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Sammanfattning 
 

Vi utgick från att ställa oss frågan hur den offentliga miljön i en galleria blir attraktiv och 

trivsam för besökare. Vi hade tidigare uppmärksammat att gallerian i vår studiestad inte 

lämnade ett minnesvärt intryck och ville därför gå på djupet i detta ämne. Vi har i vår uppsats 

observerat fyra gallerior i syd- och mellansverige för att hitta framgångsreceptet för att en 

centralt belägen galleria ska bli attraktiv och trivsam. Vi ställde oss då frågan: hur kan en 

attraktiv och trivsam offentlig miljö skapas i en centralt belägen galleria i en medelstor stad? 

Syftet var att finna de faktorer som gör en galleria attraktiv för besökarna, när det gäller de 

offentliga ytorna. Vi har undersökt vilka faktorer som är viktiga i den offentliga miljön i en 

galleria. Slutligen syftar denna studie till att kunna ge ett antal rekommendationer om den 

offentliga miljön till centralt belägna gallerior i medelstora städer. 

 

Vår undersökning för uppsatsen har genomförts genom en kvalitativ metod då vi har 

intervjuat två arkitekter och två centrumledare, observerat fyra gallerior och genomfört två 

fokusgruppsintervjuer. Detta har vi gjort för att se hur gallerior utformas idag och hur 

utformningen går till. Vi genomförde en jämförelse mellan fokusgruppsintervjuerna och våra 

intervjuer med arkitekter och centrumledare. Dessa svar styrktes sedan med den teori vi 

presenterat gällande den exteriöra, interiöra och psykosociala miljön, om hur en attraktiv och 

trivsam miljö skapas i centralt belägna gallerior. 

 

Resultaten från undersökningen visar att många gallerior uppfyller ett stort antal av de krav 

som finns för att en galleria ska ses som attraktiv och trivsam. Dock finns åtskilliga faktorer 

att ta hänsyn till vid utformandet av den offentliga miljön i en galleria för att den ska lämna en 

minnesvärd upplevelse hos besökaren. En slutsats vi kan dra av vår undersökning är att 

gallerior gärna ska vara något unikt utformande och centrumledare och ansvarig för 

galleriorna måste kontinuerligt arbeta med att underhålla gallerian. De gallerior vi observerat 

håller en jämn och hög standard men vi har avslutat uppsatsen med ge rekommendationer i 

samband med framtida utveckling. 
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1 Inledning 
En galleria kan i dagens läge inte bara locka besökare med en bra butiksmix utan måste även 

fokusera på den offentliga miljön då besökare uppskattar en attraktiv och trivsam miljö. Mötet 

mellan människor har fått en allt mer central roll vid shopping på senare tid, vilket gör att 

människor vill handla tillsammans samt finna många olika produkter under samma tak. Då 

undersökningar har visat att kunders tid för shopping har minskat är det viktigt att miljön är 

attraktiv och trivsamt utformad att vistas i, så att besökarna förhoppningsvis spenderar längre 

tid samt mer pengar på platsen.
1
  

 

I denna uppsats beskrivs vad som gör en centralt belägen galleria attraktiv och hur den ska 

utformas för att nå en så trivsam offentlig miljö som möjligt. Att ha en attraktiv offentlig 

miljö är viktigt för att människor ska trivas i gallerian och besöka den igen. Människorna blir 

även mer lojala om det är en trivsam miljö att vistas i. Uppsatsen kommer att belysa punkter 

som den interiöra, exteriöra och psykosociala miljön i en galleria. 

 

Vi kommer fokusera på fyra olika gallerior i syd- och mellansverige, där två av dem finns på 

tidningen Markets topplista över trivsamma gallerior i Sverige 2009. De andra två är 

upprustade under 2000-talet men finns inte med på tidningens Markets topplista över Sveriges 

trivsammaste gallerior.  

 

Vi har genom vår undersökning observerat att många gallerior i medelstora städer i Sverige är 

likvärdiga med liknande butiksmixar och för att locka besökare krävs en fräsch interiör. Den 

offentliga miljön är viktig att prioritera för att besökare ska trivas i gallerian och finna den 

attraktiv.  

 

 

 

                                                 
1
 Mossberg L (2003) s. 110 
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1.1 Bakgrund och problemställning 

Under början av 1990-talet expanderade köpcentrumen både utanför och i centrumkärnan. Det 

har visat sig att dessa köpcentrum varit mycket framgångsrika, framför allt i stora och 

medelstora städer. En stor anledning till detta är att allt fler utav befolkningen flyttar till större 

städer
2
 och det underlättar för besökaren när många olika butiker finns samlat på samma 

ställe. Gallerior har blivit allt mer populära, detaljhandeln har på senare år vuxit sig starkare 

och konsumtionen är mer i fokus än tidigare. Det sker dock kontinuerligt förändringar i 

samhället, livsstilen hos människor växlar, sättet att konsumera på ändras och det gör att 

nutida och framtida gallerior ställs inför stora utmaningar.
3
 

 

I dagens läge syftar inte ett handelsområde, som en galleria, till att besökarna endast ska 

handla där utan det ska likväl vara en mötesplats. Torg och restauranger är något som bör 

finnas, de skapar mer gynnsamma förutsättningar för möten mellan människor vilket höjer 

attraktiviteten på handelsplatsen.
4
 Det ska vara lätt att hitta till mötesplatsen inne i gallerian. 

Denna mötesplats kan vara exempelvis ett café och det har visat sig att trivsamma miljöer 

påverkar handeln positivt
5
 då kunderna köper mer.

6
 En galleria ska med andra ord inte bara 

locka med en bra butiksmix utan måste även fokusera på den offentliga miljön för att vara 

riktigt attraktiv. 

 

Den offentliga miljön måste spegla den butiksmix som finns i gallerian. Precis som i en butik 

måste den exteriöra, psykosociala och interiöra miljön stämma överens och attrahera 

besökaren. Det är viktigt att det händer mycket på en handelsplats, exempelvis uppträdanden 

av en känd grupp, för att locka besökare. En annan faktor för att öka trivseln på en 

handelsplats är att besökaren känner sig trygg. Människor vill gärna känna sig trygga för att 

deras upplevelse ska bli fullständig, det är därför viktigt att risken för bland annat stölder är 

liten vilket i sin tur ökar trivseln.
7
 Några andra exempel på vad mer som påverkar trivseln i en 

galleria är ordning och reda, lättillgängliga och fräscha toaletter samt ett brett utbud av caféer 

                                                 
2
Bergström F, Fölster S (2009) s. 40 

3
 http://www.docere.se/ 

4
Bergström F, Fölster S (2009) s. 45 

5
 Bergstöm F, Fölster S (2009) s. 48 

6
 Mossberg L, (2003) s. 110 

7
 Bergström F, Fölster S (2009) s. 45 
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och restauranger.
8
 Men många gallerior ser likadana ut och det krävs något extra för att sticka 

ut.
9
 

 

Ämnet är främst intressant ur en butiksinnehavares synvinkel, genom en etablering i en 

galleria som är attraktiv kan det locka fler kunder till butiken. Har en galleria en attraktiv 

miljö kan det ge besökare en god upplevelse och den fastnar i människors medvetande. Ämnet 

är även intressant ur arkitekters synvinkel. Om en galleria som inte ses som attraktiv ur 

besökarnas synvinkel ska utvecklas är det viktigt för arkitekter att veta vad som gör en 

galleria trivsam och attraktiv. Det har visat sig att en stad som inte tidigare har haft en 

attraktiv handel har kunnat livas upp tack vare en välutvecklad galleria.
10

 

 

1.2 Problemformulering 

Hur kan en attraktiv och trivsam offentlig miljö skapas i en centralt belägen galleria i en 

medelstor stad?  

 

1.3 Uppsatsens syfte 

Syftet med uppsatsen är att finna de faktorer som gör en galleria attraktiv för besökarna, då vi 

främst fokuserar på de offentliga ytorna.  Vi undersöker detta för att vi vill se hur viktig den 

allmänna trivseln i gallerior är och vad som gör en galleria attraktiv. Vi vill även veta vad 

arkitekter och centrumledare tänker på då de planerar en galleria. Det har visat sig att 

miljöaspekterna är väldigt viktiga vid konsumenters handlande, då en trivsam miljö påverkar 

konsumenten positivt och detta kan leda till köp.
11

  

 

Slutligen syftar den här studien till att kunna ge rekommendationer till centralt belägna 

gallerior angående vad de kan göra bättre med sin offentliga miljö och för att vara attraktiv för 

besökarna.  

 

1.4 Avgränsningar 

I rapporten har vi valt att fokusera på gallerior belägna i centrumkärnan och bortse från 

köpcentrum som är belägna utanför centrumkärnan. Vi bortser från storleken på gallerior när 

                                                 
8
 Bergstöm F, Fölster S (2009) s. 48 

9
 Ohlén T, 10-02-26 

10
Bergstöm F, Fölster S (2009) s. 55 

11
Mossberg L, (2003) s.110 
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vi gör undersökningen. Vi har valt två gallerior som finns med på Markets topplista (se bilaga 

1), en undersökning som gjort angående trivseln i gallerior i Sverige 2009. Vi har även valt att 

observera två gallerior som inte finns med på tidigare nämnd topplista. Vi kommer inte heller 

att fokusera på marknadsföring för gallerior utan bara den offentliga miljön. Vi vill endast se 

till hur det skapas en attraktiv offentlig miljö, inte hur butiker i gallerior kommunicerar sina 

erbjudanden. Vi kommer inte heller försöka komma fram till en bra klustringsmix, utan 

undersökningen kommer fokusera på hur en galleria blir en trivsam plats att befinna sig på.  

 

1.5 Undersökning 

Vi kommer att använda oss av undersökningsmetoden benchmarking då vi ska titta på olika 

gallerior för att se vad som är bra respektive vad som kan utvecklas. Vi kommer även 

intervjua arkitekter och centrumledare för de gallerior i Sverige som vi valt att observera. Vi 

har även valt att ha två fokusgruppsintervjuer med sju personer i den ena gruppen och nio i 

den andra. Personerna var i åldrarna tjugo till trettio år. Anledningen till att vi valde att ha två 

fokusgruppsintervjuer var för att öka reliabiliteten i vår undersökning. Om ett liknande 

resultat kommer fram under båda fokusgruppsintervjuerna blir denna del av undersökningen 

mer trovärdig och tillförlitlig. Deltagarna kommer vi välja utifrån ålder då de tillhör en 

generation som kallas generation Y och de gillar att shoppa men vill inte spendera för mycket 

tid på det. Dock spenderar de mycket pengar när de väl befinner sig i en butik.
12

 Vår 

undersökning är kvalitativ och vi kommer gå på djupet i ämnet i denna uppsats.  

                                                 
12

Warma Faring A, 10-03-08 
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2 Teoretisk referensram 
I detta kapitel kommer vi att beskriva vad som gör en galleria attraktiv och trivsam för 

besökare. Vi kommer nedan att behandla viktiga delar som upplevelserummet, den interiöra, 

exteriöra, psykosociala miljön samt arkitekturen i gallerian. 

2.1 Exteriör miljö 

I detta stycke kommer vi beskriva vad den exteriöra miljön innebär. Det första besökaren 

möts av i en galleria är den exteriöra miljön i form av fasaden, entrén och även det som finns 

omkring gallerian. Vi har även valt att inkludera tillgänglighet i den exteriöra miljön då vi 

anser att även parkeringsplatser och närhet till busshållsplatser och annan kollektivtrafik har 

en stor betydelse för besökares val av galleria. 

2.1.1 Omvärld 

Stadsmiljön är en viktig konkurrenskraft att arbeta med. Den har betydelse för bland annat 

invånare, företag, besökare, evenemang och investeringar. Attraktiva stadsmiljöer drar till sig 

människor vilket ökar handeln
13

 då handeln flyttar med människorna.
14

 Omvärlden är det som 

finns utanför gallerian. Det kan handla om både positiva och negativa faktorer, faktorerna kan 

finnas sig både nära eller på avstånd. Det är med andra ord viktigt att vara medveten om vad 

som sker runtomkring gallerian då det kan påverka handeln både positivt och negativt. 

Exempelvis parkeringsavgifterna som höjs inne i city eller gator stängs av eller riktas om.
15

 

Handel har alltid varit en stor del i stadslivet och nya gallerior kan höja värdet på fastigheter 

runtomkring samt öka attraktiviteten för vistelse i området.
16

 Köpcentrumledningen spelar en 

viktig roll och måste alltid vara aktiv på vad som händer i centrum, exempelvis om det är en 

festival eller ett jubileum i staden kan gallerian delta, då det lockar många besökare.
17

 Men 

idag kan köpcentrumledningen inte bara se till omvärlden i landet utan även runt om i världen 

då det sker saker som påverkar handeln på den lokala marknaden.
18

 Handelns etableringar 

följer alltid med konsumenterna och om konsumenterna väljer att flytta in till staden följer 

handeln och handelsområdena med. Människor väljer allt oftare att åka till större 

marknadsplatser för att göra sina inköp vilket gör att handeln i allt större utsträckning 

                                                 
13

 O’dell T (2002) s. 94-95 
14

 Blomgren H (2008) s. 218 
15

 Schmidt Thurow H, Sköld Nilsson A (2008) s. 45 
16

 Gunne N, 05-10-17 
17

 Schmidt Thurow H, Sköld Nilsson A (2008) s. 64-65 
18

 Schmidt Thurow H, Sköld Nilsson A (2008) s. 45 
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koncentreras till vissa regioner och i dessa regioner till vissa marknadsplatser. Ju större 

marknadsplatserna är desto större blir bland annat nöjesutbudet och urbaniseringen ökar. 
19

  

 

Figur 1: Olika viktiga omvärldsfaktorer att ta hänsyn till20 

Mycket viktiga faktorer  

 En stor kedja med stort sortiment etablerar sig på den lokala marknaden.  

 Ett köpcentrum etablerar sig utanför centrum med välutvecklade vägnät och goda 

kollektivförbindelser.
21

   

 Kommunbeslut som rör området.  

 Något som tidigare lockat människor som i vanliga fall inte kommit till staden läggs 

ner. 

Viktiga faktorer 

 Vägar dras om i stadskärnan. 

 Butikssnatteriet ökar i city. 

 Beslut om nybyggnationer som kommer locka fler människor till staden inom de 

närmsta åren. 

                                                 
19

 Bergström F, Fölster S (2009) s. 39 
20

 Schmidt Thurow H, Sköld Nilsson A (2008) s. 49 
21

 Blomgren H (2008) s 221 
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 Näthandeln ökar. 

Mindre viktiga faktorer 

 Större event i kommunen ställs in. 

Infrastruktur 

Infrastrukturen är en av grundstenarna för att det moderna samhället ska fungera.
22

 Då det 

blivit billigare och enklare för besökare att åka längre för att handla, exempelvis med buss 

eller att tillgången till bil har ökat, är det viktigt att gallerian är tilltalande för många 

människor då det kan öka kundflödet för långväga besökare.
23

 För att besökarna inte ska vara 

främmande för en längre resväg än nödvändigt måste en galleria erbjuda en upplevelse eller 

en mysig stämning.
24

 För att en galleria ska vara attraktiv bör den vara belägen i ett 

vältrafikerat läge. Vägnät och kommunala transportmöjligheter ska vara väl utvecklade, så att 

besökare enkelt kan ta sig till gallerian. Det är även viktigt att varutransporter och personal 

som arbetar i gallerian har goda möjligheter att ta sig till platsen. Parkeringsplatser ska vara 

lättillgängliga
25

 och är en annan mycket viktig faktor för att locka besökare till gallerian.
26

 Det 

är viktigt att fastighetsägarna som investerat i gallerian kontinuerligt tar del utav 

stadsplaneringen. Att vara medveten om hur stadsplanen ser ut och vad som sker i kommunen 

kan påverka gallerian långsiktigt och ju mer uppdaterad fastighetsägaren är i stadsplaneringen 

desto större möjligheter har gallerian att bli framgångsrik. Det är viktigt att alltid ligga steget 

före för att en galleria ska bli framgångsrik.
27

   

2.1.2 Fasad och skyltfönster 

Fasaden är viktig för gallerian. Den måste synas
28

 och den är det första som lockar besökaren 

in i gallerian. Det kan finnas sådant som flaggor och trottoarpratare
29

 utanför för att göra det 

ännu mer tydligt att gallerian finns där.  Fasaden är det första besökaren kommer i kontakt 

med när de närmar sig gallerian. Det är därför viktigt att fasaden signalerar rätt känsla om vad 

som finns innanför fasaden samt speglar omgivningen för förbipasserande.  Förbipasserande 

                                                 
22

 Blomgren H (2008) s 241 
23

 Blomgren H (2008) s 219 
24

 Fernström G (2005) s 47 
25

 Coleman P (2007) s. 255 
26

 Schmidt Thurow H, Sköld Nilsson A (2004) s. 27 
27

 Schmidt Thurow H, Sköld Nilsson A (2004) s. 63 
28

Schmidt Thurow H, Sköld Nilsson A (2004) s. 127 
29

 Schmidt Thurow H, Sköld Nilsson A (2004) s. 127 
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ser fasaden och reflekterar över om den är ljus eller mörk, inbjudande eller avvisande, öppen 

eller sluten.
30

 

Ett skyltfönster är en mycket värdefull plats för butiker och även för gallerior. Skyltningen 

fångar uppmärksamhet hos förbipasserande och den får gärna särskilja sig från andra för att få 

människor att tala om den.
31

 Ett exempel på en galleria som lockar besökare är NK (Nordiska 

Kompaniet) i Stockholm. De har en stor julskyltning varje år som är så speciell att den numer 

ses som en attraktion och har blivit en tradition att titta på hos många människor, skyltningen 

karaktäriseras av att det alltid är rörelse, ljud och ljus. Andra sätt att locka besökare till en 

galleria är att ha levande skyltdockor, något som får människor att stanna upp och titta. Precis 

som i en butik ska en galleria tänka på att ändra sin skyltning med jämna mellanrum
32

 för att 

alla förbipasserande ska uppmärksamma deras varierade utbud.  En galleria kan även med 

fördel använda varma färger i sina skyltfönster, det drar till sig mer blickar än om det är kalla 

färger.
33

 

2.1.3 Entré 

Entrén till en galleria ska inte bara vara välkomnande och vara den plats där besökarna går in. 

