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Abstract 
The retail sector has increased during the past ten years which means that the consumers have 
increased their spending. This has contributed to an increased importance of shopping centers 
in the retail market and the consumers´ everyday life. The consumption pattern has changed 
and the consumers demand more from their shopping experience.  
 
Hard and soft factors have become more important to consider in the development of 
shopping centers. Foreign player’s increasingly growing interest in the Swedish market has 
influenced the Swedish management and development of shopping centers. This combined 
with the more demanding consumers have forced shopping malls to a more frequent renewal.  
 
A study has been made regarding six shopping centers in the Stockholm region. The study 
aims to explore the underlying factors behind the decision to invest in a shopping center, and 
whether the efforts to refurbish shopping centers indicate that the market is overheated. An 
analysis of why some malls are more successful than others has also been made.  
 
The importance of development efforts and an active management has increased. When a mall 
is no longer able to meet the needs of consumers or tenants, the building's technical standard 
is not sustainable, or when the market becomes too competitive, some kind of development 
efforts needs to be made. Development efforts can also be seen as a value-adding measures in 
order to secure the shareholders' investment and increase the yield. There are various factors 
to consider during the development process, i.e. the market, concept, design, and timing. It 
should be noted that the timing factor together with active management are critical success 
factors for a shopping center.  
 
The increasing pace of renovations in the Stockholm region has nothing to do with an ongoing 
“renovation incitement” in the market. A growing retail sector, combined with increased 
consumer demands has affected shopping centers and created a need for further development 
activities. To succeed, shopping centers offer more than an ordinary shopping experience and 
a renovation is part of the development. Added value, a striking concept and a good mix of 
shops are among the factors that have become increasingly important in today's market.  
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Sammanfattning 
Detaljhandeln har under de senaste tio åren ökat och konsumenten idag konsumerar allt mer. 
Detta har bidragit till att köpcentrumen har blivit en allt viktigare del i 
detaljhandelsmarknaden och konsumentens vardag. Köpsamhället har förändrats och 
konsumenten kräver idag mycket mer av sin shopping upplevelse.  
 
Hårda och mjuka faktorer har blivit viktigare att beakta vid utvecklingen av köpcentrum. De 
utländska aktörernas allt mera växande intresse har påverkat förvaltningen och utvecklingen 
av köpcentrum på den svenska marknaden och i kombination med den krävande konsumenten 
så måste köpcentrumen idag förändras allt oftare.   
 
I detta arbete har en studie gjorts över sex stycken köpcentrum i Stockholmsregionen. Studien 
syftar på att undersöka vilka faktorer som ligger till grund för utveckling av ett köpcentrum 
samt om det i Stockholm pågår en ”renoveringshets”. En analys över varför vissa köpcentrum 
är framgångsrikare än andra har även gjorts.  
 
Betydelsen av utveckling och aktiv förvaltning har växt. När ett köpcentrum inte längre klarar 
av att möta behovet från konsumenter eller hyresgäster, om byggnadens tekniska standard inte 
är hållbar eller när konkurrensen blir för stor kan det behövas en utveckling av något slag.  
Utveckling kan även ses som en värdehöjande åtgärd för att säkra ägarnas investering och öka 
dess avkastning. Olika faktorer som påverkar utvecklingen kan vara marknad, koncept, design 
samt timingsfaktorer.  Timingsfaktorn har tillsammans med aktiv förvaltning stor betydelse 
för hur framgångsrikt köpcentrumet kommer att vara.   
 
Den allt ökande takten på renoveringar i Stockholmsregionen har inget att göra med en hets 
på marknaden. En ökande detaljhandeln i kombination med allt mer krävande konsumenter 
har påverkat köpcentrumen och skapat behovet av utveckling. För att lyckas måste 
köpcentrumen kunna erbjuda mer än en vanlig shoppingupplevelse och en renovering är en 
del av den utvecklingen. Mervärden, ett slående koncept och en bra butiksmix är några av 
faktorer som har blivit allt viktigare på dagens marknad.  
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Inledning 

1.1 Bakgrund 
Under de senaste tio åren har en ökning skett inom den Svenska detaljhandeln. Människan 
konsumerar mer och dess konsumentmönster varierar kraftigt. Varierande konsumtionstrender 
och konsumtionsmönster påverkar direkt den svenska detaljhandeln och köpcentrum1. 
 
Avkastningen i ett köpcentrum påverkas av andra faktorer skiljt från traditionell 
fasighetsförvaltning. Mjuka faktorer, som värdet av en bra hyresgästmix, miljö, 
butikspersonalens bemötande, marknadsföring och varumärket saknas i den traditionella 
förvaltningen och gör förvaltning av köpcentrum till en mycket mer komplex uppgift2.  
 
