggor som talar om vad som är på gång som hänger 
mellan husen. Marknadsföring i dag är när commerce har sitt annars märks det inte av. 
Marknadsföra skövde som handelsstad få den vinklad för att locka hit folk, den är obefintlig. 
Miljön yttre biten hur fasaderna ser ut husen ser ex göfabmodellen man känner hur man 
kommer på en bakgata det är skuggit.  Får lite bakgatekänsla när man går från commerce och 
går ner på långgatan mot göfab. Äldre hus lite lägre mindre charmiga hus gör att man får en 
bättre atmosfär. Det saknas i skövde då man rev mycket under 70-talsvågen man har tappat 
själen i staden då den gör mycket. Nu är det fyrkantiga lådor . stadsbyggnader påverkar 
mycket skövde har en myckt mörkare nyans. Man upplever skövde som en tråkig stad. Vill se 
mer människor, efter 1800 är den död. Kommer från ett annat land så är skillnaden stor då 
man är van vid att det är öppet till 2200. det är utspritt det är bara skafferiet på torget. Det 
finns ingen samlingspunkt på kvällarna. Ett rikt och samlat restaurangutbud hade kanske 
lockat butikerna att ha det öppet längre då man kan variera sig. Det ena ger det andra lite. 
Söndagar, motsägelsefull det är synd om handlarna som måste ha öppet längre och längre och 



 
 
 

 v

jämnt, men inte mycket folk inget annat öppet än commerse. Ska man handla idag så är det på 
helgen man gör det då man arbetar på veckorna. Mysigt att bara komma in till stan och gå och 
strosa och ta en fika men den möjligheten finns inte. Upplever att folk är mer på maxi än i 
centrum på helgerna. Stan är tom på helgerna torget är öde det ger en tomhetskänsla och 
kallhet.  
 
Tillgänglighet: parkering är viktigt. Enkla. Commerce och willys parkering är så trånga och 
bökiga. Vill ha mer smidigare parkeringar. Man anpassar sig till de tider som finns. Är det 
öppet utnyttjar man det. Reser man och är framme kl 1800 vill man ha det öppt lite längre. Då 
man arbetar på veckorna och är ledig på helgerna vill man inte stressa. Vill kunna gå och 
handla med familjen med lite mys. Hinner inte på vardagarna att handla utan det sker på 
helgerna. Öppna lite senare och öppet lite längre. Är det öppet blir det mer spontan köp annars 
planerar man och köper det när man har tid. Ta sig fram med barnvagnar är trångt på 
commerce. 
 
det är upp delat i 2 sektioner, olika hissystem, svårt att ta sig emellan. Rulltrapporna svårt att 
ta sig med barnvagn. Tar sig inte fram med en tvillingvagn, smala hissdörrar, ta sig mellan 
planen. Man ska inte känna sig dum när man går på stan som förälder. Smidigare sätt att ta sig 
emellan planen på commerce ska finnas. Skulle underlätta mycket. Även om man tar den 
äldre hus. Trappor utanför butikerna var gör man hän vagnen då. Ingen handikappvänlig stad. 
Ska man ta sig med en rullstol så är det ett elände att ta sig fram, framförallt med de ramper 
som ligger är det svårt då de är halkiga.  
 
Toalett blöjbyte. På bottenvåningen finns bara MC. Bakom hissarna på andra våningen men 
det är bökigt. Det finns ingen offentlig toalett som man kan gå in i och byta på barn. Kan man 
byta på den på torget. Det borde vara så tror jag. Är jag på commerce så är den toan på 
sandtorget i utkanten av stan och jag går inte dit. Går inte dit för att byta blöja, jo om man bor 
åt det hållet. Finnas dom? Borta vid toaletten vid polisen. Går inte gärna på toa inne i stan 
utan håller mig till jag kommer hem. Jag går in och fikar för att komma åt en toalett. Det finns 
andra system ex karlstad de är fräscha och folk använder dem, de är gratis. 
 