Den ska även presentera vad som väntar innanför dörrarna. En mindre bra utformad entré kan 

bli missvisande för besökaren och de ska inte behöva leta efter entrén vid ett besök. Entrén 

ska vara en vägvisare och reklampelare så att besökaren uppmärksammar gallerian direkt.
 34

 

Då det kan vara svårt att överblicka en hel galleria vid entrén är det bra med en skylt eller 

karta vid ingången så besökaren känner sig trygg och välkommen.
35

 Ju större en galleria är, 

desto större krav ställs på dess ingång och att den gör interiören rättvisa. 
36

 

2.2 Interiör miljö 

Den interiöra och den exteriöra miljön ska spegla varandra och göra varandra rättvisa. I detta 

kapitel finns att läsa om hur lokalen utformas för att människor ska finna det trivsamt att göra 

ett besök i gallerian och hur en galleria med fördel kan placera ut attraktionsmoment för att 

locka besökare vidare genom gallerian. Det krävs ett kontinuerligt arbete i de offentliga 

                                                 
30

 Schmidt Thurow H, Sköld Nilsson A (2004) s. 31 
31

 Schmidt Thurow H, Sköld Nilsson A (2004) s. 128 
32

 Schmidt Thurow H, Sköld Nilsson A (2004) s. 129 
33

 Mossberg L (2003) s 137 
34

 Bergström F, Fölster S (2009) s. 46 
35

 Schmidt Thurow H, Sköld Nilsson A (2004) s. 32 
36

 Bergström F, Fölster S (2009) s. 46 
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miljöerna för att uppfylla besökarens olika behov.
37

 Det är en spännande men svår uppgift för 

arkitekter och centrumledare att avgöra hur utformningen av en galleria ska bli. Några viktiga 

frågeställningar vid utformandet är i hur stor utsträckning gallerian ska vara originell och 

arkitektonisk utformad och även i hur stor utsträckning den ska följa senaste tidens trender. 

Gallerian ska stämma överens med den tid människor lever i och tillgodose de krav som 

människor har på service, utbud och inredning.
38

 I dagens gallerior är materialvalet på 

inredning viktigt, och det ska gärna vara ett hållbart materialval. Besökare efterfrågar 

exklusivitet även om gallerians utbud inte är exklusivt i sig. 2000-talets gallerior märker ut sig 

gentemot tidigare byggda gallerior. Det är av stor vikt att skapa en atmosfär som ökar den 

allmänna trivseln.
 

2.2.1 Lokalen  

Ambitionen för de nybyggda galleriorna är att de ska vara luftiga och fräscha. De ska gärna 

anpassas till omgivningen.
39

 Gallerian ska hållas fräsch och välskött. De som investerar i en 

galleria vinner på det i längden, det har visat sig att de som investerar i modern design och ett 

modernt butiksutbud har bättre utveckling än de som inte investerar i att ha regelbunden 

uppfräschning och håller sig uppdaterade.
40

 Det är viktigt att alla hyresgäster i gallerian 

samarbetar för att höja attraktiviteten och trivsamheten. Därför måste alla tänka på att 

samarbeta för att hålla gallerian ren och undviker att ha trottoarpratare eller liknande föremål 

utanför butikerna.
41

 Vid nybyggnationer och upprustningar av gallerior är det viktigt att skapa 

en exklusiv atmosfär, därför har det under 2000-talet ofta använts marmorgolv, ädelträ, glas 

och stål. Interiören ska vara unik men inte sticka ut allt för mycket.
42

  

För att se vidare på 2000-talets gallerior ska de vara ljusa och luftiga. Intaget av dagsljus är 

viktigt, därför bör det finnas stora glasfönster i jämna intervaller. Det krävs även en god 

allmänbelysning samt bra punktbelysning som uppmärksammar speciella platser i gallerian.
43

 

Ljuset i gallerian kan även fungera som en hjälp för besökarna att navigeras vidare, dels 

genom dagsljus men även genom allmänbelysning.
44

 Dagsljus är något som kan öka 

försäljningen, vid en studie i en galleria i USA ökade försäljningen med 40 % då de bytte från 
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vanligt ljus till dagsljus genom takfönster
45

 och dagsljuset är mycket viktigt för besökare i 

gallerian.
46

  

En gallerias stråk kan med fördel planeras så det är lätt för besökarna att följa dem, antingen 

kan de byggas horisontellt eller som en triangel. Det är viktigt att arkitekterna tar hänsyn till 

hur människors rörelsemönster ser ut och hur människor går för att det ska vara så bekvämt 

som möjligt för dem. För att gallerian ska utnyttjas och uppskattas maximalt av besökare 

måste det finnas något som lockar dem vidare i de olika delarna av gallerian.
47

 Det ska finnas 

strategiskt utplacerade attraktionsmoment som gör att besökaren vill fullfölja sitt besök och 

inte tröttnar innan det slutliga ändamålet för besöket nåtts.
48

 

 

Figur 2: Tvåvånings lodrät cirkulationskarta49 

 

Figur 3: Triangel formad cirkulationsbana.  

Strategiskt utplacerade attraktionsmoment, exempelvis gallerians ankarbutiker.50 

 

Figur 4: Horisontell karta51 

Strategiskt utplacerade attraktionsmoment efter banan. 
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2.3 Psykosocial miljö 

Den psykosociala miljön är väldigt viktig vid utformningen av en galleria då 

upplevelserummets utformning skapar olika känslor hos besökare. Vissa upplevelserum gör 

att besökare direkt känner glädje och lycka medan andra upplevelserum kan göra att besökare 

känner sig ledsna och nedstämda. En plats som gör att människor känner glädje är en plats de 

gärna återkommer till. Stämningen kan också påverka hur mycket tid och pengar som 

spenderas på platsen. Stämningsfaktorer som layout och musik kan ha en oförståelig inverkan 

på människors beteende och är det en känslomässigt positiv inverkan hos besökaren kan det 

leda till en ökad tillfredsställelse för upplevelsen eller platsen besökaren befinner sig på.
52

  

2.3.1 Sinnen 

Människor använder sina sinnen för att göra en bedömning och få en helhetsupplevelse av 

gallerian. Sinnen påverkar vårt undermedvetna och ligger som en bas för hur besökaren 

kommer att värdera samt uppleva gallerian. Därför är det viktigt att alla sinnen, lukt, smak, 

känsel, syn och hörsel, attraheras. De intryck besökaren får ska stämma överens med det den 

ser eller förväntar sig. Emotionella värden och det första intrycket förstärker hela upplevelsen. 

Sinnesintryck kan påverkas både fysiskt och psykiskt. Människan har en tendens att reagera 

och associera på särskilda färger, ljud och dofter. Helhetsupplevelsen måste hålla en jämn och 

hög standard.
53

 

Musik kan skapa olika stämningar och känslor hos människor. Bakgrundmusik har en viss 

betydelse vid shopping. Även om inte besökarna uppmärksammar musiken så har 

undersökningar visat att de både går och talar i takt till musiken.
54

 Om musiken är för hög kan 

den bidra till att besökarna tycker det är jobbigt och istället för att shoppa väljer de att 

avlägsna sig från platsen.
55

 Lugn musik kan öka försäljningen då besökarna går långsammare 

och tar tid på sig att handla mer. I Sverige är människor vana vid musik i butiker och på 

caféer men musiken måste stämma överens med stämningen på platsen.
56

 Det är bra att 

skräddarsy musik som passar till målgruppen och tidpunkten på dagen. Det finns fyra faktorer 

i ett musikstycke som påverkar människors beteende; tonart, takt, ljudnivå och rytm. Spelas 

en hög ljudnivå minskar ofta tiden besökaren tillbringar i gallerian men den kan också vara 
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uppiggande och ökar omsättningen av besökare. Spelas snabb musik vid tidpunkter då det är 

mycket människor i gallerian ökar flödet på genomströmningen och har en motsatt effekt vid 

lugnare musik exempelvis ljud från naturen som gör besökarna lugna.
57

 Musik kan få 

människor på gott humör och den ska gärna vara välkänd för besökarna. Målgruppen är viktig 

att ta hänsyn till vid val av musik.
58

  

Färger har en stor inverkan på människor. Färger får människor att känna, de väcker minnen 

och sätter igång tankar vilket är väldigt viktigt för människan. 
59

 Olika färger sänder ut olika 

signaler och kan skapa olika känslor hos människor.
60

 Varma färger, såsom rött, har en 

uppiggande effekt. Rött får hjärtat att slå snabbare och ökar adrenalintillförseln. Människor 

reagerar snabbare på rött ljus än på exempelvis blått, det röda ljuset uppfattas tre gånger 

snabbare än det blåa.
61

 Likaså gäller vid tidsuppfattning, i rött ljus uppfattas tiden gå snabbare 

än i blått ljus.
62

 Kalla färger, som blått, har en lugnande effekt på människor vilket medför att 

människors precisson förbättras och detaljer kan uppfattas bättre. Vid användning utav gul 

färg får man människor mer på alerten, medan grönt anses vara en neutral färg.
63

 Inne i en 

galleria drar sig besökare gärna till varma färger, såsom rött eller orange.
64

  

Ljuset har tagits upp tidigare i uppsatsen (se stycke 2.4.1). Dagsljuset spelar en stor roll för 

gallerian och är viktig för besökarna.
65

 Ett behagligt och svagt ljus har visat sig skapa en 

lugnare miljö än ett starkt ljus.
66

 Däremot presterar människor bättre i ett starkt ljus och detta 

ger ett uttryck av att det är rent och fräscht vilket kan leda till en ökad genomströmning av 

besökare.
67

  

Minnet av dofter varar längre än minnet av saker som setts. Det är bevisat att minnen som är 

förknippade med dofter ger mer intensiva känslor och därefter mer tydliga minnesbilder.
68

 

                                                 
57

 Fernström G (2005) s. 82 
58

 Schmidt Thurow H, Sköld Nilsson A (2004) s. 40 
59

 Rydberg K (1999) s. 9 
60

 Mossberg L (2004) s. 137 
61

 Rydberg K (1999) s. 66-67 
62

 Rydberg K (1999) s. 72-73 
63

 Rydberg K (1999) s. 67-68 
64

 Mossberg L (2004) s. 137 
65

 Bergström F, Fölster S (2009) s. 56 
66

 Mossberg L (2004) s. 136 
67

 Schmidt Thurow H, Sköld Nilsson A (2004) s. 38 
68

 Schmidt Thurow H, Sköld Nilsson A (2004) s. 39 



 

Sida 13 av 62 

 

 

Lukten påverkar människors beteende
69

 och även tidsuppfattningen positivt. Tiden upplevs 

långsammare om kunden känner en god doft, exempelvis nybryggt kaffe från ett café.
70

  

2.3.2 Bekvämlighetsytor  

För att en besökare ska trivas och känna sig trygg i en galleria så är caféer, restauranger och 

snabbmatställen i princip ett måste. Bekvämlighetsytorna ska ha en trivsam miljö. Många 

gallerior har på senaste tid anammat något som kallas Food Courts. De restauranger som finns 

i gallerian finns i samma område och besökarna kan använda alla de sittplatser som finns i det 

området. Detta kan gynna alla restauranger då personer i samma sällskap kan välja mat från 

olika restauranger men ändå sitta tillsammans.
71

 Rena och lättillgängliga toaletter uppskattas 

av besökare i gallerian. Antalet toaletter ska gärna vara proportionerligt till gallerians storlek
72

 

och det ska finnas fler damtoaletter än herrtoaletter. Coleman skriver att handikapptoaletterna 

ska vara i ett separat rum för att en handikappad ska kunna få hjälp på toaletten av någon av 

motsatt kön.
73

 Det har visat sig att det är mindre viktigt för besökarna att det finns toaletter 

om det kostar pengar
74

 men då gallerior vuxit till mötesplatser på senare år måste toaletter 

finnas tillgängliga.
75

 Främst barnfamiljer uppskattar att det finns kundtoaletter och det ska 

gärna finnas skötbord och papperskorgar på toaletten.
76

 Skötbord ska finnas på både dam- och 

herrtoaletter
77

 och toaletter med skötbord kan göra att gallerian differentierar sig mot andra.
78

 

Sittplatser, toaletter, caféer och restauranger är viktiga för gallerian och måste finnas 

lättillgängliga för alla besökare i gallerian. Hur mycket av dessa delar som finns, sittplatser, 

caféer och restauranger beror på hur stor gallerian är.
79

 En miljö som känns trygg för 

kunderna är en attraktiv shoppingmiljö. Det lockar fler besökare till gallerian om de känner 

sig säkra på platsen.
80

 Tryggheten är en stor del av trivsamheten för besökarna i gallerian.
81
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2.3.3 Växtlighet och vatten 

Under 1990-talet skapades en trend med växtlighet i gallerior, detta på grund av att städer 

expanderade och människor ville ha en del av landskapet i galleriorna.
82

 Idag är växter en 

vanlig del i gallerior och Coleman skriver att denna del inte ska underskattas.
83

 Växter ska 

placeras så det passar in i miljön och planteras träd får dessa inte skymma butikerna i 

gallerian. Det är viktigt att sedan hålla efter växterna med bland annat vatten och 

omplantering.
84

 Även fontäner och vatten är något som många ser som en upplevelse.
85

 

2.4 Upplevelser  

Upplevelser handlar mycket om att människor ska trivas och att de ska njuta. Detta gör att 

besökaren blir engagerad och emotionella värden påverkas. Människor idag söker allt fler 

upplevelser och de söker upplevelser som ger ett större emotionellt värde än tidigare. En god 

atmosfär kan skapas i gallerians omgivning genom att använda olika knep för att nå kundens 

sinnen. Mossberg uppger exempel som musik anpassad till segmentet, lagom ljudnivå, vacker 

design, behagliga färger och ett trivsamt ljus.
86

 En upplevelse kan betraktas som ett personligt 

fenomen som besökaren är med om och delvis skapar själv. En upplevelse kan upplevas på 

olika sätt för olika besökare och beroende på person kan upplevelsen och de emotionella 

värdena bli mer eller mindre starka.
87

 

2.4.1 Upplevelserummet 

Upplevelserummet beskrivs kort som den fysiska omgivningen i vilken tjänsten produceras, 

levereras och konsumeras inom.
88
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Figur 5: Kundens interaktion med upplevelserummet89 

Omgivningen är mycket betydelsefull vid upplevelser. I något som Mossberg kallar 

upplevelserummet stannar besökaren gärna länge om de trivs, då tanken med besöket ofta är 

nöje och välbehag. Stannar besökaren länge på platsen kan denne ha tid på sig att uppleva och 

bedöma värdet av själva upplevelsen.
90

 Upplevelserummet kan beskrivas som två delar, den 

fysiska delen och den psykologiska delen. Olika författare har beskrivit upplevelserummet, 

eller services scape som det kallas på engelska, på olika sätt. Författaren Russell W. Belk har 

utarbetat en planläggning för upplevelserummet och delat in det i fem olika grupper, den 

fysiska omgivningen, den sociala omgivningen, tidsomgivning, uppgifter och direkt 

föregående tillstånd. Den fysiska omgivningen beskrivs som ljud, ljus, utsmyckning och 

väder. Den sociala omgivningen är andra människor i omgivningen, hur de beter sig och 

påverkar varandra, alltså andra kunder och personal som befinner sig i upplevelserummet och 

hur de integrerar med varandra. Tidsomgivningen anges som allt från en dag till en säsong. 