För att ett köpcentrum skall vara framgångsrikt spelar många olika faktorer in. Förutom 
mjuka och hårda värden finns det även ägandeskifte och demografi som påverkar. När ett 
köpcentrum inte längre klarar av att möta behovet från konsumenter och hyresgäster, och när 
konkurrensen blir för stor, bör köpcentrumet genomgå någon forma av utveckling.  
 
De senaste åren har många köpcentrum genomgått någon forma av utveckling och takten på 
dessa renoveringar har ökat frekvent och sker nu allt oftare. Är dessa renoveringar baserade 
på välgrundade beslut, eller hetsar köpcentrumen varandra i någon form av renoveringshets?  
Många utländska investerare har kommit in på marknaden och köpcentrumbranschen är nu 
mer populär än någonsin3. 

1.2 Syfte 
Syftet med denna rapport är att undersöka vilka faktorer som ligger till grund för beslutet att 
utveckla ett köpcentrum. Vi studerar även begreppet ”renoveringshets” för att se om detta är 
ett pågående problem i Stockholmsregionen samt undersöker varför vissa köpcentrum är mer 
framgångsrika än andra.  

1.3 Metod och avgränsningar 
För att kunna besvara vår frågeställning har vi läst relevant litteratur i form av 
examensarbeten, böcker och andra publikationer. Intervjuer med branschexperter, 
köpcentrumledare och konsulter har även genomförts för att få branschens perspektiv och 
kunskap. Intervjuerna har gjorts genom personliga möten. En avgränsning för att närmare 
kunna studera och analysera olika köpcentrum har behövts göras och vi har valt att fokusera 
på sex köpcentrum belägna i yttre Stockholmsregionen. De köpcentrum som valts ut har 
liknande förutsättningar och bakgrund samt befinner sig i olika stadier av utveckling.  

1.4 Disposition 
Kapitel 2 redogör för köpcentrumets historia, beskriver de hårda, mjuka, interna och externa 
faktorerna som gör ett köpcentrum framgångsrikt samt en beskrivande del om hur dagens 
köpsamhälle ser ut. Vidare studeras utveckling av ett köpcentrum i kapitel 3. Här tas 
köpcentrumets livscykel upp samt ett resonemang om anledningen att renovera samt 
efterföljande hypotes som behandlar vad som skulle hända om ingen utveckling sker. 
 

                                                 
1Centrumutveckling, 2009 
2 Backemar, 2010  
3 Ronnevik, 2011 
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Kapitel 4 är ett avsnitt om våra sex valda studieobjekt där varje köpcentrums historia och 
dagssituation tas upp. Kapitel 5 avslutar med en analys om hur och varför just det beslutet 
fattades. Vidare följer även ett resonemang om huruvida en ”renoveringshets” pågår i 
Stockholmsregionen och vad som gör att vissa köpcentrum lyckas bättre än andra.   

1.5 Definition 
Köpcentrum 
En arkitektoniskt enhetlig grupp av byggnader för detaljhandel och kommersiell service, som 
är planerad, utvecklad, ägd och förvaltad som en enhet. Den skall vad gäller läge, storlek och 
typ av butiker/verksamheter, samt antal egna parkeringsplatser, vara dimensionerade och 
anpassad till den marknad som den skall betjäna4. 
 
Regionala Köpcentrum 
Ett regionalt köpcentrum har ett brett och djupt utbud inom alla branscher, motsvarande vad 
som finns i stadskärnan, som är det externa regioncentrets huvudkonkurrent. Utbudet av 
service och tjänster är stort och inte minst restaurantutbudet, ytterligare inslag kan vara nöjes- 
och evenemangsaktiviteter. Ett regioncentrum har minst 20 000 kvadratmeter uthyrbar yta. 
Antal butiker är minst 50 stycken och det finns minst 100 000 invånare i 
upptagningsområdet5. 
 
Lokala köpcentrum  
Ett lokaltcentrum erbjuder ett mindre utbud av varor inom beklädnad och hem och fritid. Det 
finns minst en stor, oftast två, livsmedelsbutiker och som ankare finns vanligen några 
rikstäckande kedjeföretag inom mode. Servering är vanlig och det finns regelmässigt en bank 
och systembolag. Ett typiskt lokalt centrum har 10 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta och 
antalet butiker rör sig mellan 16-35 stycken. Invånarantalet i upptagningsområdet är mellan 
30 000-60 000 stycken6. 
 