Finns ingen aktivitet för lite större barn. Barnens hus djungelrum där man kan lämna barnen 
när man går i butikerna. Sätta barnen på en biograf medan man går i butikerna. Spelhall med 
tvspel där barnen kan vara. Köra en barnfilm på bion när den ändå inte används. Handelskraft 
kunde sponsra bion så föräldrarna kunde gå i lugn och ro och shoppa. Ha en bio mellan kl 13 
– 1430. visar man kvitto skulle det vara gratis. Som man får parkeringen tillbaka om man har 
handlat. Göra någon form av lek a la IKEA. Bollhav, något man kan klättra på, dator. Många 
gym har barnpassning varför kan man inte göra likadant i handeln där ligger de lite efter. Det 
är föräldrarna som handlar har de barnen med handlar de mindre har de inte barnen så handlar 
man mer. Barnen är en begränsningsfaktor. Intresset är olika mellan olika barngrupper ex 
tonårspojken vill titta på dataspel och vill gå hem efter titten fast man har fler ärenden att 
göra. Medan tonårsflickan gärna går med mamma för då kanske de får lite extra. När man har 
smått och sover en stund och en butik spelar hög musik så vaknar barnen och det är inte bra. 
När det gäller tillgängligheten så är butikerna dåliga då de vill ha in så mycket som möjligt. 
Inget bra planerat ex barnkläder på bottenvåningen, det är inte enkelt att ta sig dit. Barn är ett 
hinder idag för handel. Handelskraft hyra bion varje lördag då kan man sätta sina barn där och 
det skulle locka folk till staden. Ex mellan 7 och 14 år. händer det något idag händer det i 
commerce, de som står för aktiviteterna. Lyft ut aktiviteterna så alla får vara med och betala 
och gör något vettigt.  
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Belysning: mer belysning där man lyser upp fasaderna. Har blivit bättre i kyrkparken. Får 
man en bra känsla av att det är trevligt går man in istället. Helhetsintrycket är viktigt. Det är 
nästan bara sankt sigfridsgatan som är upplyst då där är mycket ljud och ljus. Går man sen in 
på sank helenagatan så är där mörkt. Vissa ställen går man inte på när det har blivit mörkt.  
 
Externa köpcentrum: det är ett otäckt ljus och för mycket ljud det upplevs som otrevligt. Ljus 
är en mysfaktor. Arbeta med spottar som allmän belysning. Ljuset bättre på commerce med 
naturljuset från taket. Måla med ljusa färger upplevs som fräschare. Det känns dunkelt när 
man kommer in på commerce. Man skulle få det mer inbjudande med ljusa färger. Det dånar 
och brötar i matbutiken på Maxi. Det ger ingen lugn och ro när man handlar där. Det är för 
mycket telefonförsäljare på commerce, de ska bort. Man vill slippa telefonen när man handlar. 
Den har man hemma. Färg är viktigare än belysning, framförallt i gångstråken mellan 
butikerna. Lokalen är inte gjord för butiker, maxi. Stor inomhusplantering ger en lugn känsla 
och välmående. Ex örebro med litet cafe och inomhusplantering, man säljer blommor det gör 
att det blir rofullt, gröna ön. Få butiker som sticker ut. Det är standardbutiker och sortiment. 
Göra ett tydligare centrum, hitta bra lokaler. Tråkigt med tomma lokaler sänder fel signaler, 
det ska in en ny hyresgäst fort som attan. Finns vissa olyckliga saker i stan och det är bland 
annat SLA-huset, kyrkogårdar mitt i stan. De skulle kunna finnas utanför staden. Utvidga 
staden men ha ett tydligt centrum. Det ska finnas ett sammanhang. Nackdelen med långa 
gator är att man parkerar där det är lättast och hinner inte gå hela gatan. Där har skövde en 
fördel. Måla lyktstolparna i olika gator ex grön röd gul gata. När det gäller restauranger så 
vore det trevligt med någon som har annat än korv, köttbullar, spagetti som barnmeny. Det är 
inte roligt att äta med sina barn. Man får krypa till korset och gå till mc. De skulle kunna 
utveckla menyerna för barn även om man kan beställa från den vanliga menyn en halv portion 
så tycker barnen det är roligare att själv kunna läsa vad de kan beställa. Hur många ställen kan 
man gå in med en barnvagn. Finns inte många barnstolar som de kan sitta på. Ex erbjuda 
föräldraledig lunch efter halvtvå. Lekplatser vid köpcentrum med spel och karuseller där 
föräldrar kan vara med. Det finns inga idag. Shopping är inte bara för mig att handla utan det 
är en aktivitet som jag gör med mina barn, socialt. Centrum är trångt det finns inte mycket 
plats för att etablera en lekpark, bänkar, springbrun, var skulle man sätta upp det. Även om 
det är gånggator där bilar inte skall köra så är det ändå alltid fullt med bilar. Stäng av all 
trafik. Tillgängligheten till köpcentrum byggs för bilburna. Vad kommer det att ha för effekt 
för handeln med det nya badet tror inte att det kommer att locka konsumenter. Stallsiken 
lockar folk istället. Skulle ikea etablera sig här kommer det att locka folk.  
 