Uppgifter är krav eller anledningen till att välja en specifik butik eller galleria. Direkt 

föregående tillstånd är då humör eller andra kroppsliga faktorer påverkar upplevelsen. Om 

exempelvis besökaren är sjuk och är med om en upplevelse som i vanliga fall hade varit 
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uppskattad blir den då oftast inte lika uppskattad.
91

 En annan författare, Baker, beskriver 

upplevelserummet med två olika faktorer; designfaktorer och sociala faktorer. Designfaktorer 

är arkitekturen, layouten och komforten medan de sociala faktorerna är de människor som 

befinner sig i upplevelserummet, dessa faktorer kan liknas vid Belks ena grupp; den sociala 

omgivningen. Andra författare har valt att göra indelningen fysiska omgivningen och sociala 

omgivningen. Den sociala omgivningen delas sedan upp i makro- och mikrosociala 

omgivningen. Makroomgivningen relaterar till indirekta sociala samspel med stora grupper av 

människor där ofta begrepp som social klass, kultur och subkultur förekommer. Den 

mikrosociala indelningen är motsatsen och inkluderar samspelet mellan mindre grupper av 

människor såsom familjer och referensgrupper. Den fysiska omgivningen inkluderar alla 

fysiska aspekter och kan delas upp i två delar, rumsliga element såsom butiker, produkter, 

inredningsdesign och städer och icke-rumsliga element inkluderar faktorer som ljudnivå, 

luftfuktighet och temperatur.
92

   

Gallerior är tillsammans med teatrar, biografer, kyrkor, idrottsarenor, hotell och museer så 

kallade permanenta upplevelserum. Med permanenta upplevelserum menas att arkitekturen 

kan vara en upplevelse i sig att besöka, då upplevelserummet ofta kan ”tala för sig självt”.
93

 

Många utav besökarna är med andra ord inte bara på besök i gallerian för att handla utan även 

för att beskåda och uppleva själva byggnaden, både exteriört, interiört och psykosocialt.
94

 

Arkitekturen har på senare tid fått en allt större betydelse för besökarens upplevelse. 

Byggnaden ses numer som en del av företaget och enda chansen att uppleva det är att resa till 

platsen, till den specifika byggnaden. Arkitekter utformar idag byggnader utefter målgruppen 

som den ska tilltala samt att byggnaderna utgör någon form utav helhet där affärsidén är det 

centrala i byggnationen.
95

 De besökare som är på plats och upplever gallerian kommer i detta 

fall att få kontakt med många olika företag under sin vistelse. Besökaren bryr sig inte speciellt 

mycket om vem som äger företagen eller vem som kontrollerar byggnaden utan det viktigaste 

är att besökaren får sina behov tillfredställda.
96
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2.4.2 Tematisering 

Tematisering kan enkelt beskrivas som att upplevelsen ska bli fullständig. Upplevelsen ska ha 

samma styrka från idé till upplevelsen besökarna minns. Helhetsupplevelsen är det viktigaste 

för besökaren. Finns det en sämre del av upplevelsen kan det spoilera hela den annars 

minnesvärda upplevelsen. Tillvägagångssättet för att tematisera har Joe Pine och Jim Gilmore 

beskrivit i fem olika steg.
97

  

Steg 1 

Syftet med steg 1 är att företaget ska hitta en dominerande affärsidé, vilka kärnvärden de ska 

stå för och hur deras affärsidén ska tillämpas. Kännetecken, image och vad som gör gallerian 

unik är några av de faktorer som måste tas hänsyn till. Även sådant som segment och vad som 

ska erbjudas till det utvalda segmentet måste tas i akt. Kärnvärdena är något som sedan 

utvecklas till affärsidé, mål och strategier, de utgör visionen för företaget. 

Steg 2 

Tematisera verksamheten med tre ord, upplevelser ska utveckla känslor hos besökaren, de ska 

kunna ta det lugnt och skapa minnen från platsen. Därför kan tre ord som definierar gallerian 

vara bra att ha för att göra intryck på kunden och även göra kunden intresserad. Besökaren ska 

koppla ihop dessa tre ord med platsen och utveckla känslor för den. Detta kan vara ord som 

ökar imagen och värdet utan att kosta något.
98

 

Steg 3 

Besökarens sinnen ska påverkas på något sätt (se även 2.5.1) vilket bidrar till att det 

emotionella värdet för platsen ökar. Alla fem sinnena har på något sätt inverkan på besökarens 

känslor. Vackra miljöer påverkar, även olika ljud, dofter och smaker. Att ta på något kan 

också väcka eller påverka besökarens känslor. Känslor spelar en stor roll i helhetsupplevelsen 

och för att öka den upplevelsen är ett bra sätt att förstärka den med ljud som musik, dofter 

som från ett bageri eller café och ljus som gör besökaren avslappnad. Helhetsupplevelsen ska 

hålla en jämn standard och en enda sämre uppfattning från besökaren kan göra att besökarens 

omdöme sjunker.
99

  

Steg 4 
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Vad ska göra gallerian unik och hur ska besökaren minnas det unika? Syftet är att gallerian 

ska skilja sig från andra gallerior och besökarna ska minnas den. Detta är grunden i affärsidén 

och de strategier som används. Det är viktigare med en bra service än det som erbjuds från 

gallerian. Kännetecken avgör vilken image som skapas.
100

 

Steg 5 

Helhetsupplevelsen har en hög prioritet och är det som besökaren minns, frågan är vilken 

upplevelse det blir. En helhetsupplevelse måste som tidigare nämnt ha en jämn standard och 

som Fernström uttrycker det så ”blir ingen kedja starkare än den svagaste länken”. Syftet är 

att gallerian upprätthåller en jämn standard så helhetsupplevelsen blir fulländad. Upplevelsen 

kan inte bara hålla en jämn standard utan denna standard måste också vara så pass hög så att 

den blir minnesvärd. Detta kan vara svårt i en galleria då det finns många olika aktörer på 

platsen. Alla aktörer måste på något sätt ta i akt att helhetsupplevelsen är det viktigaste att 

arbeta med och risken att fallera den är stor om en aktör gör något fel. Något annat att tänka 

på är att låta besökaren uppleva på plats och inte få veta för mycket innan.
101

 

 

2.5 Arkitektur och design 

Har en galleria en bra kommersiell design och miljö så får den besökare att komma tillbaka 

till gallerian, och att spendera mer pengar. Arkitekturen har idag fått en allt större betydelse 

för besökarnas helhetsupplevelse. Idag ses byggnaden som en del av företaget som äger 

gallerian och den ska passa det segment ägarna vill rikta sig till. Arkitekten som utvecklar 

gallerian ska fånga helheten och ett centralt begrepp är affärsidén. Företag som äger gallerior 

har på senare tid blivit medvetna om att det är viktigt att kommunicera ett gemensamt 

budskap där arkitekturen spelar en betydande roll. Besökare agerar på olika sätt då de befinner 

sig på olika platser, exempelvis så följer kunder omedvetet de stråk som är medvetet 

uppbyggda att följa i gallerior. Människor associerar olika arkitekturer till olika saker på 

grund av tidigare erfarenheter. Exempel på detta kan vara att höga torn kan associeras till en 

kyrka. Att utveckla arkitekturen för att sätta en prägel på sin byggnad är idag vanligt.
102
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Enligt Peter Coleman finns det vissa kriterier för vad som gör en galleria attraktiv och 

framgångsrik gällande byggnaden och några av dessa är att den ska vara enkel för 

allmänheten att bruka samt att gallerian ska vara lokaliserad centralt för att gynna både 

hyresgäster i gallerian och fastighetsägaren. Vid utformningen av en galleria hyr 

centrumledningen in en arkitekt för att öka både hyresgäster och kunders uppskattning och 

uppfattning om gallerian. Gallerian ska vara välutvecklad och den ska även kunna 

nyutvecklas. Gallerior har en stor inverkan på både den lokala omgivningen och även 

omgivningen i stort och de ska gynna den lokala marknadens ekonomi då det måste finnas 

goda möjligheter för nyanställningar och ett underlag för att gallerian ska vara 

kostnadseffektiv. 
103

 

En galleria är inte bara en plats där besökare ska kunna handla på utan även en plats att synas 

och trivas på, för är det en bra shoppingmiljö så trivs besökaren. Gallerian är även en 

mötesplats för mingel och umgänge för alla åldrar, då shopping skapar folkliv och rörelse.
104

 

För butikerna är det viktigt med en bra exponering samt en bra butiksplanering, som passar 

gallerians koncept. Därför hänger designen tätt samman med funktionsplanering och 

butikslokalisering, vilket är ett stort fokus vid utvecklande utav nya gallerior.
105

 

De gallerior som på senare år investerat i sin arkitektur och inredning visar upp betydligt 

bättre siffror när det handlar om utveckling än de som inte investerat. Besökare efterfrågar allt 

oftare fräsch och modern design och på så sätt sållar även människor ut de gallerior de vill 

besöka respektive inte vill besöka.
106

 Moderniseras eller byggs inte gallerior i centrala lägen 

ut eller utvecklas så tenderar de att förlora sin attraktionskraft till förmån för större 

köpcentrum utanför stadskärnan.
107

 Om en galleria är välplanerad blir shoppingmiljön 

attraktiv, vilket gynnar hyresgäster för individuell expansion och upplever besökarna gallerian 

som väldesignad upplevs den som både attraktiv och bekväm.
108

 

2.6 Lagar 

Vid utformande av en galleria finns det flera lagar att ta hänsyn till. Plan och Bygglagen och 

Boverkets byggregler är de viktigaste lagarna att ta i akt vid utformandet av en galleria. Plan 

och bygglagen innehåller bland annat krav på byggnader, översiktsplan, detaljplan och 
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områdesbestämmelser, plangenomförandet, regionplanering, bygglov, rivningslov och 

marklov, byggnadsarbeten, tillsyn och kontroll och byggnadsnämnden.
109

 Boverkets 

byggregler innehåller allmänna regler för byggande, tillgänglighet, bostadsutformning, 

rumshöjd och driftutrymmen, bärförmåga, stadga och beständighet, brandskydd, hygien, hälsa 

och miljö, bullerskydd, säkerhet vid användning och energihushållning.
110

 Även miljöbalken 

måste tas i akt och den innehåller bland annat grundläggande och särskilda bestämmelser med 

mark- och vattenområden, miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsförvaltning, 

miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag samt skydd av områden och 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
111

 En annan lag arkitekter ska ta hänsyn till är 

Arbetsmiljölagen för byggnadsarbetare för att de som bygger gallerian ska ha en säker 

arbetsplats.
112

 För att framkomligheten för bland annat rullstolsbundna, synskadade och 

hörselskadade ska vara så enkel som möjligt finns en handbok som heter Bygg ikapp. Denna 

tillämpas för att arkitekter inte ska missa väsentliga delar vid utformningen av en galleria.  
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3 Metod  

3.1 Utveckling av problemställning 

Ett intresse för detta ämne skapades då gallerian i vår studiestad inte har den trivsamhet och 

attraktivitet vi anser att den förtjänar att ha. Vi ville studera vad som gör en centralt belägen 

galleria attraktiv och hur arkitekter och centrumledare tänker då de ska utveckla den offentliga 

miljön i en galleria. Det har visat sig att kunder handlar mer då de befinner sig i en trivsam, 

attraktiv miljö
113

 och detta är en av de främsta anledningar till att detta är ett relevant ämne att 

diskutera. Frågan vi ville besvara var: hur kan en attraktiv offentlig miljö skapas i en centralt 

belägen galleria i en medelstor stad?  Då utgångspunkten för vår undersökning var den 

tidigare nämnda problemformuleringen hade vi förhoppningar om att besvara denna på bästa 

sätt genom en empirisk studie samt teorier kring ämnet. En empirisk studie kräver en fråga 

som sedan följs av spekulationer
114

 och då detta uppfylldes i och med problemformuleringen 

kunde vi göra en fullständig studie inom ämnet.  

När vi utformade problemställningen hade vi gjort vissa avgränsningar inom ämnet och för 

studien. Vi valde att fokusera på gallerior som är centralt belägna och bortse från de gallerior 

som finns utanför centrumkärnan. Avgränsningar bör göras för att en empirisk studie 

överhuvudtaget ska kunna genomföras. Vid en avgränsning bestäms vad som ska bortses från 

i uppsatsen och där valde vi att bortse från butiksmixen i galleriorna, marknadsföringen som 

görs för dem och även storleken på galleriorna. Våra avgränsningar var explicit utformade
115

 

då vi klargjorde vad vi fokuserade och inte fokuserade på. Vi analyserade vår 

problemställning för att få fram den bästa utformningen för vår uppsats och utifrån det gjorde 

vi våra avgränsningar och bestämde oss för vad vi ska studera och även vad vi skulle bortse 

från.   

Problemställningen avgör vilket upplägg som ska användas vid undersökningen och vilken 

metod som bör användas vid datainsamling.
116

 För att komma fram till om vår 

problemställning var klar eller oklar undersökte om det fanns teorier kring ämnet. Då vi kunde 

finna teorier bestämdes vår problemställning som klar.  Problemställningen var även 

beskrivande då vi valde att beskriva ett fenomen, hur en offentlig miljö i en galleria kan bli 
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mer attraktiv och trivsam. För att vi skulle kunna dra slutsatser utifrån de svar vi erhållit under 

datainsamlingen behövde vi göra ett urval av enheter från urvalsunderlaget, då genom 

stickprov.
117

 Ett stickprov kan preciseras som en undergrupp till urvalsunderlaget. Då vi 

utförde ett stickprov på så få enheter var vi tvungna att vidta vissa åtgärder för att öka 

reliabiliteten för resultatet i uppsatsen. Vi valde att ha två fokusgrupper där den ena innehöll 

sju personer och den andra nio personer i åldrarna tjugo till trettio år där respondenterna 

tillhörde och liknade den målgrupp vi ansåg vara det mest lämpliga urvalet. Vi utförde även 

en tredje fokusgruppsintervju med sex deltagare för att komplettera den teori som tillkommit 

efterhand. De respondenter vi valde för datainsamlingen ingår i generation Y, en generation 

som gillar att shoppa men inte lägger mycket tid på det, däremot spenderar de mycket pengar 

när de väl shoppar.
118

 Datainsamlingen utfördes även genom observationer på fyra utvalda 

gallerior i medelstora städer i syd- och mellansverige. Då vi koncentrerade oss på så pass få 

enheter arbetade vi med ett intensivt undersökningsupplägg, då vi ansåg att det var möjligt att 

generalisera från färre enheter.
119

  

3.2 Val av undersökningsutformning 

Då vi arbetade intensivt i datainsamlingen innebär det att vi har gått på djupet
120

 i det vi ville 

studera, hur en attraktiv, offentlig miljö skapas i en galleria. När vi arbetade intensivt och gick 

på djupet i undersökningen blev resultatet utav undersökningen mycket komplext och 

detaljerat, vilket gjorde att vår analysdel tog upp en mycket stor del av uppsatsen, som i sin 

tur bidrog till att datainsamlingen var tvungen att vara mycket noggrant utformad. Då vi valde 

att besöka fyra gallerior i Sverige, varav två finns med på tidningen Markets lista över 