Upptagningsområde 
Ett område runt köpcentrumet dit förstahandskonsumenterna bor och jobbar. Detta är den 
primära marknaden som köpcentrumet vill nå ut till.   
 
Ankarhyresgäster 
Rikstäckande kedjor och välkända märken som lockar folk att besöka köpcentrumet och 
handla. 
 
Renoveringshets 
Då köpcentrum hetsar varandra att genomföra mer eller mindre omfattande renoveringar utan 
att det egentligen finns ett behov för dessa.  
 
Marknadsandelar 
Är företagets försäljning i procent eller i proportion till den totala försäljningen på den 
marknad eller det marknadssegment som företaget verkar inom, i detta fall 
köpcentrummarknaden7.  
 

                                                 
4 Köpcentrumguiden 08/09 
5 Köpcentrumguiden 08/09 
6 Köpcentrumguiden 08/09 
7 Wahlström, 2010 
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Utveckling  
Utveckling är olika varianter på renoveringar av slitna ytor, utbyggnader av befintliga ytor 
och nysatsningar där nya ytor skapas. Dessa är större åtgärder som kräver mer tid och 
planering8. 
 
Aktiv förvaltning 
Aktiv förvaltning anses vara mindre kontinuerlig förnyelse i köpcentrumet, som att måla om 
en väg, att skapa öar och flytta entrédörrar9.   
 
 
 

                                                 
8 Ronnevik, 2011 
9 Ronnevik, 2011 
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2 Köpcentrum 

2.1 Historia 
Föregångaren till köpcentrumet var varuhuset, som var en ny byggnadstyp i början av 1800-
talet. Varuhuset tillät en försäljning av alla olika varor som den samtida industriproduktionen 
erbjöd. Grundidén var en massförsäljning till låga och fasta priser, även lyxvaror. En 
återkommande realisation vid slutet av säsongerna och gemensamma öppentider skulle även 
öka försäljningskonceptet. Kunderna skulle kunna se sig omkring i varuhuset utan att känna 
köptvång och även olika avdelningar skapades. Det första varuhuset uppfördes i Paris, 
Frankrike, strax efter 1800-talet och spred sig snabbt till engelska och amerikanska storstäder. 
Till Sverige kom det första varuhusen i form av PUB och NK, Nordiska Kompaniet, i 
Stockholm under början av 1900-talet. Varuhuset blev en plats att ”shoppa” men även en plats 
att visa upp sig. Sällskapslivets spel med ögonkast, hälsningar och konversationer gjorde 
varuhusen till en populär plats att umgås på för kvinnor och män. I Stockholm fanns det år 
1930 sju stycken varuhus förutom PUB och NK med fler än hundra anställda och utanför 
städerna börjades små varuhus bildas, främst för husgeråd och livsmedel10.  
  
När bilismen växte sig stor under 1960-talet präglades stadsbyggandet efter det och flerfiliga 
motorleder och separata cykelbanor byggdes. I stadens utkanter byggdes bostadsområden och 
centrum, bland annat de så kallade ABC-städerna där bokstäverna stod för Arbete, Bostad och 
Centrum. Vällingby Centrum är ett exempel på ett sådant område. I och med bilens framväxt 
var det möjligt för människor att färdas längre och platser utanför staden byggdes där priserna 
var lägre och utbudet större11.  

2.2 Vad gör ett köpcentrum framgångsrikt? 
I Storstockholm finns det ett dussintal köpcentrum med liknande förutsättningar. Utbudet ger 
konsumenter möjligheten att välja köpcentrum och deras val styrs av en rad olika faktorer. 
Kommunikationen har till stor del varit avgörande för konsumentens val men i och med 
bilismen och Sveriges välutvecklade transportnät så styrs vi även av en del andra faktorer. I 
dagens samhälle måste köpcentrum presentera något mer än bara tillgänglighet. Som 
konsument, förvaltare och investerare kan man särskilja fyra olika huvudgrupper med 
värdehöjande faktorer. 

2.2.1 Hårda faktorer  
Det är lätt att värdera ett köpcentrum utifrån dess hårda faktorer. Dessa är själva grunden till 
köpcentrumet men inte självklart de enda som kan skapa lönsamhet eller ökar avkastningen 
för ett centrum. Vad som räknas som hårda faktorer är: 
 
Läget 
Tillgängligheten är en viktig del i skapandet av en stabil kundkrets. För konsumenten har 
läget en avgörande roll i beslutstagandet av vart de vill utföra sina ärenden. Dagens 
konsument värderar bekvämlighet där närheten till handel är en värdehöjande faktor. Redan 
etablerade köpcentrum kan inte förändra läget men det finns andra faktorer som kan påverka 
köpcentrumets tillgänglighet12. 