Det saknas leksaksaffärer. BR har så mycket skit. Det finns ingen riktig fackhandel. Vill man 
ha special kan man inte få tag i det. Det är volymen och bättre priser som gör att de 
konkurreras ut. Stadskärna och externa köpcentrum skall inte konkurrera utan de ska 
komplettera varandra. En stadskärna skall gärna ha butiqerna. Så man lockas att åka till 
bägge. Kläder, fika är staden. Elektronik, mat är det externa köpcentrum. Mysigast att gå i 
stadskärnan. Skövde behöver satsa mer för att bibehålla en stadskärna, parkeringar. Skövde 
har det förspänt med järnvägen.  
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Bilaga 3 
Råavskrift Parförhållanden utan barn  
 
Ska vara mycket grönt, träd, buskar och vatten. Så lite bilar som möjligt endast de som krävs. 
Blomstersmyckning har kommunen varit dålig på. Har blivit bättre sedan det blev fik på 
torget. Men det finns fortfarande butiker som har dåliga skyltfönster inget intressant utanför. 
Ex ticket som bara har planscher i fönstret borde ha något som ser trevligare ut. Det 
dummaste kommunen kunde göra vara att ta bort uteserveringarna efter sommaren låt dem 
vara kvar till in på hösten. Borde finnas mer året om. Det ger en mysfaktor. Varför inte låta 
kommunen ställa ut bord och bänkar där vemsomhelst även turister kan sätta sig så man har 
något att vila sig på och bara äta en glass. Handel ska locka folk och finns det inget att sitta på 
man går inte in till stan bara för att shoppa utan för att träffas och finns det då ingenstans man 
kan sitta så går man inte in till stan heller. Det finns nästa bara bänkar kring livets brunn. Det 
finns bänkar vid blomsterplaneringen på ena sidan av torget. Där borde det finnas gräs på 
halva eller hela Hertig Johans torg med blomlådor och bänkar. Då skulle torgmarknaden inte 
fungerar. Finns det ingen annanstans att ha marknaden på ex sandtorget, nä då finns det inga 
parkeringar. Man kan kanske ha det som på matfestivalen längsmed de befintliga gatorna. 
Handelsutbudet är viktigt och hitta spännande butiker än till de stora kedjorna som dras till 
fler spännande butiker. Massor parkeringsplatser som drar hit folk gör dem under marken.  
 