Sveriges trivsammaste gallerior 2009 och de andra två är nyligen upprustade, endast en gång 

för vår datainsamling var vi tvungna att vid detta tillfälle få fram en så korrekt och fullständig 

bild utav galleriorna som möjligt på samma gång. Alla detaljer samt nyanser var viktiga att 

fånga upp, vilket innebar att vi var tvungna att få med så många variabler som möjligt vid 

dessa tillfällen.
121

 I vår undersökning var vi mer intresserade av att se individuella skillnader, 

variationer samt likheter utav uppfattningen på vad som gör en galleria attraktiv än att se hur 

många som upplever gallerior på det ena eller andra sättet.
122

 Då vi fokuserat på fyra olika 

gallerior i Sverige så valde vi att tillämpa små-N-studier, så vi på enklaste sätt kunde gå på 
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djupet hos varje enskild galleria. Vi valde gallerior som är belägna i fyra olika kommuner för 

att på ett bra sätt kunna belysa gallerior från olika utgångspunkter, trots att de inte har någon 

speciell relation till varandra. Vi intervjuade arkitekter och centrumledare för dessa gallerior 

för att genom dem få klarhet i vad som ligger i fenomenet attraktivitet och trivsamhet i en 

galleria.
123

 Gallerian fick ett större fokus medan mindre vikt lades vid platsen den är belägen 

på i uppsatsen. En viktig faktor vi tog hänsyn till när vi utformade undersökningen var att 

gallerian skulle vara lokaliserad i ett centralt läge, som problemformuleringen uttrycker. Vi 

valde att studera flera olika gallerior för att få ett mer detaljerat och ett klarare svar på vår 

frågeställning än om vi bara fokuserat på ett enda fall,
 124

 såsom en specifik galleria. Dessa 

undersökningar gjordes vid ett specifikt tillfälle då vi observerade, fotograferade och kände av 

stämningen i galleriorna. Då vår uppsats är beskrivande ansåg vi att tvärsnittsstudier passade 

bra till vår undersökning. En tvärsnittsstudie ger en rättvis bild av ett visst fenomen, i detta 

fall gallerior, vid en viss tidpunkt.
125

 Denna studie är en mycket vanlig undersökningsform, 

skälet till att vi använde denna studie var delvis ekonomiska skäl men främst att vi var 

tidsbegränsade i vårt arbete.
126

 Att använda en tvärsnittsstudie passade även vår 

problemformulering bra. Som tidigare nämnt valde vi att arbeta intensivt med uppsatsen vilket 

innebar att målet var att få fram så mycket relevant data som möjligt samt att vi ville finna de 

viktigaste detaljerna som gör en galleria attraktiv i en medelstor stad. 
127

  

3.3 Undersökning 

Vid en undersökning kunde vi som författare välja på två undersökningsupplägg, den 

kvantitativa metoden eller den kvalitativa metoden. Då syftet med problemformuleringen var 

att gå på djupet i undersökningen lämpade sig den kvalitativa metoden bäst. Den kvalitativa 

metoden är en öppen metod där vi författare ska styra informationen som samlas in så lite som 

möjligt,
128

 detta var något vi tog hänsyn till när vi genomförde vår undersökning. Då vi ansåg 

att vi endast kunde strukturera, kategorisera och knyta ihop informationen efter att den 

samlats in så använde vi oss av en öppen metod.
129

 Då det fanns teorier kring ämnet blev vår 

problemformulering som tidigare nämnt klar, men eftersom vi som författare inte hade 

mycket förkunskap inom ämnet var vi öppna vid intervjuerna för inte kunna dra förhastade 
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slutsatser utifrån teorier och vid benchmarkingen vara vi noga med att uppmärksamma unika 

detaljer.
130

 Dessa metoder presenteras närmade i kapitlet Undersökningsmetod och andra 

relevanta delar av undersökningen, såsom intervjuer med arkitekter och centrumledare, 

fokusgrupper och benchmarking, presenteras i kapitlet Datainsamling. 

3.3.1 Undersökningsmetod 

Som vi tidigare nämnt har vi valt en kvalitativ undersökningsmetod eftersom vi har valt att gå 

på djupet i den undersökning vi gjort. Vi ansåg att en kvalitativ undersökning var mest 

lämpad i vårt fall och en förutsättning för att bäst besvara vår problemformulering. Det fanns 

fördelar och nackdelar med att använda en kvalitativ undersökningsmetod. Den kvalitativa 

metoden lägger stor vikt vid enskildheter och får fram det unika som varje deltagare i 

undersökning hade att säga.
131

 Då vi skulle gå på djupet i undersökningen behövde vi se noga 

till alla detaljer som kom fram under datainsamlingen. Jacobsen anser att den kvalitativa 

metoden kan vara något resurskrävande. Ingående intervjuer tar lång tid och begränsade 

resurser bidrar till att undersökningen har färre respondenter än vid en kvantitativ 

undersökning.
132

 Vi valde därför att intervjua fyra arkitekter och centrumledare, jämföra och 

observera fyra olika gallerior och vi hade även två fokusgruppsintervjuer där den ena 

fokusgruppen hade sju respondenter och den andra nio för att vi skulle kunna gå på djupet och 

fokusera på detaljer i vår undersökning. Vi valde även att komplettera denna del av 

undersökningen med en tredje fokusgruppsintervju då det tillkommit viss teori efter de två 

första intervjuerna. Den kvalitativa metoden gjorde det även svårare för oss författare att 

generalisera resultatet då respondenterna var färre än om vi gjort en kvantitativ undersökning, 

men då vi intervjuat betydande enheter och observerat några av de ledande galleriorna i landet 

anser vi att en generalisering i viss mån går att utföra.
133

  

Då en kvalitativ undersökning har utförts var det svårt att placera all data i olika kategorier, 

detta hade varit enklare för oss som författare om vi använt den kvantitativa metoden för 

informationsinsamling. Vi hade haft lättare att generalisera och den externa giltigheten hade 

blivit högre men om vi använt oss av den sistnämna metoden hade vi inte kunnat gå på djupet 

inom ämnet
134

 och även detta är en anledning till att vi valde den kvalitativa metoden. När vi 
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använde oss av den kvalitativa metoden vid datainsamlingen erhöll vi mycket information.
135

 

Den kvantitativa metoden erhåller mer siffror och statstik,
136

 något vi inte ansåg var relevant 

för uppsatsen. Den kvantitativa metoden ger ett något för ytligt resultat
137

 för vår 

undersökning och eftersom vi inte gick på bredden i uppsatsen hade inte en kvantitativ metod 

gett oss som författare det resultat vi sökte.  

Att vi genomförde en kvalitativ undersökning gjorde att vi fick en hög intern giltighet vilket 

medförde att vi kunde hävda att valet av denna form av undersökning var korrekt. Vi fick då 

en förståelse för fenomenet
138

 som sedan resulterade i att vi kunde besvara vår 

problemformulering och även att vi kunde lämna goda rekommendationer i uppsatsens sista 

kapitel. 

3.3.2 Datainsamling 

Inledningsvis samlade vi in data genom att besöka de utvalda galleriorna. I dessa gallerior 

gjorde vi observationer med tyngdpunkt på den exteriöra, interiöra och psykosociala miljön. 

Då vi arbetade kvalitativt genom hela uppsatsen lade vi stor vikt på unika detaljer
139

 i 

respektive galleria. När vi besökte galleriorna var det första gången vi samlade in data, vilket 

kallas primärdata, och det innebar att vi arbetade själva utan mellanled. Primärdata samlas in 

genom observationer
140

 och kan även användas vid intervjuer eller frågeformulär. Då vi som 

författare ville samla in så mycket data som möjligt använde vi oss även av sekundärdata, 

vilket innebar att vi inte samlade in informationen på egen hand utan vi baserade vår 

undersökning på upplysningar som samlats in av andra. Genom att använda sekundärdata 

kunde vi styrka vår primärdata.
141

  

De primärdata vi samlade in, förutom genom de tidigare nämnda observationerna av gallerior, 

var genom intervjuer med två fokusgrupper samt med fyra arkitekter och centrumledare som 

arbetat med de gallerior vi valt ut. Vi valde inte galleriorna utifrån geografiska aspekter utan 

valde fyra stycken gallerior. Vi ansåg inte att de geografiska aspekterna hade någon betydelse 

för det resultat vi ville nå. Orden attraktivitet och medelstor stad i vår problemformulering 

vägde tyngre vid urvalet av gallerior. Vi startade med att kontakta personer på de företag som 
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utvecklat och designat de utvalda galleriorna då vi informerade om vårt arbete och blev 

lotsade till de rätta kontaktpersonerna vid respektive galleria. Sedan valde vi att börja med att 

observera två gallerior i mellansverige där vi, som tidigare nämnt, tittade på den exteriöra, 

interiöra och psykosociala miljön. Därefter observerade vi även den offentliga miljön på två 

gallerior som är belägna närmre och i vår studiestad. Vi försökte skapa en uppfattning om 

galleriorna hade något gemensamt och vad det var som gjorde de olika galleriorna attraktiva. 

Vi befann oss i respektive galleria i cirka en timme för att kunna observera den interiöra 

miljön noggrant och även känna av stämningen i gallerian. Vi fotograferade även i galleriorna 

för att minnas den interiöra miljön så väl som möjligt. Då vi inledde med att besöka 

galleriorna blev det en bättre grund för oss att stå på när vi utformade frågor till 

fokusgrupperna och arkitekterna och centrumledarna. Då vi ansåg att det var mest lämpligt att 

använda oss av fokusgrupper för bästa resultat för uppsatsen hade frågorna en hög prioritet. 

Fokusgruppen satt ner och diskuterade i en och en halv timme. Moderatorn presenterade 

ämnet och inledde diskussionen men lät sedan respondenterna tala fritt utan att försöka styra 

samtalet. Dock var det tämligen svårt att få igång en diskussion, moderatorn fick därför ställa 

ett antal följfrågor för att diskussionen skulle drivas framåt. Moderatorns roll var enbart att 

driva samtalet framåt. Då vi använde den kvalitativa undersökningsmetoden ansåg vi att 

fokusgruppsintervjuer var lämpligt för att utveckla kunskap om ett specifikt fenomen. Det är 

även en bra metod att använda då författarna vill ha synpunkter på erfarenheter av något 

speciellt, såsom gallerior. Det är bra att använda sig av fokusgruppsintervjuer då ett specifikt 

ämne ska diskuteras och uppsatsen ska gå på djupet.
142

 Vi valde den här formen av intervju 

för att människor i många fall inte noga tänker igenom vad som händer när de är närvarande 

på en plats. Om vi gjort en kvantitativ undersökning på plats i varje galleria är det inte säkert 

att vi fått samma svar som under fokusgruppsintervjun då de fick mer tid att tänka vid varje 

fråga. Under en fokusgruppsintervju kan varje person bidra med sina erfarenheter vilken kan 

göra att de andra respondenterna reflekterar över detta och kommer fram till att de varit med 

om samma sak. En av fördelarna med att använda sig av en fokusgruppsintervju snarare än en 

öppen individuell intervju är att det är lättare att få fram varför en respondent är av en viss 

åsikt. Respondenten måste argumentera för sin sak och nya synpunkter kan komma fram 

under diskussionen.
143

 Det kan vara svårt att hitta en miljö där alla deltagare känner sig 

hemma
144

 så därför vi valde att placera gruppintervjuerna i en miljö där respondenterna kände 
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sig bekväma och trygga. Vi valde att använda oss utav ljudupptagning under 

gruppintervjuerna för att underlätta inför vår egen redogörelse utav resultatet. För att säkra 

upp reliabiliteten kändes detta alternativ som det bästa för vår undersökning.  

Fokusgruppsintervjuerna hölls på plats i vår studiestad och vi ställde frågor till dem angående 

gallerior överlag. Vilka faktorer de ansåg göra en galleria attraktiv, vad de efterfrågade i en 

galleria och vad de förväntade sig då de besöker en galleria. Vi frågade om de lägger märke 

till den offentliga miljön eller om detta är något som går dem förbi. I den ena fokusgruppen 

var det sju respondenter och den andra fokusgruppen innehöll nio respondenter. Vi fokuserade 

inte på en äldre målgrupp då vi ansåg att det är den yngre generationen är de som kommer 

utgöra den stora köpkraften i framtiden och det är även de som kommer göra galleriorna till 

en mötesplats. Denna generation, även kallad generation Y, födda under slutet av 70-talet och 

fram till millennieskiftet, gillar att shoppa men den generationen vill inte använda för mycket 

av sin tid i butikerna. Dock handlar de desto mer när de väl befinner sig i en butik.
145

 Då alla 

butiker finns på samma plats, som i en galleria, handlar generation Y mer. Därför ansåg vi att 

denna målgrupp är den bästa att ha med i våra fokusgrupper. 

 

Vid intervjuerna med arkitekterna använde vi oss utav öppna individuella intervjuer, då det 

lämpade sig bäst när det endast var några få personer vi skulle intervjua.
146

 Vi utförde två 

öppna individuella intervjuer med arkitekter som varit med och utvecklat två av galleriorna vi 

observerade och två centrumledare som har arbetat med de två andra galleriorna. Anledningen 

till att vi använde oss utav öppna individuella intervjuer i detta fall var för att få fram en 

individs tolkning utav varje enskild galleria, till skillnad från fokusgruppintervjuerna som tar 

fram flertalet personers åsikter. Vi valde att genomföra telefonintervjuer med arkitekterna och 

centrumledare av ekonomiska skäl och för att de vi valde att intervjua fanns stationerade i 

avlägsna städer. Den främsta nackdelen med telefonintervju är att förtroendet för den som 

intervjuar minskar och att stämningen blir något opersonlig.
147

 Dock ansåg vi att fördelarna 

med telefonintervju vägde över nackdelarna och valde att utföra den här formen av intervjuer. 

Det visade sig vara ett bra val då vi fick ett resultat som var givande för uppsatsen. Frågorna 

vi ställde utformades med en grund i vår problemformulering för att svaren skulle genera i att 

besvara uppsatsens syfte. Dock var vi noga med att utforma frågor som kunde ge oss så öppna 

svar som möjligt men intervjun var fortfarande relativt strukturerad, vi hade ett fast tema med 
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en fast ordningsföljd på våra frågor men inga förutbestämda svar.
148

 Vi valde att anteckna de 

svar vi fick under telefonintervjun och sedan lät vi alla de intervjuade korrekturläsa 

intervjuerna innan vi analyserade svaren. Det var viktigt för oss att vi uppfattat svaren rätt 

innan vi kunde fortsätta arbetet. Denna kontakt var genom mail. Vi mailade fram och tillbaka 

med de intervjuade för att försäkra oss om att sammanställningen av intervjun var korrekt.  

3.3.3 Utvärdering av analys 

När vi utformade vår analysdel och vår kvalitativa data inledde vi med en så ingående och 

utförlig beskrivning som möjligt av den data vi samlat in. All registrerad data gick vi genom 

utförligt, så som intervjuer, mail och observationer. Då vi arbetade kvalitativt i 

undersökningen fortsatte vi med att rangordna den data vi samlat in och som är relevant för 

vår analysdel. För att materialet skulle vara överskådligt för oss och andra var vi tvungna att 

genomföra denna process. Rangordningen var nödvändig för att vi skulle kunna analysera vår 

primär- och sekundärdata. När vi hade organiserat den data vi samlat in så att den var 

överskådlig kunde vi börja hitta samband mellan data och teorier.
149

 Då sambanden var 

relativt klara kunde vi inleda processen med slutsatser och rekommendationer.   

3.3.4 Validering av resultat 

För att validiteten skulle vara så hög som möjligt i analysdelen och när vi drog slutsatserna 

var vi som författare tvungna att förhålla oss kritiskt till den data som samlats in under 

undersökningens gång. Det är viktigt att man som författare är kritisk mot både den interna 

giltigheten och den externa giltigheten. Den interna giltigheten handlar om att vi fick tag i den 

data som vi efterfrågade medan den externa giltigheten fokuserar på om vi kunde föra över 

vår data i andra sammanhang än vår uppsats och vi fick även svar på de frågor som hade en 

direkt koppling till den problemformulering vi utformat. Vår undersökning har en hög intern 

giltighet då den data vi efterfrågat stämmer bra överens med den data vi fick samlat in från 

våra enheter.
150

 Till skillnad från den interna giltigheten handlar den externa giltigheten om i 

vilken grad innehållet i undersökningen kan generaliseras. Då vi arbetade kvalitativt i 

uppsatsen var inte vårt mål att generalisera data utan syftet var att förstå och fördjupa oss i ett 

fenomen.
151
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Vi kan dra slutsatsen att rätt och tillräckligt många enheter har intervjuats för denna 

undersökning. Vi hade dock gärna sett att vi kunnat få någon öppen individuell intervju via ett 

möte då alla våra intervjuer genomfördes via telefonen. Reliabiliteten hade ökat något om vi 

kunnat se de vi intervjuat och kunnat observera deras ansiktsuttryck och kroppsspråk då det är 

lättare för oss som intervjuar att avgöra om vi får ett tillförlitligt och ärligt svar. Vi anser att vi 

funnit den rätta litteraturen för uppsatsen som styrker denna och även de likheter och 

skillnader vi kunnat utläsa i vår undersökning.  
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4 Resultat och analys 
I den här delen av uppsatsen presenterar vi den undersökning vi gjort. Vi har observerat fyra 

gallerior i syd- och mellansverige och sedan intervjuat två arkitekter från de företag som varit 

med och utformat två av dessa gallerior och två centrumledare som är eller har varit 

centrumledare för de andra två galleriorna. Detta kompletterades med konsumenters synvinkel 

genom att vi genomförde tre fokusgrupper. Svaren vi fått från de intervjuade jämförde vi med 

varandra och den teoretiska referensram vi sammanställt tidigare i rapporten. Frågorna till 

arkitekter, centrumledare och fokusgruppsrespondenterna finns att tillgå i kapitlet Bilagor och 

appendix. 

