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Sammanfattning 
Människor ger mening åt sina liv genom upplevelser, ett upplevelsesamhälle har vuxit fram på 

grund av människans behov av meningsfulla upplevelser. Meningsfulla upplevelser beskrivs som 

en starkare ihållande effekt än bara en upplevelse som sådan.  En ny ekonomisk faktor, 

upplevelseekonomi, växer fram där företag kan iscensätta minnesvärda helhetsupplevelser och 

guida till transformation för att differentiera sig.  Människor vill ha meningsfulla upplevelser 

både på fritiden och på jobbet, det ställer krav på att shoppingcentrum, köpcentrum och 

gallerior bör hänga med i utvecklingen då shopping är en populär fritidsaktivitet. 

 

Syftet med uppsatsen är att genom en empirisk studie vid Luleås centrumgallerior belysa 

centrumledares uppfattningar och åsikter om deras gallerior, och utifrån det dra slutsatser om 

centrumgalleriorna är anpassade efter upplevelsesamhällets krav på meningsfulla upplevelser.. 

Uppsatsen har arbetats fram med en kvalitativ ansats. Empirin har samlats in genom två 

kvalitativa intervjuer med centrumledarna för Luleås centrumgallerior Shopping, Smedjan och 

Strand Galleria. 

 

Studien visar att galleriorna i Luleå erbjuder många happenings med ett underhållningssyfte och 

att galleriorna tenderar att innehålla för få moment som kan leda till meningsfulla upplevelser 

som berör och finns kvar längre i gästens medvetande som verktygen Storytelling, tematisering, 

värdskap kan leda till. Studien visar också att det behöver läggas mer tid och resurser på att 

iscensätta och skapa upplevelser än vad det gör idag annars är det svårt att genomföra de 

förändringar som krävs för att galleriorna ska kunna utvecklas till en plats för meningsfulla 

upplevelser. Mina slutsatser kan sammanfattas såhär: I sin helhet uppfyller inte 

centrumgalleriorna i Luleå upplevelsesamhällets krav på meningsfulla upplevelser. 

 

Nyckelord: Meningsfulla upplevelser, upplevelser, shoppingcentrum, Luleå centrumgallerior  
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1. Bakgrund 
Nedan ges en teoretisk bakgrund till uppsatsen. Kapitlet inleds med en beskrivning av upplevelsesamhället 

och dess utveckling. Därefter beskrivs upplevelseekonomins framfart och verktyg till iscensättning av 

minnesvärda helhetsupplevelser. Kapitlet avslutas med beskrivning av meningsfulla upplevelser och 

begreppen erlebnis och erfahrung. 

1.1 Upplevelsesamhälle 
I dagens samhälle finner människan mening med sina liv genom olika upplevelser (Boswijk et al. 

2007). Mossberg (2003) hävdar att det handlar om en önskan att få njuta och ha roligt vilket kan 

leda till engagemang och på så vis positiva upplevelser. Lash (2006)  beskriver att upplevelser 

förknippas med resor, turism och äventyr och att det sociala livet har blivit en fråga om att söka 

efter nya spännande upplevelser. Wahlström (2002) och Lash (2006)  väljer att kallade det för 

ett upplevelsesamhälle, en utveckling som sker i samklang med andra samhällstyper som 

exempelvis informationssamhället. Wahlström (2002) menar att vi genom ett 

upplevelsesamhälle går vidare i Maslows behovshieraki (1943) och att behovet av 

självförverkligande är tydligare i upplevelsesamhället än tidigare. Maslow (1943) menar att när 

människor har grundläggande behovet tillfredställt som mat, kläder, tak och tak över huvudet, 

behovet av trygghet tillfredställt, kärlek och gemenskap tillfredställt och behov av uppskattning 

kan vi sträva vidare upp i trappan mot andra värden som presenterades som behov av 

självförverkligande.  

 

 

Figur 1 Behovshierarkin presenterad av Maslow (1943) Modifierad egen översättning. 
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Ytterligare en syn på upplevelsesamhället har Jensen (1999):  

 

”I en tid som präglas av vetenskap, rationalism, analys, effektivitet och pragmatism blir längtan 

och behovet efter drömmar, fantasi och irrationalitet en given mottrend i en evig pendelrörelse”  

(Wahlström 2002 s.28 utifrån Jensen, 1999).  

 

Jensen (1999) kallar det för drömsamhälle, han menar att marknaden för drömmar gradvis 

kommer att överträffa marknaden för informationsbaserad verklighet. Jensens teorier om ett 

drömsamhälle med olika drömmarknader är bland annat marknaden för samhörighet, vänskap 

och kärlek. Wahlström (2002) menar att mötesplatser får en allt större betydelse i samhället och 

kännetecknas av utrymme för spontana möten som kan knytas an till Jensens (1999) teori. 

Människor vill gärna ha meningsfulla upplevelser dygnet runt och vill njuta av livet oavsett om 

det gäller fritid eller jobb, allt flyter samman (Boswijk et al. 2007). De vill ha mindre av 

materiella saker till upplevelser och det är frågan om en balans mellan uppskattning av något 

och reflektion (ibid.). Enligt Boswijk et al. (2007) finns det också ett behov av att känna sig fri, ha 

kontroll över sitt liv och att ha frihet att göra vad vi vill, känslor av att vara här och nu.  

 

1.2 Upplevelseekonomi och minnesvärda upplevelser 

Genom upplevelsesamhället och behovet av upplevelser uppkom en ny viktigt ekonomisk faktor, 

upplevelseekonomin, som framställs av upplevelser (Pine och Gilmore, 1999).  Företag kan 

leverera ekonomiska värden på olika nivåer: från att framställa råvaror, till att skapa gods, till 

att leverera en tjänst/service till att iscensätta en minnesvärd helhetsupplevelse och slutligen 

guida en transformation. Helhetsupplevelser kan iscensättas och på så vis bli minnesvärda. Pine 

och Gilmore (1999) beskriver att en helhetsupplevelse är händelser som engagerar individen på 

ett personligt sätt och att företag kan iscensätta upplevelser (ibid.) Pine och Gilmore (1999) 

poängterar att iscensättning av en upplevelse handlar inte enbart om att underhålla kunderna 

utan att engagera dem. Figur 2 (se nedan) visar ovanstående beskrivning av hur företag kan 

leverera ekonomiska värden på olika nivåer. Figuren visar också att iscensatta upplevelser är 

differentierade och blir på så vis konkurrenskraftiga samt att det går att ta ett högre pris för en 

iscensatt upplevelse än exempelvis en levererad service.  
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Figur 2. The progression of Economic Value. Källa: Pine och Gilmore 1999 s.22 

Enligt figur 3. The experience realms, även kallad 4E, som är framtagen av Pine och Gilmore 

(1999) kan helhetsupplevelser iscensättas. Modellen kan beskrivas utifrån två dimensioner: 

gästens grad av deltagande, från aktivt deltagande till passivt deltagande, och gästens typ av 

anknytning eller relation till omgivningen (upplevelsen går in i gästen och absorberas eller 

gästen går in i upplevelsen).  Kopplingen av dessa dimensioner definierar fyra olika typer av 

upplevelsefält: underhållning, utbildning, estetik och eskapism (ibid.) Ju fler fält som involveras i 

en upplevelse desto mer minnesvärd blir helhetsupplevelsen och uppnår modellens mittpunkt 

sweet spot.  