Mötesplatser 
Kan man inte plantera träd ställ ut krukor då finns i och för sig skadegörelse. Men att få till 
små rum. Ex lidköping de har ett stort fungerande torg med gräsmatta och bänkar. De har inte 
något köpcentra vid torget vilket gör att man måste gå över torget för att komma till centrana. 
Här har vi knappt några träd på vårt torg. Vi har även inget vatten, gör en kanal och få fram 
vattnet, HIHI. Hitta det som lockar, atmosfär. Det ska vara något som lockar mig in till stan 
annars handlar jag rationellt och det går snabbt. Något som väcker min nyfiken om mellan 
butikerna träffa folk som man kan prata med. Träffar man någon man känner så vill man 
kunna gå och sätta sig någonstans och prata ex ett fik eller en bänk. Det kan skapa en 
atmosfär det kan finnas på flera ställen små öar. Man kommer knappt fram på commerce för 
folk står och pratar överallt det blir trångt. Få en spridning från commerce. Vad är det som gör 
att alla kommer till matfestivalen varför inte portionera ut det under året inte vara statiskt. Vi 
har ju en glassbod men den står ju inte där hela sommaren. Varför inte ha flera bodar som 
man hyr ut till olika föreningar och få olika där man kan ha på vinterna också  lotteri 
handarbeten eller företag som säljer sina produkter, några veckor. Det blir nya produkter hela 
tiden. Man kan inte hyra ett år utan månadsvis. Annars blir det lätt att man vet vad som finns 
där borta och man går inte dit. Utan byts produkten ut så går folk dit igen. Viktigt att det 
sprids annars är allt koncentrerat till commerce galor, sångtävlingar och så vidare. Många 
kommer inte dit för det blir tvärstopp när det är något på commerce. En Saluhall skulle finnas 
som det finns i sthlm eller gbg sätter igång alla sinnena. Man hade en sån på matfestivalen 
men den låg helt fel. Det var perfekt. Ha små lokala varor i en saluhall. Torgmarknaden som 
den är idag är för dålig. Det är det gamla vanliga. Det handlar om kvalitet och det ska inte 
vara det här att man kan byta batteriet på sin klocka utan det ska vara att någon frågar om man 
vill smaka den nya smaken på ost ex. det gör att man kan stanna där en halvtimme mer. 
Kvaliteten står stadskärnan för medan de externa köpcentrumen står för kvantitet. Kan man 
inte ha någon mässa med lokala producenter. Folk kommer för att det är annorlunda någon 
form av light variant på matfestivalen. Det är konstigt att det bara är en gång i månaden 
marknad. Perfekt att man sätter ut bodar som man kan hyra in sig på någon helg då och då, till 
en billig penning då. Lockar de små som tillverkar hemma. 
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Går det att sprida ut det? Det är svårt då det är en parkering på det andra torget. Det är inte så 
mycket kvar. Bodar skulle man kunna ha lite varstans. Gågator är viktiga också. Helensgården 
är alldeles utmärkt idyll. Här kan man ha små bodar, arrangemang, isbana. Lite äldre saker i 
äldre miljö, ex hantverksbutiken vid helensgården. Med tanken på gågator och inga bilar så är 
det lite svårt mot en saluhall. Det innebär att parkeringen hamnar långt från centrum och man 
tvingas gå långt. Det blir bökigt. Parkering måste finnas i närheten. Bussförbindelserna från 
ytterområdena. Saluhall är fascinerande det låter billigt men det är dyrt. Det är trångt, man 
svettas folk luktar illa mat som luktar. Men det är någon form av atmosfär som gör att man 
går dit ändå. Man måste ha andra aktiviteter också, går man förbi en saluhall så tittar man in. 
Något som saknas är de butiker som är specialiserade som brödbutik, köttbutik, ost osv. tror 
att det är olika stadier i livet det här med kvalitet när. När barn är små så ska matlagning gå 
snabbt och man handlar i köpcentrum. När man blir lite äldre och vill laga god mat då vill 
man ha bra kvalitet. Jag har fått ett rationellt beteende och jag vet vad jag vill ha och vet var 
det finns. Lite skamligt är att jag då använder familjeparkeringen för att komma så nära som 
möjligt helst parkera inne i butiken. När det gäller stadskärnan/atmosfär kan jag inte känna 
någon effektivitet då åker jag inte dit. Det tar tid det är bökigt. Stan åker man till om man vill 
ha längre shoping, köpcentra effektivt. Tar bussen för att gå  i de små butikerna och ta tid. 
Men ska jag handla åker jag till Ica maxi. Det beror mycket i dag på storleken idag är det lite 
men det blir ändring nu. Det är dåligt utbud externa köpcentra.  
 
stadskärna 
Kunna gå och strosa, parker, planteringar att någon har brytt sig, konstverk, Arrangemang. 
man blir stimulerad av något allt från att äta till mysig shopping. Förflytta aktiviteter mot 
kyrkparken den står outnyttjad. Miljön är viktig att slippa driva runt med bilar. Tänka tillbaka 
med special butiker, mindre stress. Försummbart med avstånden men man går inte så långt 
ändå. Måste finnas länkar som gör att man gör stopp på vägen. Det har blivit så mycket 
bostäder i centrum. Många flyttar utifrån in till centrum. Man kanske ska tänka till och se 
vilka som bor i centrum. Hur är till gängligheten och möjligheterna för dem som bor där. 
Vårdcentralerna ligger långt utanför.  
 
Köpcentrum 
Det ska vara mer grönt, mer mys. Stora öppna ytor, utveckla teatern. Högskolan syn inte i stan 
utan endast vid insparken. Varför kommer de inte in. Högt i tak, ljust luftigt, bra planerat, 
fräscht, många små caféer, lekparker för uttröttade män. Små stolar som man fäller ner när 
mannen blir trött på shoppingen. Avbrottet mitt i alltihop. I stadskärnan ska det gärna vara 
unika butiker i det externa köpcentret ska det gärna vara alternativa butiker ha 
konkurrensfördelen, handla billigt, effektivt, snabbt. Inte bli störd av ovidkommande 
produkter. Gör inget om likvärdiga butiker ligger dörr i dörr jag vill ha valet, ex ICA vs 
COOP eller elektronikbutiker.  Föreningarna kan stå och sälja korv utanför köpcentra blir man 
hungrig är det frustrerande att inte kunna äta. Då åker man hem och äter och åker sedan inte 
tillbaka och shoppar. Man avslutar sin shopping på förtid.  
 