4.1 Observerade gallerior 

Nedan följer en kort utläggning av de gallerior vi observerat. 

4.1.1 Mitt i City Karlstad 

Mitt i City är en nybyggd galleria som stod färdig i september 2006. Innan gallerian byggdes 

stod den centrala byggnaden på 18 000 kvadratmeter tom. Idag finns flera välkända 

butikskedjor och privatägda butiker etablerade i gallerian. Det finns även caféer, restauranger 

och frisörsalonger i Mitt i City och parkeringshus på bottenplan med nästan 400 

parkeringsplatser.
152

 

4.1.2 Krämaren Örebro 

Krämaren invigdes 1963 och blev en stor succé med sin amerikanska stil. På 1980-talet 

förlorade dock Krämaren många av sina hyresgäster och besökare då ett externt köpcentrum 

byggdes även utanför Örebro. Gallerian byggdes då om för att locka fler besökare. Även på 

1990-talet gjordes flera uppfräschningar men den röda tråden i gallerian saknades. 

Försäljningssiffror sjönk och interiören var oattraktiv. Idag är Krämaren nyupprustad och är 

en modern galleria som stämmer in på kriterier för 2000-talets gallerior. Gallerian är idag en 

av Örebro stads dragplåster med omkring 40 butiker och ett upptagningsområde på 150 000 

personer.
153

  

4.1.3 Kungsmässan 

Kungsmässan var från början en textilfabrik som sedan byggdes om till en båtmässa och det 

är därifrån namnet Kungsmässan kommer. Sedan blev det ett köpmannavaruhus 1973 då 
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byggnaden även byggdes ut. Den största ombyggnaden gjordes 2001 och då gjordes även det 

största tankearbetet bakom Kungsmässan som galleria. I Kungsmässan finns 85 butiker och 

flera caféer och restauranger. De har ett parkringshus och parkeringsplatser utanför gallerian, i 

dagsläget finns 1600 gratis parkeringsplatser.
154

  

4.1.4 Galleria Trädgården 

2000 byggdes dåvarande Domushuset i Varberg om till Galleria Trädgården och det byggdes 

även till en liten del ut mot parkeringsytan på baksidan av byggnaden. I gallerian finns flera 

välkända kedjebutiker, några privatägda butiker och även ett café. Galleria Trädgården har på 

senare år ändrat butiksutbudet och caféägare och utanför gallerian finns det gratis 

parkeringsplatser. Gallerian ägs utav KF Fastigheter AB och Varbergs Konsumentförening.   

4.2 Exteriör miljö 

4.2.1 Omvärld 

Karlstad och Örebro har en attraktiv stadsmiljö med ett stort utbud av butiker, de stora 

kedjorna har alla etablerat sig inne i stadskärnan. Det är viktigt att ha en attraktiv stadsmiljö 

som lockar besökare och i sin tur ökar handeln.
155

 Även Varberg har en stadskärna med 

många stora kedjebutiker uppblandat med mindre privatägda butiker vilket gör en stadskärna 

attraktiv, även en stor del av respondenterna i vår undersökning anser att det är attraktivt med 

en god blandning utav kända kedjebutiker och små privatägda butiker i stadskärnan när de ska 

shoppa. I Varberg finns även torghandel som ligger i god anslutning till gallerian. 

Kungsmässan omges av flera attraktiva butikskedjor men de flesta butikerna finns inne i 

Kungsmässan, en av de centrumledare vi intervjuat sade att Kungsmässan tillsammans 

Kungsbacka innerstad bildar Kungsbacka Centrum.  

Centrumledarna ska vara medvetna om vad som händer i omvärlden och exempelvis vara 

uppmärksamma på om parkeringsavgifter höjs eller gator stängs av,
156

 de båda centrumledare 

vi intervjuat är mycket medvetna och insatta i vad som händer i staden och sitter även med i 

olika råd där de har möjlighet att påverka olika faktorer av vad som sker omkring gallerian. 

Kommunbeslut som rör området är en mycket viktig faktor att ta hänsyn till för en 

centrumledare.
157

 Människor väljer allt mer ofta att åka till större handelsplatser för att göra 
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sina inköp
158

 och detta styrker även respondenterna i våra fokusgrupper då de sade att de 

gärna åker till en galleria för att kunna gå inomhus för att inte behöva gå så långt mellan olika 

butiker.   

4.2.2 Fasad och skyltfönster 

Schmidt Thurow och Sköld Nilsson poängterar att det är viktigt att en fasad syns
159

 och är ljus 

och inbjudande
160

 något de flesta i våra fokusgrupper också ansåg, den ska vara fräsch och 

inbjudande nämnde en respondent. De flesta sade då att de lockades mer av att besöka 

gallerian om fasaden var ren, fräsch och lockande. Det kan vara svårt för besökare att hitta till 

en galleria då fasaden är intetsägande och det saknas flaggor och trottoarpratare. I Mitt i City 

var det enklaste sättet att uppmärksamma gallerian att det strömmar besökare in och ut genom 

entrén. Den orange skylten med logotypen är liten och placerad högt upp, som är svår att se 

för personer som aldrig besökt gallerian tidigare. Det fanns även smala skyltar utefter fasaden 

med vilka hyresgäster som finns i gallerian. Det är viktigt att fasaden speglar insidan av 

byggnaden
161

 och fasaden är fräsch och återger den toppmoderna interiören. Kungsmässan har 

en vit fasad med glasentréer. Ovanför huvudentrén finns tre torn som påminner om logotypen 

som Kungsmässans har, samt logotypen som företaget som äger Kungsmässan har. Deras 

fasad stämmer bra överens med interiören, då den är en stilren precis som insidan. Det ska 

vara rent, enkelt och klassikt, säger en centrumledare och så ser Kungsmässan ut på både 

insidan och utsidan. Galleria Trädgårdens fasads ena del har både tegel och en beige färg 

medan de andra delarna enbart har den beige färgen. Gallerian har många skyltfönster ut mot 

en av genomfartslederna i centrala Varberg, vilket ofta fångar besökares uppmärksamhet och 

är en värdefull plats att visa sitt utbud på för både butiker och gallerior.
162

 Gallerian har även 

alla hyresgästers logotyper presenterade ovanför skyltfönstren. En respondent som 

medverkade på fokusgruppsintervjun nämnde att stora skyltar med hyresgästernas namn inte 

var attraktivt för fasaden, utan det räcker med mindre skyltar vid entrén. De fanns delade 

meningar om detta, men majoriteten kom sedan fram till att det var mer attraktivt med mindre 

företagslogotyper i centrumgallerior. Dock har inte alla respondenter reflekterat över fasaden 

och skyltfönstren i de gallerior de besökt då de ansåg att detta inte intresserade dem. 
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Bild 1: Fasad och entré, Kungsmässan i Kungsbacka 

Skyltfönster är en mycket värdefull plats för att fånga besökares uppmärksamhet
163

 och 

intresse. En av de arkitekter vi intervjuat sade att det är viktigt att ha en viss transparens in i 

butikerna så förbipasserande ser att det är rörelse inne i galleria och i en av de gallerior vi 

observerat kan förbipasserande se in i gallerian genom de olika skyltfönstren ut mot gatan. En 

annan arkitekt säger att det är angeläget att arbeta med både den inre och yttre världen, alla 

ska samlas i den inre världen men arbeta utåt genom exempelvis skyltning eller yttre stråk. 

Klarar inte galleriorna av balansen mellan inre och yttre världar kan det bli ett ”läckage”, 

vilket innebär att ett stråk kan tappa kundtryck. Skyltfönstren i de gallerior vi observerat 

används av hyresgästerna med butiker ut mot gatan där de skyltar med sitt eget sortiment och 

utbud, galleriorna i sig har ingen egen eller gemensam skyltning. Detta kan jämföras med 

Nordiska Kompaniet i Stockholm där de har en gemensam julskyltning varje år som attraherar 

många människor och lockar dem att besöka gallerian.
164

 Skyltfönster ska skyltas om med 

jämna mellanrum
165

 men detta är butikernas uppgift i alla de gallerior vi observerat då det är 

de som har sina produkter där. Staden vill gärna att gallerian öppnas ut mot gatan, detta gör att 

gatan aktiveras, säger en av arkitekterna.  

4.2.3 Entré 

Entrén ska presentera vad som finns innanför dörrarna och vara en vägvisare samt 

reklampelare så att besökarna uppmärksammar gallerian direkt.
166

 En arkitekt som vi 

intervjuat säger att entrén är en av de viktigaste delarna i en galleria då den speglar och 

annonserar för vad hela gallerian har att erbjuda. Entrén bör ligga ”rätt” i staden och det är 
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viktigt att den syns väl, säger en av de arkitekter vi intervjuat. Den ska vara välkomnande och 

trevlig. Ju öppnare en entré är desto bättre är det för gallerian. En tråkig entré kan vara 

missvisande för besökarna och de ska inte behöva leta efter entrén vid ett besök.
167

 

Exempelvis Krämaren som vi observerat har sex olika ingångar för att fånga upp stråken från 

stadens gator. En arkitekt säger att det blir lättare för besökare att ”glida” in i gallerian om 

entrén är stor och öppen. Samma arkitekt säger även att karuselldörrar inte är att föredra för 

gallerior då det kan stoppa upp flödet av människor på väg in eller ut ur gallerian. 

Kungsmässan har stora karuselldörrar, vilket kan stoppa upp flödet av människor men vi 

observerade att entrén ändå är lätt att ta sig igenom. Det finns även dörrar bredvid 

karuselldörrarna som besökare kan välja. Entrén till Mitt i City har stora glasdörrar och 

ovanför dörrarna sitter det ljusslingor som gör det lätt att uppmärksamma själva entrén. I Mitt 

i City finns en informationstavla för att lokalisera besökare, vilka hyresgäster som finns i 

gallerian samt broschyrer om gallerian som är gratis för besökarna. Då Mitt i City är en 

relativt stor galleria ställs det krav på att entrén gör interiören rättvisa.
168

  På senare år har en 

orange matta lagts på plats utanför entrén som kan göra att besökarna känner sig mer 

välkomna, säger en centrumledare som vi intervjuat. Mitt i Citys entréer har trots att de är 

något osynliga för besökare inte gjort att de tappat besökare, utan gallerian hade väldigt 

många besökare det första året. Men de som arbetar med gallerian nu har fokuserat mycket på 

entréerna och tillfört lite utsmyckning, som exempelvis mattorna och ljusslingorna. Vi 

upplevde entrén som välkomnande och trevlig, men kanske något svår att se då den låg något 

”inklämd” mellan butiker. Schmidt Thurow och Sköld Nilsson säger att det borde finnas en 

karta över gallerian precis innanför entrén, exempelvis en informationstavla som i Mitt i City, 

så besökarna känner sig trygga när de kommer in genom entrén.
169
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Bild 2: Entré till Mitticity, Karlstad 

Galleria Trädgårdens har en relativt stor entré som är enkel att se då den är belägen i slutet av 

en stor handelsgata, det blir naturligt för besökare att fortsätta in i gallerian från handelsgatan. 

Det finns även en entré in till gallerian på nedre plan, och båda entréerna har automatiska 

dörrar som gör det enkelt för förbipasserande att bara ”glida” in, som skulle vara positivt för 

gallerian enligt en arkitekt vi intervjuat. Det saknas dock inbjudande och välkomnande 

detaljer, såsom en matta, blommor eller skyltar utanför Galleria Trädgården. Detta är faktorer 

som gör det lockande för besökare att gå in i gallerian.  

4.2.4 Infrastruktur 

Då det på senare år blivit enklare för besökare att ta sig långväga för att handla är 

infrastrukturen kring gallerian viktig vilket gör att vägnät samt kommunala 

transportmöjligheter måste vara välutvecklade. För de som vill besöka Mitt i City är 

infrastrukturen välutvecklad då det finns både busshållplatser och tågstation i närheten. På 

bottenvåningen i Mitt i City finns ett parkeringshus med nästan 400 parkeringsplatser som gör 

det enkelt för besökare att ta bilen till gallerian. Det har visat sig att närhet till 

parkeringsplatser är en viktig faktor för att locka besökare till gallerior.
170

 Från Mitt i City är 

det cirka 200 meter till tågstationen och 300 meter till busshållplatser. Även Krämaren har 

närhet till kommunala transportmöjligheter då det finns busshållplatser utanför fyra av de sex 

entréerna. Tågstationen ligger även i närheten.  
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Bild 3: Busshållsplatser, markerade med svarta kuber omkring Krämaren, Örebro 

Respondenterna vi frågat anser det betydelsefullt att det finns goda transportmöjligheter när 

de ska ta sig till och från gallerian, det gör gallerian mer attraktiv i deras ögon. De 

centrumledare vi intervjuat är medvetna om hur infrastrukturen är uppbyggd i området och ju 

mer uppdaterade de är som centrumledare desto större möjligheter har gallerian att bli 

framgångsrik.
171

 Dock kan det vara svårt att ändra beslut om gallerian inte är ett stort projekt i 

stadskärnan, de får ofta finna sig i den infrastruktur som är. Men om det är någon ändring som 

planeras som påverkar gallerian negativt, exempelvis en gata som riktas om till gallerians 

nackdel, säger en av de centrumledarna som vi intervjuat att de ger sig in i den debatten 

direkt. Arkitekterna har mer att säga till om gällande infrastrukturen då de kan välja var de vill 

placera en nybyggnation av en galleria och om inte infrastrukturen är bra där gallerian är tänkt 

att vara belägen så får de komma med rekommendationer om ändringar. En av arkitekterna 

menar även att det är viktigt att leta efter tydliga landpunkter och ett bra läge vid utformandet 

av gallerior, det ska finnas bra kommunikation gällande buss, tåg och parkeringsmöjligheter. 

Mitt i City fokuserade på att ha en inomhusparkering då detta inte fanns i centrala Karlstad 

vid tidpunkten av utformningen och en centrumledare säger att det är viktigt att kunderna har 

lätt att få med sig det de handlat till bilen eller bussen. Galleriorna vi observerat har närhet till 

alla dessa transport- och parkeringsmöjligheter. Kungsmässan och Galleria Trädgården har 

gångavstånd till kommunala transportmöjligheter, tågstationer och busshållplatser. För att en 

galleria ska vara attraktiv bör den vara belägen i ett vältrafikerat läge. Vägnät och kommunala 

transportmöjligheter ska vara välutvecklade så besökare, varutransporter och även personal 
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som arbetar i gallerian enkelt ska kunna ta sig till platsen.
172

 Detta påpekar även en av de 

centrumledare vi intervjuat, tillgängligheten är väldigt betydelsefull, besökarna ska kunna ta 

sig till gallerian med bil och ha lätt att parkera. Det ska även finnas kollektivtrafik i närheten, 

säger centrumledaren. Besökarna ska få med sig varorna hem på bästa sätt. En av de arkitekter 

vi intervjuat säger att det är viktigt med en bra balans mellan handelsyta och 

parkeringsplatser. Som arkitekt ser man utifrån hur kommunen synkar infrastruktur med den 

miljö gallerian är belägen i. De måste även ta hänsyn till logistik kring gallerian. Något som 

centrumledare tittar på är hur gallerian kan kombineras med bostäder för att 

befolkningsunderlaget och köpkraften är ett måste för att en galleria ska överleva. Det är 

viktigt att alltid ligga steget före för att bli en framgångsrik galleria.
173

 

4.3 Interiör miljö 

Den interiöra och exteriöra miljön ska återspegla varandra och stämma överens både i 

färgtema och i materialval. Det krävs ett fortlöpande arbete i de offentliga miljöerna ska 

uppfylla besökarens olika krav.
174

 Exempelvis arbetar Kungsmässan varje dag med att hålla 

sin offentliga miljö fräsch genom att ha dagliga rundor där de kontrollerar att allt i och utanför 

gallerian är helt, rent och fräscht. Då alla gallerior vi observerat är byggda på 2000-talet 

märker de ut sig gentemot andra gallerior som är byggda tidigare då galleriorna har likvärdiga 

materialval i golv, väggar och övrig arkitektur.  