                                                 
10 Bergman, 2002 
11 Björk, C m.fl, 2008 
12www.fastighetsnytt.se, 2011 
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Kommunikation  
Tillsammans med läget är kommunikation en avgörande faktor för köpcentrets lönsamhet. Bra 
kommunal transport och gratis parkering kan bland annat bidra till ett större flöde av kunder. 

Underhållsbehov  
Detta är en långsiktig kostnadsfråga. En byggnads fysiska intryck är viktigt när det gäller 
konsumentens helhetsuppfattning av ett köpcentrum. Underhållet gäller inte bara det fysiska 
och estetiska intrycket utan även innemiljön. Ventilationsutrymmen, hissar och så vidare bör 
ständigt underhållas och en välplanerad underhållsplan måste upprätthållas för att minska på 
överraskande utgifter. 

Marknadsunderlag 
För att omsättningen för hyresgäster skall vara lönsam måste det finnas ett tillräckligt stort 
marknadsunderlag. Köpcentrumet måste undersöka att upptagningsområdet är tillräckligt stort 
och hur marknaden för detaljhandeln ser ut. Demografi och konsumenters köpkraft förändras 
med tiden vilket måste beaktas i ett köpcentrums förvaltning.  

2.2.2 Mjuka faktorer 
De mjuka faktorerna i ett köpcentrum är viktiga att ta hänsyn till. Bland dagens köpcentrum 
är det en stor konkurrens och många väljer att utveckla sig för att bli konkurrenskraftigare. 
Vid en sådan utveckling är det viktigt att analysera vilka åtgärder man kan vidta för att 
förbättra dessa mjuka faktorer. Det är dessa som skapar köpcentrumets image och rykte samt 
tillgodoser kundens behov gällande det utbud ett köpcentrum har att erbjuda. Kort sagt så är 
det de mjuka faktorerna konsumentens upplevelse av ett köpcentrum13. Om man som 
fastighetsförvaltare värderar dessa faktorer och tillgodoser kundens behov/sinnesupplevelse 
kan dessa mjuka faktorer generera i en ökad avkastning och ett konkurrenskraftigare 
köpcentrum. Konstant förnyelse och överraskande upplevelser är en del av att försöka få 
kunden att tänka på vårt centrum i första hand berättar Jan Gösbäck, gallerialedare i Kista 
Galleria. De faktorer som man inom förvaltning av köpcentrum anser vara mjuka är:  

Image 
Konsumenters köpbeteende och vanor styrs mycket utav yttre faktorer men även av 
människans egna tankar och känslor. Ett köpcentrums image kan då anses ha ett stort 
inflytande på konsumenten. Konsumenterna avgör centrumets image efter upplevelser och 
personliga uppfattningar om centrumet. Detta innebär att ett centrum kan, genom olika 
faktorer, påverka kundens bild av centrumet och då skapa den image centrumet önskar. Idag 
handlar mycket av centrumförvaltningen om mervärden där centret kan nischa sig och på så 
sätt skapa attribut som lockar olika grupper av konsumenter14.  

Rykte 
Inom marknadsföringen pratar man om ett fenomen som kallas World of Mouth, även kallat 
WOM. Detta är helt enkelt kommunikation mellan människor där man inom marknadsföring 
ser kunder och konsumenter sprida information sinsemellan om en vara eller produkt. Ett 
rykte kan ses som okontrollerad marknadsföring av ett köpcentrum där konsumenten sprider 
sin egen uppfattning och upplevelse15.  

                                                 
13 www.fastighetsnytt.se, 2011 
14 Burvik, 2006 
15 Burvik, 2006 

9 
 

http://www.fastighetsnytt.se/


 

Service 
I ett köpcentrum finner man en mängd försäljare och konsumenter. Mötet mellan dessa parter 
är otroligt viktigt. Konsumenter blir allt kräsnare och kräver god service och ett trevligt 
bemötande. Detta kräver i sin tur att personalen har rätt kunskap och erfarenhet av 
serviceyrket.  

Atmosfär och design 
Ett köpcentrum skall vara ett ställe där man trivsamt kan spendera en längre tid. 
Inomhusmiljön är en del av centrumets fysiska intryck där väl ventilerade och belysta miljöer 
skapar ett behagligt inomhusklimat. Tillsammans med centrumets fasad och kringområde så 
är den uppfattade inomhusmiljön oerhört viktig för den besökande konsumenten.  Enligt 
undersökningar så är den ”Generella layouten” det attribut som kunder värderar mest vid sitt 
val av köpcentrum16.  