Handikappsvänligt 
Externa ska vara handikappsvänligt de är nya. I stadskärnan vill man åt det gamla. Riv inte 
bara för att det är en trappa. Bygg in trappan snyggt utan att lägga aluminiumrampar. Måste 
finnas vägar att ta sig inga trånga gångar. Det handlar om logistik effektivitet. Det är hårt ljus 
full fart fram. Gämför man med usa så är det mer exklusivt att gå i ett köpcentrum än i en 
stadskärna här är det lite tvärtom. Bygg ut arena mer bygg ett köpcentra där. Det får inte 
kännas sunktigt. Luktar det inte fräscht så handlar man inte där. Allt koncentreras till 
commerce sprid ut det. Man skulle kunna göra göfabhuset bättre. Intressant med flera olika 
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stadskärnor med olika platser. Ska det vara enhetligt eller ska det vara olika? Det ska vara 
olika det är skönt. Snöskottningen hindra inte dem som kommer utifrån utan för de som bor i 
skövde. Gatubeläggningen känns igen i hela staden en detalj som gör att man får en helhet 
håller ihop staden. infarterna har blivit jättefina. Framförallt från Hjo Tibro. Belysningsarr på 
hösten när man belyser fasader och träd borde finnas oftare. Använd rätt lampor och belys 
olika saker. Lucia var det läcker med ljusen. Dåligt med belysning i centrum är för mörkt. 
Förändra hemsidan om skövde låt det hända mer på den byta bilder ha en webbkamera så man 
ser olika vyer.  
 
Tillgänglighet 
Öppettider, handikappanpassat. Många klagar på att det är öppet för mycket. Köp läget man 
måste ha öppet när folk har tid. Man handlar när det passar efter jobbet, på rasten helger. Det 
är kluvet med öppettider varför ska det vara öppet ex julafton. Men jag vill att det ska vara 
öppet när jag saknar mjölken. Vi är förlitet för att ha så mycket öppet commerce är det nästan 
tom när klockan är mellan sex och sju. Tillgänglighet är ett skapat behov. Någonting för alla. 
Barnen måste kunna göra saker. Toaletter är det dåligt med. Ska finnas kostnadsfria toaletter. 
Hellre en 5kr eller 10kr än ofräscha. Inte villiga att växlta på commerce. Måste ha tydliga och 
bra mötesplatser om barnen vill gå själv ex en klocka eller en lekplats.  
 
Skyltningen i stan? Parkeringen är tydlig. Centrum är skyddat mankan inte se den från vägen. 
Skyddas av göfab af, stadshuset. Det borde vara lättare. En orienteringsruta som är digital där 
man kan hitta butiker, restauranger. Finns inte skyltat var toaletter finns. Bara krångligt när 
man är i centrum med toa. När barn måste på toaletten är det problem för butikerna har inga 
offentliga toaletter man måste släppa allt. Det är fördelen med externa köpcentrum.  
 
Säkerheten? 
Det är ett problem med gående och cyklister det cyklas på gångstigen och man vet inte vilken 
sida man ska gå/cykla på. När trafikljusen inte är synkade med cykel och gångare. Ta bort en 
lampa för cykel. Mörkerkorset bygg en rondell. Det är en flaskhals. Till och från transporter 
är viktiga. Köer är inte bra för miljön, avgaser. Vågar inte gå i skövde när det är mörkt, 
framförallt väljer då man vilka gator man använder. Mer upplyst spelar roll. Är det mycket 
folk i rörelse så funderar man inte om det är farligt. Men blir det ödsligt funderar man mer. 
Det ska finnas utenöje för alla åldrar inte bara för 20-åringar. Hyrorna är för höga för att få 
butikerna till stan och att stanna kvar. Vi har lite utlandsstuk under sommaren då mycket är 
öppet men här har vi inte det under vintern allt stänger i oktober, uteserveringen. Grilla lite 
korv på torget under vintern. Vänd på det vad vill man ha under vintern grillad korv, glögg. 
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