 

Figur 3. The experience realms. Källa: Pine och Gilmore 1999 s.30 
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Den uppfattande kvalitén och den egna tillfredställelsen av olika upplevelser beror på graden av 

medverkan och gästens möjlighet att påverka resultatet (Pine och Gilmore, 1999; Mossberg, 

2003). Vid underhållnings- och estetikupplevelser har gästen mindre möjlighet att påverka 

resultatet medan utbildning- och eskapismupplevelser kräver en aktiv medverkan och därför 

kan gästen påverka resultatet själv (ibid.) 

 

1.3 Meningsfulla upplevelser 

Boswijk et al. (2007) tog ett nytt grepp på upplevelseekonomin, den ensidiga ekonomiska synen 

på kunden från erbjudandeperspektivet, som Pine och Gilmore (1999) har, har ersatts av en syn 

på världen där individen lever i sin personliga, sociokulturella och ekonomiska kontext. De anser 

att värdeskapande börjar hos individen och kunden snarare än hos företaget (ibid.)  

 

Vad en upplevelse är kan ses som komplext. Boswijk et al. (2007) definierar upplevelse (erlebnis, 

som betyder upplevelse på tyska), på följande sätt: 

 

 "An immediate, relatively isolated occurrence with a complex of emotions that makes an 

impression and represent a certain value for the individual within the context of a specific 

situation." (Boswijk et al. 2007 s.22) 

 

Vidare beskriver Boswijk et al. (2007) meningsfulla upplevelser (erfahrung, som betyder 

erfarenhet på tyska):  

 

"Experiencing is a continuously interactive process of doing and undergoing, of action and 

reflection, of cause and effect, which has a meaning for the individual in more than on context of his 

life. A meaningful experience gives the individual a different outlook on the world and/or himself."  

(Boswijk et al. 2007 s.24) 

 

De beskriver meningsfulla upplevelser (erfahrung) som en starkare mer ihållande effekt av en 

upplevelse (erlebnis). Vidare menar Boswijk et al. (2007) att en meningsfull upplevelse är 

individuell, det har att göra med summan av våra interaktioner med vår omvärld och det vad vi 

lär oss av den, därför säger meningsfulla upplevelser (erfahrung) mycket om personen som har 

dem. Figur 4 (se nedan) visar processen av en meningsfull upplevelse. 
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Figur 3 The process of experiencing (Boswijk et. al 2007 s.20) 

 

Meningsfulla upplevelser (erfahrung) sammanfattas av Boswijk et al. (2007) på följande vis: 

 

1. De involverar alla sinnen. 

2. Det innebär en förhöjd koncentration och fokus. 

3. Känslan av tid och rum försvinner. 

4. Man blir berörd emotionellt. 

5. Processen är unik för personen och har ett unikt värde. 

6. Man har kontakt med sin omvärld genom att göra och genomgå saker.  

 

Boswijk et al. (2007) menar att rollerna som företag och individen spelar i skapandet av en 

upplevelse i upplevelseekonomin, representeras i första, andra och tredje generationens 

upplevelser (se fig. 5). De menar att första generationens upplevelser är iscensatta fullt ut av 

leverantören/företaget så som Pine och Gilmore (1999) beskriver i den ekonomiska trappan (se 

fig 2). Boswijk et al. (2007) kallar steget för "staging". Andra generationens upplevelser skapas 

till viss del av leverantören/företaget och också av individen det steget kallas "Co-creation". 

Boswijk et al. (2007) beskriver även tredje generationens upplevelser där upplevelsen är fullt ut 

skapad av individen själv utan ingripande av leverantören/företaget.   

 

                   Första generationen 
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               Iscensättning av upplevelse av individen 

 

Figur 5. Aktörer i skapandet av en meningsfull upplevelse presenterad av Boswijk et al. 2007 

(översatt av mig).  

 

1.4 Att iscensätta upplevelser med sinnesförnimmelser och tematisering 

Vi upplever med våra sinnen, ju mer sinnesfull vår upplevelse är desto mer minnesvärd blir den 

(Pine och Gilmore, 1999) liksom Boswijk et al. (2007) menar att en upplevelse som involverar 

alla sinnen kan bli mer meningsfull för individen. Företag kan addera element som berör gästens 

alla sinnen, elementen kan förstärka upplevelsen (ibid).  Ett exempel är hur biltillverkare 

spenderar extremt stora mängder pengar på hur dörren skall låta när den stängs (Pine och 

Gilmore, 1999). Hultén et al. (2008)  beskriver att de fem sinnena är helt avgörande för en 

människas upplevelse av olika köpprocesser, de menar att människans sinnen bidrar till en 

upplevelse genom syn. lukt, ljud, smak och hörsel och kallar detta för sinnesupplevelse. Hultén et 

al. (2008) anser även att sinnena har en viktig roll för en människas upplevelse av ett företag 

eller varumärke och ser därför det som en marknadsföringsstrategi för att differentiera sig. Även 

Pine och Gilmore (1999) anser att det är en viktig strategi att använda sig av 

sinnesförnimmelser för att förstärka en iscensatt upplevelse och att det är viktigt att välja att 

beröra sinnena på ett sätt som passar in, exempelvis som passar till den specifika platsen i fråga.  

Ett första steg till att iscensätta en upplevelse är att ge den ett väldefinierat tema, exempelvis 

som Disneyland och Hard Rock Café (Pine och Gilmore 1999). Att tematisera en upplevelse 

handlar om att berätta en berättelse, en berättelse om vad deltagarna får uppleva, Disneylands 

historia handlar om att det är en plats för människor att finna glädje och kunskap (ibid). En 

tematisering av en upplevelse är en utmanande uppgift och exempelvis är det många butiker 

som misslyckas genom att låta en hopplockad varuexponering vara temat (ibid). Nissen 

Johansen et al. (2007)  menar att ett tema kan vara en röd tråd som genomsyrar hela 

verksamheten, ett ämne eller en idé.  De anser och å andra sidan att temat inte alltid är uppbyggt 

som en story. De väljer att skilja på begreppen ”tema” (som Disneyland och Hard Rock Café) och 

kallar ”berättelse” för ”storytelling” (ibid.)  

 

1.5 Att iscensätta upplevelser med storytelling 

Storytelling anses vara en kraftfull metod inom kommunikation och marknadsföring av olika 

anledningar, främst för att storytelling kan tala till det mänskliga behovet av ett meningsfullt liv 

då berättelser roar, involverar oss känslomässigt och kommunicerar budskap (Nissen Johansen 

et.al 2007). Därför passar storytelling även bra i iscensättning av upplevelser som därmed kan 
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bli meningsfulla. Storytelling innefattar historier inom en organisation, och dess omvärld och 

Fog et.al (2003) använder fyra element när en story skall utvecklas hos ett företag: budskapet, 

konflikten, rollfördelningen och handlingen.  Historierna kan förmedlas på olika plan: strategiskt 

övergripande nivå där historien förklarar varför företaget existerar och hur värde skapas för 

ägarna, på ett marknadsföringsplan genom historier om hur företaget differentierar sig genom 

berättelser och på ett plan där det handlar om de anställda och ledningen och hur de vill 

förverkliga sina visioner (Nissen Johansen et.al 2007). 

 

1.6 Att iscensätta upplevelser med hjälp av värdskapsfilosofin 

Värdskapsfilosofin beskriver Gunnarson och Blohm (2010) som "konsten att få människor att 

känna sig välkomna". Utgångspunkten är ett välkomnande och öppet förhållningssätt till 

människor och situationer man möter (ibid.) Värdskapets tre scener är att välkomna andra, 

välkomna varandra och välkomna sig själv (ibid.) Ett bra bemötande, god service och samverkan 

mellan människor bygger alla på förhållningssättet i en människa eller verksamhet och därför är 

värdskap en bra praktisk filosofi att grunda med (ibid.) Gunnarsson och Blohm (2010) menar att 

den kultur och de värderingar som finns i verksamheten speglas av på det som gästerna. 