4.3.1 Lokalen 

En nybyggd galleria ska vara luftig, fräsch med modern design och den ska gärna anpassas till 

omgivningen.
175

 Alla de gallerior vi observerat är är relativt nybyggda och de upplevs som 

både moderna och fräscha. Det finns ljusa, öppna ytor som gör att de känns rymliga och 

luftiga. En galleria ska vara fräsch, välskött och det har visat sig att investeringar i gallerian 

gör den mer framgångsrik samt attraktiv
176

. Galleriorna ska ha en hög standard när det 

kommer till trivsel och renlighet. Renlighet är något respondenterna i våra fokusgrupper anser 

är mycket viktigt för att gallerian ska vara trivsam. Det kan vara en av avgörande faktor för 

om de ska göra ett återbesök eller inte. En exklusiv atmosfär måste skapas i 2000-talets 

gallerior och därför används vissa inredningsmaterial såsom marmorgolv och glas
177

 vilket 
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alla de observerade galleriorna genomgående använder sig av. Interiören i galleriorna 

stämmer överens med hur 2000-talets gallerior ofta ser ut, vilket skiljer dem mot äldre 

gallerior. Det var delade meningar huruvida respondenterna reflekterat över inredningen i 

galleriorna, några tänkte inte på det över huvud taget medan andra ansåg det som 

betydelsefullt med en trendig och trivsam inredning.  

 

Bild 4: Överblick från övre plan, Mitt i City 

En galleria bör ha stora fönster i jämna intervaller för dagsljusinsläpp.
178

 I Mitt i City finns en 

kupol i taket som släpper in dagsljus men inga stora fönster ut mot gatan. Krämaren har en 

stor glasvägg mot ett av Örebros torg som släpper in mycket dagsljus. Respondenterna i 

fokusgrupperna ansåg att dagsljusinsläpp var positivt för besöket då de kände en viss koppling 

mellan utsidan och insidan av gallerian, en respondent beskrev det som att ”man är inne fast 

det ändå känns som att man shoppar ute” om det är ett bra dagsljusinsläpp.  
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Bild 5: Stort allmänutrymme med dagsljusinsläpp, Krämaren, Örebro 

Dagsljus är något som kan öka försäljningen
179

 och bör tas i akt vid bygget av en galleria. 

Mycket ljusinsläpp från många ljuskällor är en viktig faktor för att en galleria ska bli 

framgångsrik, säger en av de arkitekter vi intervjuat. Hon säger fortsättningsvis att det är bra 

att använda dagsljus och mycket ljusinsläpp på allmänna utrymmen. Arkitekter måste hitta en 

bra balans mellan dagsljus och allmänbelysning. Med ljus och färger kan vissa intressepunkter 

skapas i en galleria som gör det enklare för besökare att navigeras vidare i gallerian. Ljus är 

en viktig faktor i en galleria då det håller saker levande, säger en av de intervjuade 

arkitekterna. 

Galleria Trädgården har endast dagsljusinsläpp från entréerna medan Kungsmässan har 

ljusinsläpp på andra våningen och även genom sina stora entréer. Centrumledaren för 

Kungsmässan säger att det är viktigt att det är ett bra ljusinsläpp vid entrén och vid båda 

planen där det är öppna ytor. Han anser att det är viktigt att kunden inte går in i en bunker 

utan att det ska vara luftigt och ljust i hela gallerian. Det används både dagsljus och lampor 

för att gallerian ska hållas ljus. Det är viktigt att ha mycket belysning under vintern så 

besökarna vågar gå på alla stråk i gallerian. I en galleria krävs en god allmänbelysning och 

även en bra punktbelysning
180

 vilket Mitt i City ser ut att ha fokuserat mycket på. De har 

mycket spotlights, discokulor och stora trendiga lampor i taket. De använder sig av viss 

punktbelysning för att mörkare platser ska bli ljusare. I övrigt berättar före detta 

centrumledaren för Mitt i City att det arbetas mycket med ljussättning och trots alla lampor 
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observerade vi att de har en god nivå på allmänbelysningen som är något dämpad och ger en 

trivsam känsla. 

 

Bild 6: Överblick från övre plan, Mitt i City  

Vid nybyggnationer och upprustningar av gallerior är det viktigt att skapa en exklusiv 

atmosfär,
181

 dock säger en av de arkitekter vi intervjuat att det är svårt att utforma en galleria 

som ser exklusiv ut och ibland får arkitekturen inte se för dyr ut, då besökarna kan tro att 

gallerian har ett dyrt utbud. Arkitekturen i gallerian får inte heller se för billig ut, då kan 

besökarna tro att det är billigt i gallerian för att miljön runtomkring är billig. Det bästa är att 

hitta en bra balans mellan dyrt och billigt vid inredning av gallerior. Under 2000-talet har det 

ofta använts material som marmorgolv, ädelträ, glas och stål
182

 och detta ser vi i de gallerior 

vi observerat. Dessa material har även en god hållbarhet som inte behöver bytas ut för ofta, 

säger alla de som vi intervjuat. Vissa av dessa material, som glas och trä är bra att använda då 

dessa material är svårare att klottra på, säger en av arkitekterna.  
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Bild 7: Gångstråk, Krämaren, Örebro 

En gallerias stråk kan med fördel planeras så det är lätt för besökarna att följa dem, de kan 

med fördel byggas horisontellt, som en cirkel eller som en triangel.
183

 Mitt i City är utformad 

som en cirkel vilket gör att de flesta besökarna har ett liknande rörelsemönster. Gallerian är 

uppbyggd i två våningar som liknar varandra och på övre plan finns en öppen yta som gör det 

lätt för besökarna att ha en god översikt över större delen av gallerian. För att en galleria ska 

lyckas locka besökarna vidare genom alla stråk krävs ett antal attraktionsmoment för att 

kunden ska fortsätta sitt besök.
184

 Mitt i City har anpassat sig efter detta genom att strategiskt 

placera ut restauranger och caféer, attraktiva butiker samt toaletter på båda planen. Gallerian 

kan jämföras med Colemans triangelformade cirkulationsbana
185

 (Figur 4, s. 10).  
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Bild 8: Överblick från övre plan, Mitt i City 

Det är viktigt att arkitekter tar hänsyn till hur människors rörelsemönster ser ut och hur 

människor går för att det ska vara så bekvämt som möjligt för dem.
186

 Flera av de vi intervjuat 

påpekar att ett bra sätt att navigera besökarena vidare genom gallerian är genom att placera ut 

ankarbutiker och andra attraktionsmoment som caféer i olika delar av gallerian. Detta var 

inget respondenterna i våra fokusgrupper tänkt på innan vi frågade om det, men när de sedan 

tänkte efter visade det sig att de brukar besöka olika delar av gallerior just för att besöka de 

större butikerna och caféerna.  En av de arkitekterna vi intervjuat yttrar att det är angeläget att 

ha attraktiva hyresgäster på plan två, detta för att det ska finnas stora och intressanta butiker 

på båda planen. Det ska finnas strategiskt utplacerade attraktionsmoment som gör att 

besökaren vill fullfölja sitt besök och inte tröttnar innan det slutliga ändamålet för besöket 

nåtts.
187

  

Kungsmässan är horisontellt utformad (se figur 5, s. 16) med ett visst antal attraktionsmoment 

utplacerade efter stråken med kända butiker, caféer och restauranger. För att få besökarna att 

strömma genom hela gallerian binds Kungsmässans två våningsplan ihop med rulltrappor i 

olika delar av gallerian. Detta kan jämföras med Colemans Tvåvånings-lodrät 

cirkulationskarta som ska göra att besökarna ska röra sig enkelt genom hela gallerian (se figur 

3 s. 10). Galleria Trädgården har två våningar som binds ihop med en rulltrappa i mitten av 

våningarna. Övre plan kan jämföras med Colemans triangelformade cirkulationsbana,
188

 där 

vissa ankarbutiker är utplacerade i triangelns hörn. Nedre plan kan jämföras med en kort 
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horisontell gata
189

 där attraktionsmomentet är ett känt café i ena änden och i andra änden finns 

en stor kedjebutik. På Galleria Trädgårdens övervåning får besökaren inte samma överblick 

över gallerian som i de andra galleriorna, gallerian är öppen till nedre plan men detta endast 

på grund av rulltrappan som binder samman våningsplanen. Gångstråket på övre plan gör att 

besökaren bara ser in i en butik på nedre plan. Respondenterna i våra fokusgrupper hade inte 

reflekterat speciellt mycket över att man kunde befinna sig på övre plan och titta ner på nedre 

plan, men många ansåg att det var väldigt trevligt med den öppna känslan och överblicken de 

hade. Någon nämnde att det var trevligt när gallerian kändes luftig och det nästan var som att 

de befann sig utomhus. Någon annan pratade lite om att det var en del av upplevelsen att titta 

på folk som befinner sig i gallerian, vilket är betydligt lättare att göra från övre plan.  

4.4 Psykosocial miljö 

Den psykosociala miljön är väldigt viktig vid utformningen av en galleria då 

upplevelserummets utformning skapar olika känslor hos olika besökare. Vissa upplevelserum 

gör att besökare direkt känner glädje och lycka medan andra upplevelserum kan få besökare 

att känna sig ledsna och nedstämda. En plats där de känner glädje är en plats de gärna 

återkommer till.
190

 En arkitekt säger att de inte använder några speciella knep för att få 

besökarna på bättre humör när de besöker gallerian men det är viktigt att gallerian lämnar ett 

minnesvärt intryck som gör att besökarna trivs och vill komma tillbaka till gallerian. En av de 

centrumledare vi intervjuat säger att en galleria ska bli ihågkommen av besökaren och att 

denne ska prata vidare om gallerian till någon annan. En annan arkitekt påpekar att det är A 

och O att gallerian gör ett minnesvärt intryck. Vissa stämningsfaktorer som layout och musik 

kan ha en stor inverkan på människors beteende och är det en känslomässigt positiv inverkan 

hos besökaren kan det leda till en ökad kundtillfredsställelse för upplevelsen eller platsen 

besökaren befinner sig på.
191

 För att en galleria ska bli attraktiv och trivsam behöver 

arkitekterna på något sätt hitta en värme och genuinitet i de material och färger de använder 

sig av, säger en av de arkitekter vi intervjuat. Attraktiviteten ligger i att gallerian är lite unik 

och att saker känns lite nytt och särskiljer sig från andra, men inte helt och hållet. 

Respondenterna i fokusgrupperna hade delade meningar om en galleria ska vara unik och om 

de kunde få en helhetsupplevelse av en galleria. Några sade att de inte tänkt på en galleria 

som en helhetsupplevelse medan andra trodde att de skulle kunna få det men hade inget 

                                                 
189

 Coleman P (2007) s. 341 
190

 Mossberg L (2002) s. 134 
191

 Mossberg L (2002) s. 134 



 

Sida 44 av 62 

 

 

konkret exempel på en helhetsupplevelse från en galleria. De flesta i fokusgrupperna ansåg att 

butiksmixen gör en galleria mer unik än själva interiören.  

4.4.1 Sinnen 

Sinnen är något som påverkar det undermedvetna och som har inverkan på hur besökare 

kommer bedöma och uppleva gallerian. Alla sinnen, syn, hörsel, känsel, lukt och smak, ska 

attraheras och stämma överens med det som besökaren förväntar sig. Det första intrycket är 

viktigt och sinnesuttryck ska påverkas både psykiskt och fysiskt. Helhetsupplevelsen måste ha 

en jämn och hög standard.
192

 Helhetsupplevelsen är det viktiga för att besökare ska komma 

tillbaka och även stanna länge på platsen, säger en av arkitekterna. Målet är att platsen ska bli 

en mötesplats för besökarna. En av centrumledarna vi intervjuat anser att en galleria blir 

attraktiv och trivsam då den har det ”lilla extra” och de som arbetar med gallerian alltid tänker 

utifrån besökarens synvinkel. Kungsmässan har en framgångsformel, u/f < 1, vilket betyder 

upplevelse genom förväntan ska bli en större upplevelse än förväntat. Alla som besöker 

Kungsmässan ska få en upplevelse att minnas, det förväntningar besökarna har innan de 

besöker gallerian ska infrias och överträffas. 

Musik kan skapa olika stämningar och känslor hos besökaren, i Sverige är människor vana vid 

musik i butiker och caféer. Musik bör även finnas i gallerior och ska stämma överens med 

stämningen i gallerian.
193

 I både Mitt i City och Krämaren spelas ny, välkänd, upp-tempo 

musik i en behaglig ljudnivå. Att spela välkänd, upp-tempo musik riktat mot gallerians 

målgrupp kan öka kundflödet och genomströmningen.
194

 Varken Galleria Trädgården eller 

Kungsmässan har musik i gallerian, men Kungsmässan har istället meddelanden med jämna 

mellanrum som informerar om event i gallerian eller är en hälsning till besökarna, exempelvis 

”Välkommen till Kungsmässan! Vi som jobbar här lovar att ge er bästa service! Vi hoppas ni 

får en trevlig dag”. Detta gör att både besökare och personal känner sig hemma i gallerian. 

Respondenterna i vår undersökning hade något delade meningar om ämnet musik. De flesta 

ansåg att de gärna skulle vilja ha musik i galleriorna och att det skulle vara trevligt med musik 

i gallerian, men det var inte alla som reflekterat över om det fanns musik i de gallerior som de 

besökt. Majoriteten av respondenterna skulle föredra ett något lugnare tempo på musiken i 

gallerior, såsom loungemusik eller harmonisk musik. Den här typen utav musik spelas dock 

inte på någon utav de gallerior vi observerat.   
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Färger har en stor inverkan på människor då de kan sätta igång tankar, känslor och väcka 

minnen.
195

 I Mitt i City är det genomgående färgtemat orange, vilket är en färg som har en 

uppiggande effekt på människor. Orange är en färg som människor gärna drar sig till
196

 och 

reagerar snabbare på och det kan därför vara lättare för människor och besökare att 

uppmärksamma Mitt i Citys entré och logotyp.
197

 Tidigare var Mitt i Citys färgtema ännu mer 

genomgående i hela gallerian men på grund av sabotage var de tvungna att använda svart och 

grått på exempelvis sittpuffarna som tidigare var orange. Krämaren har även de ett 

genomgående färgtema så gallerian känns som en helhet, med gult på logotypen, gula skyltar 

och gula inredningsdetaljer. En av arkitekterna säger att det är viktigt att tänka på hur mycket 

färg som används i en galleria då vissa färger inte är positiva för människor. Det är viktigt att 

gallerian syns men den får inte ta för mycket uppmärksamhet från hyresgästerna. I Krämaren 

används därför vitt, grått och svart som bas. Galleria Trädgården och Kungsmässan har inget 

genomgående färgtema utan arbetar med hållbara materialval och traditionella färgskalor som 

vitt och svart.  

 

Bild 9: Översiktsbild från plan 2, Krämaren i Örebro 

Minnen av dofter är något som kan ge mer intensiva känslor och mer tydliga minnesbilder hos 

en människa än vad bilder gör, vilket innebär att minnet av dofter varar längre än minnet av 

sådant som setts.
198

 Då det finns både ett café och en liten Food Court i Mitt i City doftar det 

lite kaffe och mat i gallerian. Även de andra galleriorna har caféer, bagerier och restauranger 
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som gör att en kaffe- och matdoft sprids i galleriorna. Det är de som bidrar till dofterna och 

det finns ingen speciell doft som kan ge besökare speciella minnen. Dofter kan, precis som 

musik, påverka besökarens tidsuppfattning positivt. Tiden kan upplevas långsammare om det 

doftar gott, exempelvis från ett café
199

. En doft av exempelvis nybakta bullar är alltid en 

trivsam faktor, säger en av arkitekterna.  

4.4.2 Bekvämlighetsytor 

Mitt i City har både ett café och flera restauranger, något som i princip är ett måste för en 

trivsam galleria. Många gallerior har på senare tid anammat något som kallas Food Court, 

vilket betyder att flera restauranger har gemensamma sittplatser för deras besökare något som 

gynnar både restauranger och sällskap som vill sitta och äta tillsammans.
200

 Det finns en liten 

Food Court i Mitt i City, de har två restauranger just nu som ska utökas till fyra, med 

sittplatser i mitten av gallerians nedre plan. Varken arkitekterna eller de centrumledare vi 

intervjuat anser att en Food Court i en galleria är speciellt viktigt men kan vara en 

attraktionskraft om utrymme och efterfrågan finns. Ingen av de andra galleriorna har Food 

Courts men det finns både restauranger och caféer i galleriorna. En arkitekt säger att det är bra 

med utspridda caféer, exempelvis en vid entrén och en längre in i gallerian. Våra respondenter 

ser caféer och restauranger som en av de största attraktionskrafterna för att de ska besöka en 

galleria. Ska de dessutom spendera lång tid i gallerian blir caféer och restauranger ett måste 

för dem. På Kungsmässan finns fyra restauranger och fem caféer utspridda i gallerian. 