Mervärden 
Mervärden är något utöver det vanliga som köpcentrum erbjuder sina besökare. Detta kan 
vara allt ifrån gratis toaletter, en bra butiksmix, events och jippon. Idag ses en tydlig trend 
bland köpcentrum då mycket satsas på att marknadsföra genom att anordna events för 
besökarna. 

2.2.3 Externa faktorer 
Dessa faktorer är egentligen de som en centrumledning i sig har väldigt svårt att kontrollera. 
När det gäller företag generellt så är det externa faktorerna något som man kan förbereda sig 
inför så att man vid tillfället vet hur man skall hantera denna yttre effekt. 

Marknad 
Köpcentrum är direkt styrda av hur den svenska detaljhandeln ser ut. Marknaden är svår att 
påverka då centrumledningen har väldigt lite kontroll över den. 

Konkurrenter  
Ett köpcentrum kan kontinuerligt vidta åtgärder för att göra sig konkurrenskraftigare, men i 
slutändan så kan de inte kontrollera andra konkurrenter på marknaden. 

Konjunkturer 
Centrumledningen och ägarna kan ständigt hålla sig uppdaterad genom omvärlds och 
marknadsanalyser men i längden så handlar det om att vara förberedd på att hantera sämre 
perioder. 

2.2.4 Interna faktorer 
De interna faktorerna är avgörande för ett köpcentrum, som för vilket annat företag som helst. 
Det är de interna faktorerna som avgör hur verksamheten styrs och därför påverkar 
lönsamheten17. Till de interna faktorerna tillhör: 

Organisation 
En stark organisation med kompetens och intresse för rörelsen är nyckeln till framgång. Om 
inte organisationen fungerar kan hela dess verksamhet fallera.  

                                                 
16 Dennis, 2005 
17 Backemar, 2010 
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Centrumledning 
Att aktivt sköta förvaltning och utveckling av köpcentrum är avgörande för dess framtid. Med 
tydliga mål och kompetens kan centrumledningen utveckla ett köpcentrum till dess fulla 
potential.  

Ekonomiska förutsättningar 
Ett tillräkligt stort kapital är viktigt för att köpcentrumet skall kunna genomföra de 
renoveringar och den utveckling som krävs. Om ett företag inte har de 
investeringsmöjligheterna som krävs kommer köpcentrumet inte kunna klara av att 
konkurrera på marknaden . 

2.3 Hur ser dagens köpsamhälle ut? 
Dagens köpsamhälle har utvecklats under det senaste decenniet vilket har resulterat i en ökad 
konsumtion och föränderligt konsumtionsmönster är följden av detta. Som näringsidkare idag 
är det viktigt att ta hänsyn till konsumentens vanor och intressen, men det kan vara svårt att 
förutse dessa förändringar då det kan bero på allt från inflation, generationsskifte, trender till 
demografi. 

 
Figur 1: Diagrammet visar utvecklingen av detaljhandelns försäljning, månadsvis och med index 
2005=100. Uppgifterna är beräknade i fasta priser, kalenderkorrigerade och säsongrensade. De ger den 
volymmässiga utvecklingen av detaljhandelsförsäljningen (SCB, 2011-05-20) 
 
Dagens konsument konsumerar mer men kräver också mer. Att shoppa idag skall vara 
bekvämt och konsumenten ser gärna att butikerna ligger i samma område. Bilismen har 
förenklat tillgänglighet och konsumenten väljer shoppingområde snarare efter behov och 
tycke än kommunikations möjligheter. Detta har skapat den ökade konkurrensen om 
konsumenter inom handeln vilket framförallt syns bland landets köpcentrum. Det har blivit 
viktigt att kommunicera med konsumenterna, binda dem till konceptet och erbjuda 
mervärden. 
 
Framtidens handel är redan här. Under de senaste åren har det utvecklats en virtuell handel 
och handelsplatser över internet. E-handeln har blivit ett alltmer växande fenomen där vi 
svenskar redan årligen spenderar flera miljarder kronor. Redan år 2003 spenderades över fyra 
miljarder kronor över nätet och detta hade fyrdubblats år 2008. Samma år ökade e-handeln 
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med 15 procent vilket skilde sig markant från detaljhandeln som endast ökade fyra procent18. 
Det kan diskuteras vad den skarpa ökningen av e-handel kan bero på. Att handla över nätet 
ger konsumenten en viss bekvämlighet liknande konceptet köpcentrum där olika butiker 
ligger nära till hands. Denna relativt nyutvecklade handelskanal är ett alltmer vinnande 
koncept som inför framtiden kan utvecklas ytterligare ett steg. Delar av marknader ser idag 
över om det går att kombinera olika handelskanaler. Ett tydligt exempel är köpcentrum som 
över nätet även vill erbjuda viss handel dels för att skapa den ultimata upplevelsen men även 
för att inte tappa marknadsandelar19. 