  



12 
 

  

2. Problemområde 

Nedan problematiseras shoppingcentrum med teorier om upplevelsesamhället och upplevelseekonomi. 

Därefter presenteras studiens syfte, forskningsfrågor och avgränsningar. 

2.1 Shoppingcentrum i upplevelsesamhället 

Enligt consumer reports (1986) föddes början till ett köpcentrum på 1920-talet i Kalifornien där 

en stormarknad blev ett ankare för en rad mindre butiker, enligt Feinberg (1960) fick det en 

tidigare start, i en stadsdel i Baltimore 1907 där en ett antal mindre butiker var belägna intill en 

parkeringsplats. Den första slutna gallerian utvecklades i en förort till Minneapolis 1956. 

(Feinberg och Meoli, 1991) 

Shoppingcentrum var ursprungligen tänkt som ett allaktivitetshus där människor skulle 

konvergera för shopping, kulturell verksamhet och social interaktion (Gruen och Smith, 1960). 

Det säkert att säga att köpcentret har uppnått och överträffat dessa tidiga förväntningar.  I 

dagens konsumtionskultur köpcentret är centrum av universum (Feinberg och Meoli, 1991). 

Shopping, som ofta sker i ett shoppingcentrum eller köpcentrum med flera butiker under samma 

tak, är en av de viktigaste sociala aktiviteterna som människor ägnar sig åt på fritiden (Goss, 

1993). Shopping förknippas med självförverkligande, tillfredställelse och positiva upplevelser 

(Bergström och Kotlerjahn, 2004).  Enligt Ford (2004) tilltalar många shoppingcentrum 

besökare genom ett erbjudande av butiker i en välkomnande och säker miljö. Många 

shoppingcentrum erbjuder en tilltalande ljus, vänlig, atmosfär utan stress och med goda 

möjligheter till att äta, dricka och spendera tid i (ibid). Empiriska studier visar att framgången i 

shoppingcentrum idag ligger i deras förmåga att erbjuda kunder både konsumtions- och sociala 

upplevelser under samma tak (Dennis et.al 2002; Haytko och Baker, 2004).  Dagens shoppare är 

tidspressade, men kan ändå finna glädje genom handlingen att handla (Kim et.al 2005). 

Centrumutvecklare och chefer arbetar hårt för att försöka göra en shoppingrunda så trevlig som 

möjligt och ge våra shoppare med en anledning att stanna i köpcentret längre och för att komma 

oftare (ibid). Gallerior försöker till stor del uppnå detta mål genom att göra rundan mer 

underhållande, men de har brister i grundläggande forskning om vad som skapar en 

underhållande shoppingrunda (Kim et.al 2005). 

 I studier om köpcentrum finns det fyra stora attribut som återkommer: säljfrämjande åtgärder, 

exempelvis vilka butiker som finns, tillgänglighet, exempelvis parkeringar och hur lätt det är att 

ta sig runt när man är där, service exempelvis kunnig personal och rulltrappor samt atmosfär, 

exempelvis färg, dekor och musik. (Sit et. Al, 2003). Ytterligare tre attribut som är mindre 



13 
 

vanliga men som omnämns allt oftare inom forskning är underhållning. exempelvis speciella 

events som modevisningar eller specialitetsunderhållning som biografer, säkerhet (blir mer och 

mer uppmärksammat eftersom det förekommer mycket brottslighet i exempelvis 

parkeringshus) samt mat, restauranger och caféer blir allt viktigare allt eftersom 

shoppingcentrum blivit en mötesplats för människor (Sit et. Al. 2003).  En tydlig trend de 

senaste åren har visat att shoppingcentrum har gått från att vara renodlade marknadsplatser till 

sociala mötesplatser (Svensk handel, 2012). Underhållning är enligt Sit et. Al (2003) centralt för 

köpcentrum därför att det framkallar en spänning eller upplevelse vilket kan locka kunder. 

Liksom underhållning har mat en stor betydelse eftersom det bidrar till en trevlig stund och kan 

förhöja upplevelsen (ibid). Wakefield och Baker (1998) fann att konsumenter som tyckte att 

miljön i köpcentrat var spännande tenderade att stanna längre. Flera studier visar tendenser att 

oavsett vad det finns för butiker i ett shoppingcentrum så är det själva shoppingcentrumet i sig 

som utgör den största dragningskraften (Jung-Hawn och Rodney 2011). 

 

Man brukar prata om olika typer av köpcentrum; Centrumgallerior som ligger stadkärnan av en 

stad tillhör centrumhandeln och externa köpcentrum som är belägna utanför bostadsområden 

och stadskärnan (Karlsson, 2004). Under 1990-talet skedde en explosionsartad etablering av 

externa köpcentra i Sverige då den tidigare restriktiva Plan- och Bygglagen (PBL) ändrades. 

Dessa köpcentras attraktionskraft och stora upptagningsområden har medfört en kraftigt ökad 

konkurrens för handeln i stadskärnan (Schmidt Thurow  och Sköld Nilsson, 2008). 

 Externa köpcentrum förknippas med bra parkeringsplatser och bilburna kunder(Alzubaidi et.al. 

1997). Det råder en ständig konkurrens centrumgallerior och externa köpcentrum (Whyatt, 

2004). Externa köpcentrum har haft bra tillväxt bland på grund ut av framkomligheten med bil 

och på grund av konkurrensen har centrumgalleriorna behövt återupplivas (Coca-Stefaniak et. 

al. 2009). Genom att erbjuda fri parkering, ett stort utbud av affärer och långa öppettider 

attraherar dessa många kunder, både inifrån och utifrån staden (Bergström & Cronholm, 2003). 

2.2 Shoppingcentrum i upplevelseekonomin 

Från att tidigare ha besuttit en mer materialistisk synsätt börjar konsumenter att ändra karaktär 

till att idag lägga större vikt vid upplevelser och för att en handelsplats ska bli framgångsrik 

krävs det därför att fokus flyttas från själva produkterbjudandet till att skapa 

shoppingupplevelser (Myers et. Al 2008). Det handlar om att hitta nya vägar för att skilja sig från 

konkurrenterna, exempelvis ett sätt för centrumgallerior att differentiera sig mot externa 

köpcentrum.  Genom modellen 4E (se fig.3) som är framtagen av Pine och Gilmore (1999) skulle 

upplevelser kunna iscensättas i shoppingcentrum och blir minnesvärda helhetsupplevelser 

genom att man tänker igenom hur varje del i modellen realiseras i shoppingcentrum. Genom ett 
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väldefinierat tema i shoppingcentrum skulle upplevelsen kunna bli mer minnesvärd och genom 

storytelling som verktyg kan berättelser förmedlas som berör (ibid). Genom värdskapsfilosofin 

(Gunnarsson och Blohm, 2010) kan upplevelser bli mer meningsfulla för individen.  

Frågan är om det huvudsakliga ekonomiska värdet fortfarande ligger på att leverera tjänster och 

service (se figur 1 om den ekonomiska trappan) mer än en iscensatt helhetsupplevelse?  Enligt 

Kim et. al (2005) erbjuder shoppingcentrum olika underhållningsmoment som kan ses som 

Boswijk.et al (2007) beskrivning av upplevelser (erlebnis) till skillnad från meningsfulla 

upplevelser (erfahrung). Karlsson och Kotlerjahn (2003) hävdar dessutom att upplevelser i 

shoppingcentrum i Sverige är ett väldigt uppmärksammat konkurrensmedel men långt ifrån 

utvecklat. Vidare beskriver de att de är väldigt få som faktiskt arbetar aktivt med koncept och 

verktyg som finns tillgängliga (ibid.) 