Galleria Trädgården har ett välkänt café vid entrén på bottenplan. Samtliga av de intervjuade, 

arkitekter, centrumledare och respondenter i våra fokusgrupper anser att caféer och 

restauranger är ett måste för att en galleria ska vara attraktiv och trivsam. Många utav 

respondenterna ville bara ha ett café för att gallerian skulle bli en mötesplats och att det skulle 

finnas någonstans att sitta ned tillsammans med vänner i gallerian.  
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Bild 10: Food Court på nedre plan, Mitt i City i Karlstad 

Rena och lättillgängliga toaletter är uppskattat av besökare och antalet toaletter ska vara 

proportionerligt till gallerians storlek.
201

 Mitt i City, Krämaren och Kungsmässan har 

välskötta och upprustade toaletter som är lättillgängliga då de finns på båda planen i 

galleriorna. Det har visat sig att om toaletter med avgift finns i gallerian använder inte 

besökarna dessa lika ofta som om toaletterna varit avgiftsfria.
202

 I Krämaren och Galleria 

Trädgården har toaletterna en avgift på fem kronor. I Krämaren finns en växlingsautomat där 

besökare kan växla sedlar och mynt. I Mitt i City och på Kungsmässan är toaletterna 

avgiftsfria och det finns även ett schema på varje toalett när de senast rengjordes. En 

centrumledare säger att det är ett irritationsmoment för besökarna när det är en kostnad för att 

besöka toaletten och de vill inte ha irriterade besökare. Främst är det barnfamiljer som 

uppskattar kundtoaletter med skötbord och papperskorgar.
203
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Bild 11: Toalett, Kungsmässan i Kungsbacka 

Alla gallerior har toaletter med skötbord. Utarbetade amningsrum finns i Mitt i City och på 

Kungsmässan, där de lagt ner mycket arbete på att utforma en trivsam miljö. Krämaren har 

inget amningsrum, arkitekten för Krämaren säger att det är ett plus om en galleria har ett 

amningsrum men det beror också på vilket målgrupp gallerian riktar sig till. Utformningen av 

rummet och var amningsrummet finns är en viktig del. Det får inte vara avsides i gallerian och 

det ska finnas en nyckel i exempelvis ett café som går att hämta ut, annars är risken att 

personer som inte ska befinna sig där låser in sig där. Det är även bra om en mikrovågsugn 

och ett skötbord finns i amningsrummet. Inte heller Galleria Trädgården har ett amningsrum 

att tillgå. Respondenterna i våra fokusgrupper var alla eniga om att rena, välskötta och 

lättillgängliga toaletter är mycket viktigt för att en galleria ska vara trivsam, det är en mycket 

hög prioritet. Dock ansåg de inte att amningsrum är lika viktiga då ingen av de tillfrågade har 

egna barn. Detta var något de trodde de skulle tänka mer på om de fick barn. Amningsrum är 

något som på senare tid blivit mycket viktigt då nyblivna mammor och pappor spenderar 

mycket tid i gallerior, och är en viktig målgrupp att fästa avseende vid, och att serva kunden 

är mycket viktigt, säger en av arkitekterna vi intervjuat.  

Sittplatser är viktiga för att gallerior ska vara trivsamma och sittplatserna måste finnas 

tillgängliga för alla.
204

 På Kungsmässan, Krämaren och Mitt i City finns det gott om 

sittplatser över hela gallerian. Sittplatser är en viktig faktor, då alla besökare inte är i gallerian 

för att handla. Galleria Trädgården har inga sittplatser i gallerian, förutom de som finns på 
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gallerians café. Gallerian är dock ganska liten, men har mycket besökare och skulle därför 

behöva någon form utav bänkar eller soffor för människor som exempelvis vill stanna och 

vila eller vänta på sällskap eftersom det är viktigt för galleriors trivsamhet att det finns 

tillgängliga sittplatser.
205

  

4.4.3 Växtlighet och vatten 

Under 1990-talet skapades en trend med växtlighet och vatten i gallerior, på grund av att 

städer expanderade och människor ville ha en del av landskapet i staden.
206

 Idag är växter och 

vatten en vanlig del i gallerior och Coleman skriver att denna del inte ska underskattas.
207

 

Växter ska placeras så det passar väl in i den övriga miljön i gallerian. Det är viktigt att sedan 

hålla efter växterna med bland annat vatten och omplantering.
208

 På Kungsmässan hyr de in 

företag för att sköta alla växter som finns i gallerian, de är noga med att växterna alltid hålls 

fräscha, säger centrumledaren. Fontäner är något som många ser som en upplevelse. 
209

 På 

Kungsmässan finns det både ett akvarium och fontäner som är väldigt uppskattat hos 

besökarna, säger centrumledaren som vi intervjuat. Växtlighet och vatten är ofta en fråga om 

pengar, så frågan är om det är kostnadseffektivt att lägga pengar på det eller blir det i 

slutändan för mycket kostnader för gallerian? Detta är viktiga siffror att titta på, säger en av 

centrumledarna. Arkitekterna vi intervjuat säger att gallerian måste ha ett tydligt koncept och 

om växtlighet passar in i detta koncept så kan växtlighet och vatten vara bra för gallerian. 

Arkitekterna har ofta ett stort inflytande på om det ska vara växtlighet och vatten inne i 

gallerian, då de ger råd om vad som skulle passa byggnationen. Beställaren bestämmer sedan 

om de anser detta vara viktigt, då skötsel, underhåll och drift kostar mycket pengar vilket 

beställaren måste ha i åtanke. Arkitekten bestämmer dock inte om växter och vatten ska finnas 

i en galleria i slutändan, men som tidigare nämnt har de ett stort inflytande på dessa faktorer.  

4.5 Upplevelser 

För att skapa en god atmosfär i en galleria kan vissa knep användas. Musik, vacker design och 

ett trivsamt ljus är något Mossberg uppger som viktigt att arbeta med för att skapa 

upplevelser, och detta arbetar galleriorna vi observerat med. Galleriorna har en modern design 

och ett väl utarbetat ljus som är behagligt för kunden. En upplevelse är något individuellt för 

varje person och respondenterna i våra fokusgrupper hade dock olika uppfattningar om vad en 
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upplevelse är. Några av dem ansåg att en välarbetad galleria som hålls uppdaterad, med fräsch 

och ny design samt en bra butiksmix kan ge dem en bra shoppingupplevelse medan andra inte 

reflekterat över att en galleria kan ge dem en speciell upplevelse. En respondent sade att ”en 

stor galleria i Dubai som jag besökte kommer jag alltid komma ihåg eftersom de hade en 

skidbacke inomhus, ett stort akvarium och det ”regnade” varje dag klockan tre. Det var 

verkligen en upplevelse.” 

4.5.1 Upplevelserummet 

Om en besökare trivs i ett upplevelserum stannar denne gärna länge.
210

 Respondenterna i 

fokusgrupperna styrkte detta då de ansåg att om de kände en viss hemtrevnad och trivsamhet 

vid besöket stannade de gärna en länge tid för att umgås i gallerian. Upplevelserummet delas 

upp i olika delar, den fysiska omgivningen och den sociala omgivningen. Den fysiska 

omgivningen beskriver gallerians ljud, ljus och utsmyckning. Den sociala omgivningen är 

andra människor som befinner sig i gallerian samt hur de beter sig och påverkar varandra.
211

 

Respondenterna i fokusgrupperna ville gärna inte befinna sig i en folktom galleria utan ansåg 

att det skulle vara lagom mycket människor. Merparten kom fram till att de inte heller ville att 

det skulle vara för mycket människor i gallerian då de undvek att besöka den om de inte hade 

något angeläget ärende i gallerian eller gallerian anordnade ett event som intresserade dem. 

Då hade de inte lika stora krav på den sociala omgivningen. Respondenterna ansåg att 

gallerian är attraktiv om det är rörelse i gallerian och även om de känner att de passar in i 

segmentet och människorna runt omkring som kan liknas vid Belks makro- och mikrosociala 

omgivningar där samspelet mellan stora och små grupper av människor förekommer.
212

  

4.5.2 Tematisering 

Tematisering kan enkelt beskrivas som att en upplevelse ska bli fullständig. Det ska vara 

samma styrka från idé till upplevelsen besökaren minns. Helhetsupplevelsen är det viktigaste 

för besökaren och finns en dålig del av upplevelsen ska den annars minnesvärda upplevelsen 

fallera. Respondenterna i fokusgrupperna ansåg att avsaknad av toaletter och caféer kunde 

påverka helhetsupplevelsen hos dem. Något annat som de ansåg påverkade 

helhetsupplevelsen var om gallerian är ostädad och mindre bra ordning. Tematisering har 

beskrivits av Joe Pine och Jim Gilmore i fem olika steg.
213
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Steg 1 

Vilka kärnvärden ska företaget stå för och vilken dominerande idé ska uppnås?
214

 Detta är 

något alla gallerior vi observerat från början utgår från när utformandet av en galleria 

påbörjas. På Mitt i City har de ett löfte som de utgår ifrån, det ska vara en storstadspuls och 

besökarna ska få känslan av att de är i exempelvis London. På Kungsmässan vill de erbjuda 

sina besökare det lilla extra, upplevelsen ska bli större än förväntan. På Krämaren har de en 

affärsidé om shopping för alla smaker. När Galleria Trädgården utformades ville arkitekterna 

skapa Varbergs första galleria med ett brett, känt utbud av butiker i en attraktiv inomhusmiljö. 

Även sådant som segment och vad som ska erbjudas till det utvalda segmentet måste 

beaktas,
215

 vilket de observerade galleriorna arbetar med.  Exempelvis vill Mitt i City ha en 

storstadsimage och detta syns genom sitt genomgående tema från annonsering till gallerians 

offentliga miljö med exempelvis en eventarea och en liten Food Court.  

Steg 2 

Verksamheten kan tematiseras med tre ord, upplevelser ska utveckla känslor hos besökaren, 

de ska kunna koppla av och på så sätt skapa minnen från platsen. Därför kan tre ord som 

definierar gallerian vara bra att använda sig av för att göra intryck på besökaren och även göra 

besökaren intresserad. Detta kan vara ord som ökar imagen och värdet utan att kosta något.
216

 

Ingen av galleriorna arbetar direkt med ”tre ord” men har som sagt affärsidéer som de arbetar 

aktivt utifrån exempelvis Kungsmässan, som arbetar utifrån sin trivselformel där upplevelsens 

ska överträffa förväntan. Deras trivselformel har visat sig vara framgångsrik då de 2009 blev 

utnämnda till Sveriges trivsammaste galleria (se Bilaga 1). 

Steg 3 

Människors sinnen ska påverkas på något sätt . Alla fem sinnena har på något sätt inverkan på 

människors känslor. Vackra miljöer påverkar, även olika ljud, dofter och smaker. Att ta på 

något kan också väcka eller påverka besökarens känslor. Känslor spelar en stor roll i 

helhetsupplevelsen och för att öka den upplevelsen är ett bra sätt att förstärka den med ljud 

som musik, dofter som från ett bageri eller café och ljus som gör besökaren avslappnad.
217

 

Vackra miljöer arbetas det ofta mer med i exklusiva gallerior än de vi observerat men alla 
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gallerior har en mycket fräsch interiör. Musik finns i två av galleriorna som vi observerat, 

Mitt i City och Krämaren. Kungsmässan har vissa meddelanden i sina högtalare som ska gör 

att besökaren känner sig välkommen till gallerian. Galleria Trädgården har ingen musik eller 

meddelanden till sina besökare. Ingen av galleriorna vi observerat arbetar med specifika 

dofter men de har alla caféer och restauranger som sprider dofter av mat och nybryggt kaffe. 

Smaker är inget som tillämpas i de offentliga miljöerna men det finns både caféer och 

restauranger som kan tillfredsställa denna faktor som kan påverka besökarens sinne. 

Helhetsupplevelsen ska ha en jämn standard och en enda sämre uppfattning från besökaren 

gör att helhetsupplevelsens omdöme sjunker.
218

 Respondenterna i fokusgrupperna har överlag 

inte reflekterat över de fem sinnena men de sade att om exempelvis ett café saknas i en 

galleria påverkar det helhetsupplevelsen och viljan att komma tillbaka. 

Steg 4 

Vad ska göra gallerian unik och hur ska besökaren minnas detta?
219

 En arkitekt sade att 

attraktivitet ligger i att gallerian är lite unik och att saker känns ”lite nytt” samt särskiljer sig 

från andra men inte helt och hållet. En centrumledare säger att en galleria inte behöver vara 

speciellt unik men det handlar om att försöka överraska och utgå från besökarens behov. En 

annan centrumledare säger att det är viktigt att hålla sig till den affärsidé som fanns från 

början när gallerian skapades. Det är viktigare med en bra service än vad som faktiskt erbjuds 

i gallerian. Kännetecken avgör vilken image som skapas.
220

  En arkitekt säger att det ska 

finnas unika detaljer för alla gallerior och att galleriorna ska ha bli ett eget varumärke och 

skapa en form av identitet. En galleria som är unik var inget respondenterna efterfrågade och 

de märker inte av om gallerian är ett varumärke eller ej. När respondenterna diskuterade 

varumärken sade de att de tänker mer på butikers varumärke än en hel galleria som 

varumärke.   

Steg 5 

Helhetsupplevelsen är den upplevelse som besökaren minns, frågan är vilken det blir. En 

helhetsupplevelse måste som sagt ha en jämn standard och som Fernström uttrycker det så 

”blir ingen kedja starkare än den svagaste länken”. Upplevelsen kan inte bara ha en jämn 

standard utan denna standard måste också vara hög för att den ska vara minnesvärd. 
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Respondenterna i våra fokusgrupper sade att ofräscha toaletter och avsaknad av ett café kan 

påverka deras helhetsupplevelse av gallerian. Det kan vara svårt att hålla en hög och jämn 

standard i en galleria, då det finns många olika aktörer på platsen. Alla aktörer måste på något 

sätt ta i akt att helhetsupplevelsen är det viktigaste och risken att misslyckas är stor om en 

aktör gör något fel. Något annat att tänka på är att låta besökaren uppleva på plats och inte få 

veta för mycket innan de kommit till platsen.
221

 Kungsmässan vill inte bygga upp en för stor 

förväntan hos besökaren då målet är att dennes förväntningar ska överträffas. Steg 5 har stora 

samband med steg 3 då det handlar om helhetsupplevelse och de saker som gör att besökare 

minns sin upplevelse. Utav de gallerior vi observerat kan vi se att alla arbetar med detta mer 

eller mindre. Då exempelvis Mitt i City är den nyaste av galleriorna som vi observerat så har 

de ett bra utgångsläge när det kommer till att ha en hög standard. Kungsmässan har en 

genomgående hög och jämn standard på den offentliga miljön som de arbetat in under en 

längre period, vilket gör dem starka. De har även god koll på att alla aktörer följer deras 

bestämmelser om hur gallerians helhet ska upplevas och se ut. Då Krämaren är upprustad på 

senare år håller den, precis som Kungsmässan och Mitt i City en hög och jämn standard som 

kan ge besökare en helhetsupplevelse. Galleria Trädgården har en jämn standard men saknar 

vissa delar för att ge besökaren en helhetsupplevelse, enligt tematiseringens steg. Det saknas 

delar från Pine och Gilmores fem steg, bland annat musik eller meddelanden till besökarna 

och gallerian är inte en unik galleria där besökarens förväntningar överträffas. 

4.6 Arkitektur och design 

Har en galleria en kommersiell design och miljö attraherar den besökarna och chansen att de 

kommer tillbaka är stor, arkitekturen har idag fått en allt större betydelse för en kunds 

helhetsupplevelse. Arkitekten ska fånga helheten av gallerian och utgå från affärsidén. Detta 

är något arkitekterna vi intervjuat tar hänsyn till, de utgår alltid från affärsidén vid 

utformandet av en galleria. Innan utformningen av en av galleriorna vi observerat hölls det en 

tävling mellan olika arkitektbyråer för att se vilken av dem som kunde uppfylla affärsidén 

bäst.  

Coleman har flera kriterier för vad som gör en galleria attraktiv och framgångsrik när det 

gäller själva byggnaden. Den ska vara enkel för allmänheten att använda. En galleria ska vara 

centralt belägen,
222

 och alla de gallerior vi observerat ligger i ett centralt läge i en attraktiv del 

av city. De har alla goda förbindelser för besökare som kommer med bil, buss, tåg eller för 
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gångtrafikanter. Det finns parkeringshus i byggnaderna eller utanför galleriorna. Att hyra in 

en arkitekt för att utforma gallerian är bra för attraktiviteten
223

 och detta har alla gallerior vi 

observerat gjort. Alla har haft arkitektbyråer som utformat galleriorna. En galleria ska vara 

välutvecklad och även kunna utvecklas i framtiden. Alla gallerior vi observerat är 

välutvecklade och de ligger rätt i tiden gällande 2000-talets design. Det ska bland annat vara 

luftigt och fräscht
224

 och ha dagsljusinsläpp
225

 och alla gallerior uppfyller dessa krav. Tre av 

dem har dagsljusinsläpp från taket.  