                                                 
18 www.hui.se, 2010 
19 Burvik, 2011 
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3 Utveckling av köpcentrum 

3.1 Köpcentrumets livscykel 
Ett köpcentrum är en långsiktig investering och en viktig faktor att undersöka är var den 
befinner sig på sin livscykel. Ett köpcentrums livscykel kan delas in i två typer, byggnadens 
livscykel, även kallad den objektsbundna, och ägarens livscykel, även kallad den 
innehavsbundna20.  
 
Den objektsbundna livstiden börjar när fastigheten uppförs och pågår till dess att den rivs eller 
byggs om. Under denna period sker det vanligtvis ett antal ägarebyten, det är dessa som kallas 
de innehavsbundna livscyklarna vilket beskriver en period där fastigheten har haft en och 
samma ägare. Under köpcentrumets livslängd sker det med jämna intervaller olika 
förändringar som underhåll, modernisering och innehavsskifte, se figur 2.  
 
 
 

 
Figur 2: Figur över köpcentrumets livscykel. (Bergström, E och Årman, F, 2002) 
 
Beroende på var köpcentrumet och ägaren befinner sig på livscykeln ser ägaren olika 
ekonomiska möjligheter och tar då olika beslut till följd av detta. Ägarstrukturen har även den 
en avgörande roll i hur besluten formas. Ägarformer med en kort innehavsbunden period, till 
exempel fonder, genomför många värdehöjande åtgärder för att öka värdet inför en 
kommande försäljning medan en längre innehavsperiod innerbär mer långsiktig förvaltning. 
Oavsett ägarform innebär besluten en förändring i byggnadens värde, livslängd och 
standard21. Vid underhåll eller modernisering kommer den objektsbundna livslängden att öka. 
Vissa av dessa förändringar är helt beroende för att fastigheten skall behålla sin tekniska 
funktion samt höja standarden till hyresgästernas minimum då detta är en del av 
köpcentrumets överlevnad.  
 

                                                 
20 Bergström, E. och Årman, F, 2002 
21 Bergström, E. och Årman, F, 2002  

13 
 



 

 
Figur 3: Köpcentrumets standard över tiden. O visar fastighetens ursprungliga standard. N visar 
nybyggnadsstandard.  U1 visar underhåll till ursprunglig standard medans U2 beskriver en investering 
som är standardhöjande. M beskriver en investering som leder till modernisering. (Bergström, E och 
Årman, F, 2002) 
 
Det finns olika typer av investeringar som kan göras. En ersättningsinvestering ersätter 
gammal utrustning till bibehållen kapacitet. Expansionsinvestering utökar köpcentrumets yta 
och en rationaliseringsinvestering handlar om att effektivisera fastigheten och sänka 
kostnaderna22. 

3.2 Varför utveckla? 
Om ett köpcentrum står inför behovet att utvecklas finns det, beroende på situationen, en rad 
åtgärder som kan vidtas. Inom branschen studeras en mängd olika faktorer som tillsammans 
skapar ett framgångsrikt köpcentrum. Dessa kan i stort delas in under marknad, koncept, 
design och funktion samt timingsfaktorer. Vid utveckling är det bra att omvärdera och 
analysera marknadsfaktorer, detta innebär att befolkningsmängd och konkurrensen i 
köpcentrumets upptagningsområde ses över. Med ny kunskap om marknaden kan det finnas 
ett behov att omdefiniera sitt koncept så att det erbjuder den ultimata butiksmixen och 
upplevelsen, direkt anpassat efter behovet på marknaden. Design och funktion är även det en 
viktig del i utvecklingen. Vid nedgång kan åtgärder krävas av byggnadens tekniska delar samt 
fysiska. En sådan upprustning kan resultera i att det finns ett motiv att ta ut högre hyror23. 
 
När beslutet att renovera tas så är det viktigt att beakta tajmingen. Både en högkonjunktur och 
en lågkonjunktur kan påverka priset på det material och tjänster som behövs för att genomföra 
renoveringen och det är viktigt att avsluta arbetet när det fortfarande finns en efterfrågan på 
marknaden så att företaget så snabbt som möjligt kan återhämta sig efter investeringen24. 
 