I upplevelsesamhället krävs det att det arbetas aktivt med helhetsupplevelser för att 

tillfredsställa människan som söker meningsfullhet (Boswijk et.al, 2007).  Det är därför 

intressant att studera om och hur man jobbar med att skapa meningsfulla upplevelser i 

shoppingcentrum. 

 

2.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att genom en empirisk studie vid Luleås centrumgallerior belysa 

centrumledares uppfattningar och åsikter om deras gallerior, och utifrån det dra slutsatser om 

centrumgalleriorna är anpassade efter upplevelsesamhällets krav på meningsfulla upplevelser. 

 

För att uppfylla syftet ställs dessa forskningsfrågor: 

1. Vilka upplevelser kan gästerna ta del av i centrumgalleriorna i enligt centrumledarna? 

2. Används Pine och Gilmore 4E modell för att skapa helhetsupplevelser i 

centrumgalleriorna enligt centrumledarna? 

3. Hur definierar centrumledare meningsfulla upplevelser i centrumgallerior? 

4. Vad vill centrumledarna förbättra i galleriorna? 

 

2.3.1 Avgränsning 

Jag har valt avgränsa min studie till det som sker och finns i området utanför och runt om 

butikerna i shoppingcentrumet. Jag har alltså valt att utesluta det som sker och finns i butikerna. 

Den empiriska studien som ligger till grund för uppsatsen är genomförd i Luleå och därför är 

uppsatsens resultat begränsat till Luleås centrumgallerior, valet gjordes på grund av uppsatsens 

tidsomfång samt mitt geografiska läge.  
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2.3.2 Definitioner 

Min definition av en helhetsupplevelse är när en upplevelse innehåller fyra olika moment: 

utbildning, eskapism, underhållning och estetik och när alla momenten är genomtänkta och 

passar ihop till en helhet.  Min definition av meningsfulla upplevelser är händelser som är 

meningsfulla för individen, som berör och som ligger kvar hos individens minne under en längre 

period. För att iscensätta meningsfulla upplevelser kan man använda sig av verktygen 

tematisering, 4E-modellen, storytelling och värdskapsfilosofin.  

3. Metod 
Nedan beskrivs vilken metod som har använts i arbetet med uppsatsen och hur jag har gått tillväga i mitt 

arbete. Vidare beskrivs hur empirin har analyserats samt forskningsetiska ställningstaganden. 

 

3.1 Kvalitativ metodbeskrivning 

För att besvara uppsatsens forskningsfrågor, som handlar om centrumledarnas åsikter och 

uppfattningar, har jag valt en kvalitativ ansats. Kvalitativ forskning tenderar att bygga på att 

omvandla det som studeras till information i ord till skillnad från kvantitativ forskning som 

tenderar att omvandla det som studeras till siffror (Denscombe, 2009). Det finns ingen bestämd 

beskrivning vad en kvalitativ ansats är då den kan genomföras på olika sätt, som forskare måste 

man komma ihåg att det inte finns några självklara regler (ibid). Kvale (1997) menar att 

kvalitativa och kvantitativa metoder och verktyg och deras användbarhet beror på vilka 

forskningsfrågor som ställs. Jag anser att mina forskningsfrågor handlar om åsikter, 

uppfattningar, känslor och erfarenheter och därför passade en kvalitativ metod bäst.  Eftersom 

jag avsåg att utforska informationen mer på djupet än på ytan ansåg jag att det lämpade sig 

bättre att arbeta kvalitativt (ibid).  

3.1.1 Kvalitativa intervjuer 

Jag valde att göra personliga, kvalitativa intervjuer. En personlig intervju innebär ett möte 

mellan intervjuare och informant. En kvalitativ intervju är en kraftfull och känslig metod för att 

fånga innebörder och erfarenheter ur undersökningspersonernas vardagsvärld (Kvale, 1997).   

Med intervjuer går det att undersöka människors åsikter, känslor och erfarenheter på djupet än 

med bara enstaka ord till skillnad från exempelvis ett frågeformulär (Densombe, 2009) därför 

ansåg jag att intervjuer passade bäst till min studie. Vid en kvalitativ intervju är både informant 

och intervjuare medskapare i samtalet och för att lyckas med intervjun bör intervjuaren hjälpa 

informanten att bygga upp ett sammanhängande resonemang (ibid.) Det finns fördelar med att 

använda sig av intervjuer eftersom utrustningen som behövs till en intervju är enkel att ta med 
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och intervjun kan utföras efter forskarens eller informantens önskan om tid och plats 

(Denscombe, 2009). De personliga intervjuerna är lättare att kontrollera då det är en persons 

åsikter och transkriberingen blir enklare att genomföra eftersom det enbart är en person som 

pratar (Denscombe, 2009). En till av fördelarna med kvalitativa intervjuer inom forskning är att 

den intervjuade kan förmedla sitt budskap ur ett eget perspektiv och med egna ord (Kvale, 

1997) och därför är också god tillit viktig för en lyckad intervju för att informanten skall kunna 

prata fritt och känna sig avslappnad (ibid.) En nackdel med kvalitativa intervjuer kan bland 

annat vara intervjuareffekten, det vill säga att den intervjuades uttalanden kan vara påverkade 

av forskarens identitet. En annan nackdel kan vara att intervjun ger öppna svar vilket kan vara 

svårt att transkribera (ibid.)  

3.2 Val av studieobjekt 
Jag valde centrumgallerior som studieobjekt utifrån mitt forskningsområde. Jag har avgränsat 

studien till centrumgallerior i Norrbotten på grund av studiens omfång och valet föll på Luleå 

som har tre stycken centrumgallerior. 

Shopping 

Shopping är Sveriges och världens första shoppingcentrum som hade alla butiker inomhus och 

invigdes 27 oktober 1955. Arkitekten Ralph Erskine skapade byggnaden med principen att gatan 

skulle fortsätta in i huset, exempelvis skulle golven likna trottoarer. Shopping är en unik byggnad 

med en labyrintisk känsla i form av olika plan, halvplan, vinklar och vrår. 50 år senare 2002 

totalrenoverades shopping om med ett marint inredningstema som anknyter till Luleå som 

sjöfartstad. Shopping inrymmer idag, 2014, fyra skobutiker, nio butiker med mode, inredning 

och accessoarer, två frisörsalonger, ett gym, ett apotek, en bokhandel och en resebolagsbutik. 