Gallerior som investerat i sin arkitektur och inredning är de gallerior som visar upp de bästa 

siffrorna när det handlar om utveckling,
226

 Alla gallerior som vi observerat är relativt 

nybyggda och är i framkant när det gäller inredningen. Detta bör vara en fördel för dem då 

människor trivs i en upprustad shoppingmiljö, 
227

 något som det blir vid en välutvecklad 

arkitektur. En galleria i ett centralt läge kan lätt förlora sina besökare till externa köpcentrum 

om de inte utvecklas kontinuerligt.
228

 I både Karlstad och Örebro finns ett stort, nybyggt, 

externt köpcentrum dit galleriorna i centrum riskerar att förlora många besökare till om det 

inte utvecklas.
229

 Respondenterna i fokusgrupperna är överens om att det ska vara fräscht och 

gärna nybyggt eller nyupprustat i den galleria de besöker. Dock hade vissa inte reflekterat 

över arkitekturen utan besökte en galleria för att ha flera butiker under samma tak och kunna 

ta en fika på ett café.  

4.7 Lagar 

När utformandet av en galleria påbörjas finns det många lagar att ta i akt exempelvis Plan och 

bygglagen, Boverkets byggregler, Arbetsmiljölagen för byggnadsarbetare, Miljöbalken och 

det finns även en handbok för framkomlighet som heter Bygg ikapp. Detta är något som alla 

arkitekter och även centrumledare arbetar efter. En av centrumledarna säger även att lagar bör 

överträffas, att följa endast lagarna är det inte tillräckligt. De bör överträffas för att 

besökarenas förväntan ska överträffas. Idag ställs det stora krav på att lagar följs och det 

tillverkas till exempel inte hissar som inte är handikappanpassade.  
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5 Slutsats 
 

Vår problemformulering för denna uppsats lyder: Hur kan en attraktiv och trivsam offentlig 

miljö skapas i en centralt belägen galleria i en medelstor stad? Syftet med uppsatsen var att 

finna de faktorer som gör en galleria attraktiv och trivsam för besökare där vi fokuserade på 

de offentliga ytorna i en galleria. Vi ville undersöka hur viktig den allmänna trivseln i miljön 

är och vad som gör en galleria attraktiv. Det visat sig att miljöaspekterna är väldigt viktiga vid 

konsumenternas handlade, då en trivsam miljö påverkar dem positivt och detta kan leda till 

köp.
230

 Det slutliga syftet med studien var att kunna ge goda rekommendationer till centrala 

gallerior angående vad de kan göra bättre med sin offentliga miljö och attraktivitet.  

 

Den första slutsatsen vi kan dra är att en galleria måste vara ren, fräsch och inbjudande för att 

en människa ska välja att göra ett besök i gallerian. Den ska vara öppen och ljus samt ha ett 

antal attraktionsmoment, som exempelvis ankarbutiker och caféer samt restauranger, i 

gallerian för att besökaren ska besöka gallerians alla stråk.  

För att en offentlig miljö i en galleria ska vara trivsam för besökarna är inbjudande och 

trevliga caféer ett måste. Även fräscha, rena och lättillgängliga toaletter uppskattas av 

besökarna och bör finnas för att gallerian ska ses som attraktiv. Några av sinnena ska på något 

sätt attraheras hos besökarna genom exempelvis passande musik och en noga utvald 

ljussättning. Då sinnena attraheras skapas positiva känslor hos besökarna vilket gör att de 

återvänder till platsen. 

Lättillgänglighet, i form av närhet till kommunala transportmöjligheter och parkeringsplatser 

är en faktor som gör att besökarna enkelt kan ta sig till gallerian och detta gör att de ser den 

som attraktiv. En centrumledare utryckte sig så att ”det är viktigt att kunder lätt får med sig 

det de handlat till bilen eller bussen.”  

För att en attraktiv, offentlig miljö ska skapas i en galleria måste arkitekter alltid utgå från 

affärsidén. Inredningen behöver inte vara toppmodern men den ska vara funktionell och 

hållbar, något som bidrar till attraktivitet och trivsamhet hos besökaren. Investeras det inte i 

en centrumbelägen galleria kan detta göra att galleriorna lätt förlora sina besökare till externa 
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köpcentrum. Om en galleria är välplanerad blir shoppingmiljön attraktiv och upplever 

besökarna gallerian som väldesignad så anses den som attraktiv och trivsam. 

6 Rekommendationer 
 

Nedan följer rekommendationer till i första hand till gallerior i medelstora städer i allmänhet 

och vidare följer rekommendationer till de gallerior vi observerat för att de ska kunna höja sin 

attraktivitet och trivsamhet ytterligare. 

Fasaden, skyltfönster och entrén ska signalera rätt känsla till människor om vad som väntar 

dem. Fasaden ska vara ljus för att den ska synas, se hemtrevlig och inbjudande ut. 

Skyltfönster kan bidra till gallerians attraktivitet och för att öka attraktiviteten och 

trivsamheten bör skyltfönster användas så att förbipasserande ska kunna se in genom dem och 

uppmärksamma liv och rörelse. Detta i sin tur bidrar till att människor lockas in i gallerian. 

Rörelse, ljud och ljus i skyltfönster är även bidragande faktorer för att människor ska 

uppmärksamma gallerian. Entrén ska vara lätt att lägga märke till och vara gallerians 

reklampelare utåt. Besökare ska på ett smidigt och tryggt sätt kunna ta sig in och ut genom 

gallerians entré. För att gallerian ska vara attraktiv och bli en minnesvärd upplevelse måste 

det finnas en bra balans mellan den exteriöra miljön och den interiöra miljön.  

För att en galleria ska vara attraktiv och trivsam ställs höga krav på interiören. Det ska vara 

luftigt, fräscht och rent samt vara byggt med material som är tåliga och hållbara. Det är viktigt 

att investera i interiören och att gallerian hålls uppdaterad gällande inredning och design. En 

regelbunden uppfräschning höjer trivsamheten i en galleria. Interiören ska vara unik men får 

inte sticka ut för mycket.  

Ljus av alla slag har hög prioritet och ett behagligt ljus höjer trivsamheten i gallerian. Intaget 

av dagsljus är viktigt samt en god allmänbelysning och bra punktbelysning för att navigera 

besökare genom hela gallerian.  

Den offentliga miljön bör utformas efter människors rörelsemönster för att göra upplevelsen 

så bekväm och enkel som möjligt. Gallerian bör utnyttjas maximalt och ha attraktionsmoment 

på flera platser som lockar besökare vidare genom de olika delarna av gallerian.  

Attraktionsmomenten finns också för att en besökare aldrig får tröttna på gallerian förrän 

besökaren fullföljt sitt ändamål för besöket.  
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Den psykosociala miljön är viktig att beakta då besökare skapar känslor för platsen vid ett 

besök. Känner besökaren glädje ökar chansen att de återkommer till platsen. 

Stämningsfaktorer kan ha en stor inverkan på människors beteende samt en positiv inverkan 

på människors känslor. För att en attraktiv miljö i en galleria ska skapas bör det finnas en viss 

värme och genuinitet i de material som finns. För att en galleria ska vara trivsam bör alla 

sinnen på ett eller annat sätt attraheras, det kan vara genom bakgrundsmusik, varma färger 

och goda dofter som väcker positiva associationer.  

Caféer, restauranger och snabbmatställen är ett måste för att en galleria ska vara trivsam och 

attraktiv. Även fräscha, rena och lättillgängliga toaletter uppskattas av besökare och är en 

bidragande effekt till att en galleria ses som trivsam. Antalet toaletter ska vara 

proportionerligt till gallerians storlek och om gallerian har flera plan ska toaletter finnas 

tillgängliga på varje plan. Handikapptoaletter ska finnas i ett separat rum. Toaletterna ska vara 

gratis då det annars kan bli ett irritationsmoment för besökare. Sittplatser måste finnas 

lättillgängliga i hela gallerian och inte bara på caféer och restauranger.  

Mitt i City uppfyller de flesta av de faktorer som krävs för att en galleria ska vara attraktiv 

och trivsam. Vår största rekommendation angående Mitt i City syftar till deras entré. Den är 

svårlokaliserad för nya besökare och lätt att missa då den är något dold i byggnaden. Entrén 

kunde vara utbyggd från byggnaden så den blir lättare att uppmärksamma, då särskilt för nya 

besökare till gallerian. Musiken i gallerian passar segmentet bra men den motsäger sig vår 

undersökning då våra respondenter vill ha lugnare musik i en galleria, därför blir vår 

rekommendation att ha olika musik vid olika tidpunkter. 

Även Krämaren uppfyller många av de krav som krävs för en framgångsrik och trivsam 

galleria. En rekommendation som vi kan ge till Krämaren är att ha fler sittplatser i den 

offentliga miljön då det är en stor galleria med en bred målgrupp. Att toaletter belagda med 

avgifter kan bli ett irritationsmoment för besökare och därför är det en rekommendation från 

oss att Krämaren erbjuder sina besökare avgiftsfria toalettbesök, dock är det positivt med en 

växlingsautomat utanför toaletterna. Många efterfrågar amningsrum idag då många nyblivna 

mammor gärna spenderar tid i gallerior därför rekommenderar vi Krämaren att utforma ett 

amningsrum. Då växtlighet inte bör underskattas hade färska växter kanske ökat trivsamheten 

i gallerian.  
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Kungsmässan, som utsetts till den trivsammaste gallerian i Sverige 2009 förtjänar den titeln. 

Vår enda rekommendation till Kungsmässan är att ha musik i de offentliga miljöerna som 

passar till deras segment.  

Galleria Trädgården är en mindre galleria och har inte alla förutsättningar att uppfylla alla 

krav. Dock har vi vissa rekommendationer till gallerian för att den ska vara mer attraktiv och 

trivsam. Gallerian måste göras till en mötesplats genom exempelvis olika och större 

evenemang. Något som verkligen saknas i gallerian är sittplatser i den offentliga miljön. Det 

bör vara sittplatser utanför butikerna där de som inte vill gå med in i butikerna kan sitta och 

vänta. Växtlighet och musik skulle öka trivsamheten i gallerian. Entrén är relativt 

välkomnande men en matta i en varm färg hade troligtvis ökat attraktiviteten. Vår största 

rekommendation till Galleria Trädgården är att rusta upp den toalett som finns och även utöka 

antalet. Det behövs minst en damtoalett, en herrtoalett och en handikapptoalett. Galleria 

Trädgården skulle kunna bli en minnesvärd helhetsupplevelse för besökaren om dessa tidigare 

nämnda faktorer uppfylls. 
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Bilagor och appendix 

Bilaga 1 

Sveriges trevligaste köpcentrum 2009 

Andelen besökare som tycker atmosfären är trevlig. 

1. Kungsmässan, Kungsbacka 68% 

2. Nova Lund, Lund  67% 

3. Smedjan, Luleå  64% 

4. Wachtmeister Galleria, Karlskrona  61% 

Citykompaniet, Skellefteå 61% 

Oscarsgallerian, Örnsköldsvik 61% 

5. Mitt i City, Karlstad  60% 

6. Tuna Park, Eskilstuna 58% 

Ingallerian, Sundsvall 58% 

7. Hansagallerian, Malmö 57% 
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Bilaga 2 

Frågor till arkitekter och centrumledare 

1. Hur startar ni ert arbete för att utveckla en galleria? 

2. Vad gör en galleria attraktiv och trivsam för besökare? 

3. Vad är det främsta ni fokuserar på när ni utformar en galleria för att den ska bli 

attraktiv och trivsam? 

4. Gör ni mycket marknadsundersökningar/omvärldsanalyser för att veta om det finns 

kundunderlag/intresse för en galleria på orten? 

5. Vad kan ni som arkitekter göra för att ge kunden en helhetsupplevelse? 

6. Anser ni att en galleria ska vara unik? Om så är fallet, vad gör ni för att skapa detta? 

7. Fokuserar ni på vissa kundsegment vid utformandet utav en galleria? 

8. Är det viktigt att gallerian lämnar ett minnesvärt intryck hos kunden? 

9. Finns det speciella lagar gällande framkomlighet för rörelsehindrade som ni måste ta 

hänsyn till? Exempelvis Hissar, rulltrappor och öppna ytor. 

10. Vad finns det för andra lagar att ta hänsyn till vid utformningen av en galleria? 

11. Har ni ansvar för fasaden vid byggen av nya gallerior eller vid upprustning av 

gallerior? 

12. Hur ska skyltfönstren se ut för att attrahera besökare att besöka gallerian? 

13. Är det viktigt att entrén till gallerian stämmer överens med den resterande interiören? 

14. Vad är viktigt att tänka på när ni utformar en entré till gallerian, så den blir 

välkomnande och framkomlig? 

15. Är det viktigt med trendig inredning/design i nya gallerior?  

16. Såsom material i golv, väggar, trappor, räcken m.m. 

17. Ljusinsläpp, från tak eller fönster, ska vara positivt för besökares trivsamhet, är det 

något ni arbetar med när ni utformar gallerior? 
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18. Hur mycket används lampor för att navigera kunder genom gallerian? 

Punktbelysning/allmänbelysning. 

19. Har ni några speciella knep när ni utformar gallerian för att påverka besökares humör? 

Ex. glad konst, växter eller musik. 

20. Tänker ni på att ha ett genomgående färgtema i gallerian? 

21. Vilka färger anses i så fall bäst att använda? 

22. Hur mycket tar ni hänsyn till gallerians bekvämlighetsytor vid ert utformande?  

23. Med bekvämlighetsytor menar vi: öppna ytor, platser att sitta och vila på, lekplats, 

caféer, toaletter m.m. 

24. Är Food Courts viktigt/bra? 

25. Är gallerior viktiga för utvecklingen av stadskärnan? 

26. Hur mycket bestämmer arkitekten/centrumledaren när det kommer till växtlighet och 

vatten inne i gallerian? 

27. Tar ni hänsyn till de trender som råder, med tanke på färg och inredning, när ni 

utformar en galleria?  
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Bilaga 3 

Frågor till fokusgrupp 

1. Vad anser du vara attraktivt för en galleria? 

2. Lägger du märke till om det är någon musik när du befinner dig i en galleria?  

3. Vilken form utav musik skulle du föredra, om det fanns musik? 

4. Är renlighet viktigt för att du ska trivas i gallerian? 

5. Är parkeringsplatser i god anslutning till gallerian viktigt för att du ska besöka den? 

Tåg, busshållplatser, cykelväg. 

6. Anser du att en galleria kan ge dig en helhetsupplevelse vid besök?  

7. Behöver en galleria vara speciell/unik enligt dig?  

8. Gör det unika det trevligare att besöka? 

9. Spelar det stor roll vilka människor som rör sig runtomkring dig när du befinner dig i 

en galleria? 

10. Tänker du över arkitekturen i gallerian när du besöker den?  

11. Är designen på inredning något du reflekterat över när du besökt en galleria? 

12. Har du tänkt på vilken inredning som använts i gallerior du besökt, såsom golv, tapet, 

lampor? 

13. Reflekterat du över utsidan av gallerior någon gång? Såsom fasad, entré eller skyltar. 

14. Är det viktigt att det finns någonstans att sitta i en galleria? Exempelvis bänkar eller 

fåtöljer. 

15. Är caféer, restauranger och mötesplatser ett måste för dig för att besöka en galleria? 

16. Vill du ha en galleria med mycket evenemang och händelser eller räcker det med att 

gallerian är en trevlig shoppingplats? 
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17. Är toaletter, förvaringsskåp och lekhörna något som behövs för att gallerian ska vara 

trivsam? 

18. Tycker du att hiss och rulltrappor är viktigt för en gallerias attraktivitet? 

19. Är det attraktivt med gallerior som har mycket besökare, eller avstår du från att besöka 

den för detta faktum? 

20. Är framkomlighet viktigt vid besök av gallerior? För barnvagn, rullstol m.m. 

21. Tycker du att det bör finnas en guide (person eller informationstavla) i större gallerior 

(som hjälper till med alla olika former av frågor)? 

22. Är gallerior viktiga för att utveckla en stad och dess stadskärna? 

23. Är det viktigt att känna sig trygg och säker för att du ska trivas i en galleria? 

 