Att utveckla ett köpcentrum är en del av den naturliga utvecklingen av handeln. Köpcentrum 
är en produkt, och måste som vilken annan produkt utvecklas och anpassas till marknaden. 
Genom att undersöka de ovannämnda faktorerna kan flera möjligheter att vända en 
nedåtgående trend visa sig. 
 
Viktigt att inte glömma bort i sammanhanget är att investeringen och besluten som tas måste 
generera i högre inkomster för köpcentrumet. Om inte investeringen bidrar till en ökad 
lönsamhet är det svår att motivera för ägarna att den ska genomföras.  
                                                 
22 Wahlström, 2010 
23 Burvik, 2011 
24 Burvik, 2011 

14 
 



 

 

3.3 Hypotes 
Med denna bakgrund kan det vara intressant att titta på en hypotes där konkurrerande 
köpcentrum tillsammans väljer att vara passiva vid frågan om utveckling. Hypotesen grundar 
sig i att en förnyelse endast får ske till fastighetens ursprungliga värde där inga värdeskapande 
faktorer, framförallt mjuka faktorer, får beaktas i processen. En förutsättning är även att 
utbudet bland köpcentrumen i regionen är snarlikt. Denna hypotes skulle ge köpcentrumen 
samma förutsättningar inför konsumenten där konkurrensen styrs av centrumets 
upptagningsområde.  
 
En teori kring denna hypotes är att om köpcentrum samspelt väljer att förhålla sig passiva 
inför utveckling skulle detta ge en konstant omsättning och ett konstant flöde av konsumenter. 
Siffrorna skulle skilja sig mellan upptagningsområdena beroende på demografin och storlek, 
men för det enskilda köpcentrumet skulle dessa siffror vara konstanta. Ett köpcentrum skulle 
då vara beroende av dess upptagningsområde då konsumenter inte söker sig till andra 
köpcentrum på grund av annorlunda utbud eller upplevelser. 
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4 Studieobjekt 
Denna studie bygger på intervjuer gjorda med insatta personer från respektive köpcentrum 
samt elektroniska källor.  

4.1 Kista Galleria 

4.1.1 Historia 
Kista Galleria byggdes år 1977 och har sedan dess fungerat som handelsplatsen för 
Stockholmare i norrort. Byggnadens ursprungliga storlek var cirka 22 000 kvadratmeter 
uthyrbar handelsyta vilket är en tredjedel av dagens storlek. Efter centrumets invigning 
skedde det inga större förändringar på flera år. Vid millenniumskiften beslöt sig 
gallerialedningen tillsammans med ägarna, Norska försäkringsbolaget Vital, att centrumet var 
i behov av en större renovering och utbyggnad.  
 
Under år 2000 slöt Kista Galleria KB ett avtal med Skanska på ett värde av 900 miljoner 
kronor för utbyggnad och renovering av centrumet. I planen för ”nya” Kista Galleria skulle 
bland annat handelsytan fördubblas och gallerian skulle ha en tydligare profilering där man 
bland annat skulle erbjuda en spetskompetens inom IT samt en avancerad multiplex-biograf25. 
Nya Kista Galleria skulle vara ett ljust och modernt centrum som erbjöd kvalitativ shopping 
och underhållning för alla olika grupper av konsumenter. 
 
År 2003 var det nya Kista Galleria färdigställt och det visade sig snart att förvandlingen skulle 
bli lönsam. En förbättrad profilering med underhållning och eftertänkt butiksmix tillsammans 
med utökade öppettider var ett vinnande koncept. 
 
År 2009 var det dags igen. Redan år 2005 hade styrelsen beslutat att Gallerian skulle genomgå 
ytterligare en till- och ombyggnad. Anledning till detta var att ägarna ville behålla den ökade 
omsättningen, berättar Jan Gösbäck, Galleriachef för Kista Galleria. Trots att det i dagsläget 
skedde en kontinuerlig omsättningsökning så var gallerialedningens ambition med 
renoveringen att ligga i framkant bland Stockholmregionens köpcentrum. Resultatet blev en 
utökad handelsyta på 12 000 kvadratmeter26. Kundundersökningar hade visat att det fanns en 
efterfrågan på barnkläder, Åhléns och mer mode. Ombyggnaden strävade efter att uppfylla 
detta. Flera modebutiker plockades in, Åhléns byggdes och familjesatsningen ”Kids Court” 
med barnkläder och en mer barnvänlig miljö blev en succé.  