Här finns också en restaurang samt en godisbutik. Kunderna kan ta del av gratis Wifi. (Shopping, 

2014) 

Smedjan 

Smedjan är Norrbottens största shoppingcentrum och invigdes 2002. Byggnaden består av fyra 

plan. Smedjan inrymmer idag 26 butiker med mode, teknik, inredning och skönhet, två 

skobutiker, ett apotek, ett café, en frisör och en kiosk. Gallerian ligger i anslutning till 

Smedjegatan där de flesta av stadens busslinjer passerar. (Smedjan, 2014) 

Strand Galleria 

Strand galleria består av två plan och inrymmer 18 butiker med mode, inredning och teknik, två 

caféer, en restaurang, en frisörsalong och en kiosk. Under 2012 gjordes en stor renovering av 

Strand, där de bland annat gjorde en öppning mellan våningsplanen. Strand galleria hade 
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invigningsdagar efter renoveringen i april 2013. (Strand Galleria, 2014) 

 

3.3 Val av informanter 

Jag valde informanter som har, utifrån vad jag anser, god insikt i det som finns och sker i Luleås 

gallerior och gjorde då ett subjektivt urval (Denscombe, 2009). Som informanter till intervjuerna 

valdes därför centrumledarna för galleriorna. Centrumledaren på Smedjan är anställd av 

fastighetbolaget Norrvidden. Hon ansvarar för aktiviteterna i Smedjan och att besökarna skall få 

en trevlig upplevelse. Hon är också länken mellan butikerna och fastighetsägarna samt ansvarar 

för varumärket Smedjan och deras marknadskommunikation genom annonsering, affischer och 

liknande.  Centrumledaren på Shopping och Strand Galleria är anställd på uppdrag av 

fastighetsbolaget Norrporten. Hon arbetar på Shopping 25 % per månad och som centrumledare 

på Strand Galleria på 25 % per månad.  Hon ansvarar för de event som sker i galleriorna och 

marknadsföringen och att det är allmän trivsel. Hon fungerar även som länk för allmänna frågor 

mellan butikerna och fastighetsägarna.  

3.4 Litteratursökningar 

Under arbetets gång har litteratursökningar genomförts inom det valda forskningsområdet 

gallerior och upplevelser i citygallerior för att få en forskningsöverblick. Sökningarna gjordes i 

Luleå Tekniska Universitets biblioteks Learning Resource Center-databas som är en central 

resurs för informationsförsörjning och stöd för LTU:s studenter, forskare, lärare och övrig 

personal på orterna Luleå, Skellefteå och Piteå, samt forskningsbibliotek för Norrbottens läns 

landsting (Luleå Tekniska Universitetet, 2014). Sökningar gjordes även via Google Scholar.  

Sökorden var bland annat "shopping mall", "meaningful shopping mall experience" och 

"shopping mall experience". 

 

3.5 Genomförande 

Inför intervjuerna upprättades intervjufrågor (bilaga 1) med stöd av Trost (2010) och med 

ytterligare stöd av Denscombe (2011).  Trost (2010) menar att man skall göra en kort lista över 

frågeområden som man vill skall beröras under intervjun och att de ska ta upp stora 

frågeområden.  Jag valde att hålla listan kort enligt Trost (2010) och valde därefter att göra en 

semistrukturerad intervju med färdiga frågor och var flexibel för frågornas ordningsföljd och lät 

den intervjuade utveckla sina svar och idéer (Denscombe, 2011).  Inför intervjuerna gjordes 

läsning om intervjuteknik från Kvale (1997 s.138) och Denscombe (2009 s.254). 

Intervjufrågorna lästes även igenom av utomstående för att upptäcka eventuella otydligheter. 
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Informanternas kontaktuppgifter hämtades på galleriornas hemsidor och de kontaktades via 

telefon för inbokning av personlig intervju. Informanterna informerades om etiska 

ställningstaganden (se nedan). Syftet med intervjun förklarades och de blev tillfrågade om 

tillåtelse för inspelning av intervjun, de fick information om hur deras svar skulle hanteras och 

de gjorde sig medvetna om att de skulle nämnas vid namn genom att skriva på ett kontrakt 

(bilaga 2). Jag valde att inte beskriva min förförståelse för meningsfulla upplevelser under 

intervjun eftersom jag ville undvika att påverka informanternas svar. Under intervjun visade jag 

och beskrev Pine och Gilmores modell 4E för att väcka igång deras tankar kring vilka 

upplevelser de erbjuder utan att påverka dem. Informanterna blev tillfrågade om de ville ta del 

av utskrifter av intervjuerna och den slutgiltiga uppsatsen. Vidare genomfördes två intervjuer 

för att besvara forskningsfrågorna. Den första intervjun skedde den 11 april 2014 med 

centrumledaren för centrumgallerian Smedjan. Den andra intervjun skedde den 24 april med 

centrumledaren för Shopping och Strand Galleria. Intervjuerna skedde på deras arbetsplatser på 

avskild plats. Som stöd spelades intervjuerna in med iPhone- appen Memo.  

3.6 Analys och behandling av insamlad data 

När materialet var insamlat återstår behandling och analys. Efter intervjuerna gjordes 

transkriberingar av intervjumaterialet enligt Denscombe (2009) och på så vis fick jag en bättre 

överblick av materialet.  Eftersom kvalitativa data vanligtvis är skrivna ord påbörjas tolkningen 

av insamlade data redan vid transkriberingen av intervjuerna (Denscombe, 2009). 

Transkriberingarna av intervjuerna har lästs igenom upprepade gånger med syfte att leta efter 

tydligt återkommande teman eller saker som kunde kopplas till forskningsfrågorna och 

undersökningens syfte (ibid.).  Vissa delar av materialet uteslöts då de inte ansågs relevanta för 

undersökningens syfte och forskningsfrågor. Data analyserades enligt Denscombe (2009 s.324 - 

325) genom att leta efter samband och skillnader mellan teorin och empirin. Jag har även gjort 

en variant av en gap-analys. En gap-analys är ett affärsverktyg och en vetenskaplig analysmetod 

som gör det möjligt för företag att jämföra sin aktuella prestation med sin potentiella prestation 

(Wikipedia, 2014).  Jag har tittat på citygalleriornas aktuella prestation och jämfört den med 

upplevelsesamhällets krav på meningsfulla upplevelser och gjort en analys utifrån det. 

3.7 Reabilitet och validitet 
Denscombe (2009) och Bell (2000) beskriver att reabilitet handlar om forskningsinstrumentet 

skulle ge samma resultat vid andra tillfällen. Validitet eller giltighet är "ett mått på om en viss 

fråga mäter eller beskriver det man vill att den ska mäta eller beskriva" (Bell, 2000 s.90).  För att 

säkerhetsställa reabilitet vid intervjuerna användes inspelningsutrustning och på så vis kunde 

jag avlyssna av intervjuerna flera gånger (Denscombe, 2009). Enligt (Denscombe, 2009) är det i 

kvalitativa studier svårt att uppnå samma resultat om någon annan gör studien eftersom det 
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snarare handlar om tolkningar än mätningar. För att säkerhetsställa validiteten i studien har 

utskriften av intervjuerna skickats via e-post till informanterna och godkänts av dem och på så 

vis har jag kontrollerat riktigheten i svaren (ibid.) 

3.8 Forskningsetik  

Vid all samhällsvetenskaplig forskning krävs det etiska ställningstaganden. I uppsatsen har jag 

utgått från vetenskapsrådets etiska forskningsprinciper (CODEX, 2013):  

 

Informationskravet - Forskaren skall informera undersökningsdeltagaren om syftet och vilka 

villkor som gäller för deltagandet samt att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som 

helst.  

 

Samtyckeskravet - Forskaren skall inhämta samtycke att delta i undersökningen, deltagaren 

kan välja att avbryta när som helst.  

 

Konfidentialitetskravet - Uppgifter om deltagarna i forskningsprojekt skall ges konfidentialitet 

och uppgifterna skall ej kunna hanteras av utomstående. Regeln är ej generell och kan frångås i 

samråd med berörda.  

Nyttjandekravet - Uppgifterna som framkommer ska endast användas för forskningsändamål. 

 

Informationskravet har jag följt till den grad det går. Jag anser att det vore fel av mig att berätta 

om uppsatsens syfte, att undersöka om gallerian uppfyller upplevelsesamhällets krav på 

meningsfulla upplevelser, eftersom jag ville undvika att påverka informanternas svar. Jag valde 

därför att beskriva för informanterna att syftet med intervjuerna var att få information om deras 

åsikter om upplevelserna i galleriorna.  
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4. Resultat 
Nedan följer resultatet av den insamlade empirin från de kvalitativa intervjuerna. Rubrikerna är satta efter 

forskningsfrågorna. 

Vilka upplevelser kan gästerna ta del av i citygalleriorna i Luleå enligt 

centrumledarna? 

Centrumledaren beskriver att tack vare ombyggnationen av Strand Galleria med de öppna 

våningsplanen, en ljusgård och placering av caféerna Waynes coffee och Blå gåsen erbjuder 

Strand Galleria en mötesplats eftersom att det är trevligt att sitta där inne. Centrumledaren 

beskriver att de försöker jobba med miljöer, dekor, årstidsteman, eventmiljöer kring jul, musik 

och bakgrundsmusik för att skapa trivsel och att man kommer in i en stämning.  

Centrumledaren beskriver Shopping som ett allaktivitetshus där det finns ett gym som man kan 

ta del av alla tider på dygnet, en lekhörna för barn, även bio kan man nästan säga finns i 

Shopping då den ligger i samma husbyggnad. Shopping brukar de ha större artister exempelvis 

från tv-programmet Idol för att locka fler människor till gallerian och det är också en långsiktig 

varumärkesbyggnad. I Shopping brukar de ha modevisningar med levande skyltdockor och på 

mors dag har de delat ut rosor till alla mammor. De har också tillsammans med Röda korset 

samlat in kläder och skor för att sedan hålla en tävling där priset var ett presentkort på nya skor 

till de som har bidragit. Vidare har de haft DJ och trubadurer. Hon menar att Shopping har varit 

en evenemangsgalleria sen den öppnades 1955 och därför vill de fortsätta att leva upp till den 

bilden av gallerian.  

 Smedjan har valt att skapa upplevelser för besökarna i form av mindre event och småaktiviteter 

eftersom Smedjan är begränsat fysiskt för stora event som drar flera hundra människor. De 

senaste åren har de fokuserat på massa småaktiviteter även om dem inte har gått ut och 

marknadsfört det så mycket. Centrumledaren beskriver att Smedjan samarbetar med lokala, 

kreativa aktörer som de stöttar och kan alliera sig med och på så vis kan gallerian få ut lite av 

det. De har haft eventet LÅ Fashion show med unga, lovande designers som har visat upp sina 

egna kläder i en modevisning. De har samarbetat med konstnären Johan Unga från Luleå genom 

att lyfta in hans konst i Smedjan. Dj:n Zacke har uppträtt och haft skivsignering. Graffitimålaren 

Kalle Nordström, som enligt centrumledaren är jätteduktig, har målat graffitti i parkeringshuset 

och också målat graffitti live tillsammans med Zacke som DJ:ade, Smedjan samarbetar mycket 

med Norrbottensteatern när teatern har uppsättningar och då brukar delar av ensemblen 

uppträda i gallerian. Smedjan har även haft Teknikens hus som ställde ut förra sommaren, då 
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flyttade de delar av Teknikens hus till Smedjan där gästerna bland annat fick kolla i speciella 

speglar och spela spel. 

 

Används Pine och Gilmore 4E modell för att skapa helhetsupplevelser 

i citygalleriorna i Luleå enligt centrumledarna? 

Jag har utgått från informanternas svar på forskningsfråga 1 (se ovan) och delat in dessa i 

underrubrikerna underhållning, utbildning, estetik och eskapism utifrån Pine och Gilmores 

modell 4E (se figur på s. 8) 

 

Underhållning (Entertainment): 

I Shopping brukar de ha större artister exempelvis från tv-programmet Idol för att locka fler 

människor till gallerian. Både Shopping och Smedjan brukar ha trubadurer och DJ. Smedjan har 

haft eventet LÅ Fashion show med unga, lovande designers som har visat upp sina egna kläder i 

en modevisning. Shopping har haft modevisningar med levande skyltdockor. Smedjan 

samarbetar även mycket med Norrbottensteatern när de har uppsättningar och då brukar delar 

av ensemblen uppträda i gallerian. 

 

Utbildning (Education): 

Shopping har tillsammans med Röda korset samlat in kläder och skor för att sedan tävla ut 

presentkort på nya skor till de som har bidragit. I samband med det utbildas och informeras de 

som deltog om Röda korsets arbete. Inga andra utbildningsmoment har presenterats av 

informanterna. 

 

Estetik (Esthetic): 

Centrumledaren beskriver att Shopping och Strand galleria försöker jobba med miljöer, dekor, 

årstidsteman, eventmiljöer kring jul, musik och bakgrundsmusik för att skapa trivsel och att man 

kommer in i en stämning vilket påverkar gallerians estetik. Graffitimålaren Kalle Nordström har 

målat graffitti i parkeringshuset. Smedjan har samarbetat med konstnären Johan Unga från Luleå 

genom att lyfta in hans konst i Smedjan. Inga andra estetikmoment har presenterats av 

informanterna. 

 

Eskapism (Escapism):  

Smedjan har haft Teknikens hus som utställare, då flyttade de delar av Teknikens hus till 

Smedjan och då fick gästerna vara aktiva och engagera sig genom att kolla i speglar och spela 

spel vilket kan ses som eskapism I Smedjan, Strand galleria och Shopping kan gästerna fika och 
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äta vilket kan ses som en form av eskapism då gästen är aktiv.  Inga andra eskapismmoment har 

presenterats av informanterna. 

 

Centrumledaren beskriver att det vore en drömbild om de kunde uppnå alla delar i modellen 4E 

men menar att det krävs nog ganska mycket aktiviteter. Hon ger exempel på en annan galleria, 

Emporia i Malmö, som har lyckats bra med många av bitarna, åtminstone estetiskt med 

ljussättning, växter och oaser. Centrumledaren anser att det är svårt att få med alla delar i 4E-

modellen men att det kan vara bra att ha med sig i tanken. Centrumledaren ger exempel på en 

annan galleria, Mood i Stockholm, som är grundat på att man har olika sinnesstämningar och att 

det skall passa olika personer vid olika tillfällen. Centrumledaren anser att det finns mer 

utrymme i storstäderna för sådana nischade gallerior, som kan inrikta sig på att vara på ett visst 

sätt men att man inte kan tänka riktigt så i Luleå eftersom de vill nå ut till alla, hon anser att vara 

attraktiv men ändå ganska bred är en svårighet eftersom man vill nå ut till så många som 

möjligt.  

 

Hur definierar centrumledare i Luleå meningsfulla 

shoppingcentrumupplevelser?  

Centrumledaren anser att meningsfulla shoppingcentrumupplevelser är när det är trevligt, att 

det finns överraskningsmoment och framför att man blir trevligt bemött i butikerna. Hon menar 

att det syns när gästerna har handlat mycket har de blivit bra bemötta och har fått bra service. 

Båda informanterna anser att det är viktigt att gallerian är ren, fräsch och att det är snyggt för en 

meningsfull shoppingcentrumupplevelse.  

Informanterna anser att man behöver få det oväntade, exempelvis att någon spelar gitarr fast 

man inte förväntade sig det. Informanterna anser att det är kul om det kommer större artister 

som drar mycket folk, men tror att det är den vardagliga upplevelsen som blir mest meningsfull 

och ger det lilla extra och därför föredrar hon att addera små aktiviteter hela tiden eftersom hon 

tror att det uppskattas mest. Båda informanterna anser att butikernas bemötande spelar en 

jätteviktig roll för att shoppingcentrumupplevelse skall bli meningsfull och att om någon i en 

butik är otrevlig så går det ut över hela gallerian. Centrumledaren för Smedjan anser att mat, 

bekvämligheter och att man ska kunna sitta ner och ta det lugnt och trivas är jätteviktigt. 
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Vad vill centrumledarna förbättra i galleriorna?  

Centrumledaren för Smedjan menar att den fysiska miljön är viktig i en galleria, att det är rent 

och att det finns fräscha toaletter. Hon anser att Smedjan har ett arbete framför sig där, tyvärr 

kan hon inte påverka det eftersom det är förvaltarens och områdeschefens jobb och de försöker 

hitta lösningar till det. Vidare önskar hon ännu bättre service och att en concierge-service vore 

en dröm att ha i gallerian så att en värd eller en värdinna alltid kan finnas till hands och svara på 

alla möjliga frågor. Hon anser att det hade bidragit mycket till en galleria som Smedjan som 

ligger så centralt och har otroligt många besökare varje dag.  

Centrumledaren för shopping anser att det finns mycket som hon vill göra. Fler överraskande 

happenings, hon skulle vilja utnyttja barnhörnan mer och skapa många fler event som gynnar 

olika personer i olika åldrar. Hon menar att det inte behöver vara stora saker, och att det inte 

behöver marknadsföras så stort då blir det mest positivt för gästen. Hon skulle också vilja arbeta 

mer med dofter, ljussättning och miljöer. Drömmen är även att skapa fler sittplatser och oaser 

utöver de som finns i restaurangerna och caféerna. Hon anser att det tyvärr kan uppstå problem 

med för mycket sittplatser, att det kan bli ett störande moment för handeln.  

Båda informanterna anser att det dessvärre är en ekonomisk fråga att vissa saker inte blir 

verklighet då marknadsbudgeten ska räcka till annat som inte rör upplevelser utan även 

marknadsföring och annat. 
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5. Analys 
Nedan analyseras resultatet av den insamlade empirin med teori och forskning som presenterats i 

bakgrunden och problemområdet för att slutligen komma fram till uppsatsens konklusioner. 

 

Syftet med uppsatsen är att via en analys av en empirisk studie vid Luleås citygallerior 

undersöka om upplevelserna i galleriorna är anpassade efter upplevelsesamhällets krav på 

meningsfulla upplevelser. En meningsfull upplevelse (erfahrung) innebär en starkare mer 

ihållande effekt av en upplevelse (erlebnis), den ger mening för individen och skapas bland annat 

utifrån att man berörs emotionellt, att alla sinnen involveras och att känslan av tid och rum 

försvinner (Boswijk et. al 2007).  

Många av de upplevelser som galleriorna erbjuder är trubadurer, artister och happenings, 

många med underhållning som fokus vilket alltså styrker Karlsson och Kolterjahns (2003)  teori 

att fokus ligger snarare på events än på meningsfulla upplevelser.  Det kan alltså uppfylla kraven 

på upplevelser (erlebnis) och första generationens upplevelser (se figur 4 på s.5) till skillnad från 

meningsfulla upplevelser (erfahrung). Utifrån båda informanternas svar om vilka upplevelser 

som finns att ta del av i galleriorna tenderar främst underhållningsupplevelser och estetiska 

upplevelser äga rum i gallerian ibland. Vidare tenderar det att finnas några få upplevelser med 

eskapism- och utbildningsaspekter. Det verkar inte erbjudas upplevelser med alla delar i Pine 

och Gilmores modell 4E (se fig 3 på s.9) som kan ge en minnesvärd helhetsupplevelse. Jag tolkar 

det som båda informanterna anser att 4E-modellen är en bra modell att utgå ifrån eftersom 

Centrumledaren för Shopping och Strand Galleria anser att det är absolut drömbild och att 

centrumledaren för Smedjan anser att det är bra att ha med modellen i tanken.  Informanterna 

refererar även till två andra gallerior i Sverige som heter Mood och Emphoria och jag tolkar det 

som att de båda anser att det finns gallerior som erbjuder minnesvärda helhetsupplevelser mer 

än vad Shopping, Smedjan och Strand Galleria gör.  Strand Galleria är nyrenoverad och verkar ha 

blivit en trevligare galleria att vistas i än tidigare om jag tolkar centrumledaren rätt. Hon 

beskriver också flera gånger att det är en uppskattad mötesplats vid caféerna Waynes coffee och 

Blå gåsen. 

Informanterna är överens om att det är viktigt att det är rent och snyggt i galleriorna för en 

meningsfull upplevelse. Att galleriorna är rena och fräscha kan ses som en självklarhet i en 

galleria idag (Ford 2004). Jag anser det krävs mer för att skapa en meningsfull upplevelse 

(erfahrung) för gästerna utifrån min definition på meningsfulla upplevelser. Båda informanterna 

är överens om att bemötandet från butikerna har en väldigt stor betydelse för meningsfulla 

shoppingcentrumupplevelser. Centrumledaren för Smedjan menar att om någon i en butik är 
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otrevlig går det ut över hela gallerian. jag kopplar ihop det som att det är värdskapsfilosofin 

(Gunnarsson och Blohm, 2002) och det anser jag kan kopplas ihop med meningsfulla 

upplevelser (erfahrung) då ett gott värdskap kan bidra till en meningsfull upplevelse (erfahrung) 

för individen.  Min avgränsning i uppsatsen var att undersöka det som sker och finns i området 

utanför och runt om butikerna i shoppingcentrumet och eftersom att värdskap från butikerna 

kan sprida sig över delarna utanför butikerna anser jag att det är relevant. 

Utifrån informanternas svar om vad de vill utveckla i galleriorna, tolkar jag det som att båda 

informanterna har en vilja att utveckla galleriorna för meningsfulla upplevelser. Centrumledaren 

vill utveckla Smedjan med en concierge-service där en värdinna eller värd alltid ska finnas till 

hands. Jag anser att det skulle utveckla Smedjans värdskap och då skulle det finnas möjlighet för 

meningsfulla upplevelser, förutsatt att personerna som arbetar där utgår från värdskapets tre 

scener att välkomna andra, välkomna varandra och välkomna sig själva (Gunnarsson och Blohm, 

2002). Centrumledaren vill arbeta mer med dofter, ljussättning och miljöer, det skulle kunna 

bidra till en mer estetisk tilltalande och trivsam miljö i gallerian. Det skulle tillsammans med 

eskapistiska och utbildande moment kunna bidra till en minnesvärd helhetsupplevelse enligt 

Pine och Gilmores modell 4E (se fig 3 på s.8).  Båda informanterna anser att det dessvärre är en 

ekonomisk fråga att vissa saker inte blir verklighet och jag tolkar det på båda informanterna att 

de vill förbättra mer än vad som faktiskt är möjligt. Centrumledaren menar att den fysiska 

miljön är jätteviktig i en galleria men att hon tyvärr inte kan påverka den eftersom det är 

fastighetsägarens uppgift. Jag tolkar det som att informanterna inte har de resurser som krävs 

för att iscensätta och skapa meningsfulla upplevelser.  Båda informanterna arbetar 25 % som 

centrumledare på respektive galleria, jag anser att det krävs mer tid än så för att faktiskt kunna 

genomföra och uppfylla de krav som ställs i upplevelsesamhället på meningsfulla upplevelser.  

Jag anser att fastighetsbolagen som äger galleriorna i Luleå bör lägga mer resurser i form av tid 

och pengar för att det ska finnas möjlighet att iscensätta och skapa upplevelser i galleriorna. 

 

5.2 Konklusioner 

I centrumgalleriorna i Luleå idag genomförs många events och happenings, många med 

underhållningsmoment. Det kan leda till upplevelser (erlebnis) men tenderar att innehålla för få 

moment som kan bidra till en meningsfull upplevelse (erfahrung). Med meningsfulla upplevelser 

menar jag händelser som är meningsfulla för individen, som berör och som ligger kvar i 

individens minneunder en längre period.  För att iscensätta meningsfulla upplevelser i en 

galleria kan man använda sig av 4E-modellen genom att tänka igenom hur varje del kan 

realiseras i gallerian, storytelling kan användas som kommunikationsverktyg för att skapa 

berättelser kring gallerian som engagerar och berör. Gallerian kan ha ett väldefinierat tema för 
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en starkare upplevelse och värdskapsfilosofin kan tänkas igenom.  Utifrån min analys på 

informanternas svar ser jag att citygalleriorna i Luleå inte arbetar med dessa delar alls eller fullt 

ut och uppfyller därför inte upplevelsesamhällets krav på meningsfulla upplevelser. 

6. Diskussion 
 

Jag har med en kvalitativ ansats, via en analys av kvalitativa intervjuer studerat om 

upplevelserna i Luleås centrumgallerior är anpassade efter samhällets krav på meningsfulla 

upplevelser. Jag anser att studien besvarar uppsatsens forskningsfrågor och uppfyller syftet. De 

två kvalitativa intervjuerna med centrumledarna och min analys är av största vikt för studien. 

Fler intervjuer hade kunnat utföras för att få fler perspektiv, men på grund av min tydliga 

avgränsning till Luleås centrumgallerior och studiens omfång anser jag att det räckte med 

centrumledarnas uppfattningar och åsikter. Vid omgjord forskning hade jag kunnat gå tillbaka 

till informanterna och följa upp deras svar för att kontrollera framväxande förklaringar. När det 

gäller etiska aspekter följde jag informationskravet till viss del. Jag anser att det vore fel av mig 

att berätta om uppsatsens syfte för informanterna, att undersöka om gallerian uppfyller 

upplevelsesamhällets krav på meningsfulla upplevelser, eftersom jag ville undvika att påverka 

informanternas svar, jag ville att de skulle få berätta fritt om deras verksamhet utan att jag la ord 

i munnen på dem. Jag valde därför att beskriva för informanterna att syftet med intervjuerna var 

att få information om deras åsikter om upplevelserna i galleriorna. Jag är medveten om det kan 

ha påverkat studiens resultat och att informanternas svar hade kunnat vara annorlunda om jag 

hade berättat studiens syfte och även mina definitioner på meningsfulla upplevelser.   

 

6.1 Validitet och Reabilitet  

Jag anser att mitt metodval kvalitativa intervjuer har ökat validiteten eftersom jag har haft 

direktkontakt med informanterna och har under intervjuns gång kunnat kontrollera datas 

relevans och riktighet under tiden de samlades in (Denscombe, 2009). Eftersom jag avsåg att 

undersöka om Luleås centrumgalleriors upplevelser är anpassade till upplevelsesamhällets krav 

på meningsfulla upplevelser ansåg jag att centrumledarna i galleriorna vara de mest lämpade 

personerna att ge mig informationen då de arbetar där på daglig basis och är väl insatta i vad 

som händer i galleriorna, därför anser jag att validiteten är god. Enligt (Denscombe, 2009) är det 

i kvalitativa studier svårt att uppnå samma resultat om någon annan gör studien eftersom det 

snarare handlar om tolkningar än mätningar. Jag är medveten om att min inverkan som forskare 

och den specifika kontexten i min undersökning innebär att det är svårt att uppnå objektivitet 
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eftersom intervjuerna är unika för detta sammanhang och det påverkar tillförlitligheten. 

Intervjuer kan vara en mindre tillförlitlig metod då informanterna kan uppfatta situationen som 

negativ, därför har jag under intervjuernas gång varit noga med mitt tonläge och använt mig av 

olika intervjutekniker exempelvis att vara tyst för att informanterna skulle få prata till punkt och 

utveckla sina idéer och tankar i egen takt.   

6.2 Studiens resultat 

Precis som har beskrivits i problemområdet bör shoppingcentrum utvecklas för att kunna 

tillfredsställa människans behov av meningsfulla upplevelser som är meningsfulla för individen, 

som berör och som ligger kvar i individens minneunder en längre period.  Min studie visar 

tendenser att centrumgalleriorna i Luleå inte helt och hållet uppfyller upplevelsesamhällets krav 

på meningsfulla upplevelser eftersom det arbetas för lite med att iscensätta upplevelser som 

engagerar och berör och att fokus ligger på tillfälliga, korta events med underhållningsaspekt än 

att det snarare iscensätts helhetsupplevelser som berör alla sinnen, tematisering som berör, 

storytelling som engagerar och berättar och värdskap som är meningsfullt för varje individ. 

Studien visar att viljan hos centrumledarna finns och att det finns en bra början till att skapa 

upplevelser i galleriorna främst i den yttre miljön, För att centrumgalleriorna i Luleå ska 

uppfylla kravet föreslår jag att mer resurser, tid och pengar, läggs på att utveckla galleriorna så 

att det finns möjlighet att ta del av meningsfulla upplevelser även där. Idag är det hård 

konkurrens mellan centrumhandel och externa köpcentrum (Whyatt, 2004) och eftersom 

externa köpcentras attraktionskraft har medfört en kraftigt ökad konkurrens för handeln i 

stadskärnan (Schmidt Thurow  och Sköld Nilsson, 2008) är det i det här fallet med Luleås 

centrumgallerior viktigt att differentiera sig och erbjuda upplevelser som konkurrensmedel . 

Precis som Myers et. Al (2008) beskriver krävs det därför att fokus flyttas från själva 

produkterbjudandet till att skapa shoppingupplevelser som ett konkurrenskraftigt medel vilket 

denna studie visar väldigt få tendenser av. Studien visar liksom Karlsson och Kotlerjahn (2003) 

att de säger sig arbeta med upplevelser men inte använder sig av tillgängliga modeller och 

metoder. Sammanfattningsvis ser studien visar att fokus fortfarande ligger på servicesteget än 

att iscensätta upplevelser i Pine och Gilmores (1999) ekonomiska trappa.  

6.3 Förslag på fortsatt forskning 

Det hade varit intressant att göra intervjuer med besökarna i gallerian där de får beskriva sina 

upplevelser i galleriorna för att få andra perspektiv på studien. För fortsatt forskning föreslår jag 

en omvärldsanalys för att undersöka om det finns andra gallerior i Sverige och världen som har 

kommit längre i utvecklingen med upplevelser och meningsfulla upplevelser och jämföra 

resultatet mot denna studie. 
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Intervjufrågor  

 

Vilka typer av upplevelser, förutom själva shoppingen, finns i Smedjan/Shopping/Strand?   

Hur skulle du vilja definiera en meningsfull shoppingcentrumupplevelse? 

Hur ser du på att Estetik, Utbildning, Eskapism och Underhållning ingår eller bör ingå i ett 

shoppingcentrum? (Jag visar 4E modellen på ett papper) 

Hur skulle du vilja förbättra shoppingcentrumupplevelsen?  

 Skulle du vilja tillägga något? 

- Tack för att du ville ställa upp på den här intervjun! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