4.1.2 Dagens Kista Centrum 
Idag är Kista Galleria ett av de mest framgångsrika köpcentrumen i Stockholmregionen27. 
Med cirka 60 000 kvadratmeter handelsyta, 180 butiker, 2500 parkeringsplatser och ett läge i 
ett utav Stockholms mest expanderande områden, Kista Science City, så har Kista Gallerian 
alla förutsättningar att fortsätta att utvecklas. Ett kvitto på centrumets framgång är att antalet 
besökare samt omsättning har ökat sedan den senaste renoveringen. Ledningen menar att 
centrumets ständiga förnyelse och generösa öppettider uppskattas av dagens konsumenter28. 
En del av gallerians mål är att ständigt höja den lägsta standarden på köpcentrumet, vare sig 
det är att höja standarden på toaletterna eller få in en ny, uppskattad butiksmix. Detta görs för 
                                                 
25 www.cisionwire.se, 2011  
26 Gösbäck, 2011  
27 Handelns Utredningsinstitut, 2009 
28 www.fastighetssverige.se, 2011 
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att höja värdet på fastigheten och skapa en säker investering för ägarna. Denna värdehöjning 
har legat till grund för besluten om tidigare renoveringar, målet är att vara ledande på 
marknaden och hela tiden stärka värdet i fastigheten29.    

4.2 Sickla Köpkvarter 

4.2.1 Historia 
Under den industriella revolutionen på 1800-talet flyttade många företag ut sin produktion till 
lokaler utanför Stockholm city. År 1898 startade Wallenbergföretaget AB Diesel Motorer sina 
fabriker i Sickla30. År 1997 förvärvade dåvarande Ljungbergs Gruppen lokalerna från 
dåvarande ägarna Atlas Copco. När Ljungbergs Gruppen slog sig samman med Atrium 
Fastigheter AB och företaget Atrium Ljungberg bildades hade de redan en vision om ett nav i 
sydöstra Stockholm där handel, arbete, kultur och lärande förenades31. Sickla Köpkvarter 
invigdes år 2005 och här ligger också Dieselverkstan, ett modernt kulturcentrum med 
skapande verkstäder, bibliotek, biograf, konsthall och ett stort inomhusklättercenter32. I 
närheten finns även kunskapsgallerian, ett center där gymnasium, högskola, näringsliv, 
forskning och organisationer lever sida vid sida33. Kunskapsgallerian har skapats av Atrium 
Ljungberg i ett nära samarbete med Nacka kommun för att utveckla handelsplatsen. I mars år 
2009 invigdes det nya Sickla köpkvarter med nya butiker, främst inom mode och kosmetika, 
och 400 nya parkeringsplatser.  

4.2.2 Dagens Sickla Centrum 
I dagens Sickla Köpkvarter finns det över 150 butiker fördelade på 66 600 kvadratmeter och 
2660 stycken parkeringsplatser. År 2010 var omsättningen 2 800 miljoner kronor och 1,5 
miljoner besökare gjorde Sickla Köpkvarter till ett av de mest framgångsrika köpcentrum i 
Stockholmsregionen 34. Kristina Johnsson, Affärsområdeschef inom Handel på Atrium 
Ljungberg, tror att bakgrunden till framgången i Sickla är kombinationen mellan ett stort 
utbud och en blandad atmosfär. I nära anslutning till Sickla köpkvarter finns bostäder, skolor, 
kultur och nöjen. För att utveckla området byggs nu nya kontor och det förs även ett nära 
samarbete med kommunen för att förbättra området, berättar Kristina Johnsson. 

Idén till utbyggnad av köpcentrumet kom från en ökad efterfrågan av befintliga hyresgästerna 
och även nya, potentiella hyresgäster. Under en längre tid hade dialog förts med hyresgästerna 
och Kristina Johnsson poängterar hur viktig denna dialog är. Ett behov om större ytor och fler 
parkeringsplatser kom utifrån den dialogen och Atrium Ljungberg såg en möjlighet att 
expandera. Dock är det alltid viktigt att investeringen kan motiveras och gå med vinst. En 
lyckat genomförd renovering inte är allt, utan efterarbetet är minst lika viktigt. Aktiv 
förvaltning är ett viktigt begrepp för Atrium Ljungberg och något de hela tiden jobbar med för 
att utveckla köpcentrumet och förbättra det.     

                                                 
29 Gösbäck, 2011  
30 www.sickla.se, 2011 
31www.atriumljungberg.se, 2011  
32 www.mynewsdesk.com, 2011 
33www.atriumljungberg.se, 2011 
34 www.sickla.se, 2011  
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4.3 Farsta Centrum 

4.3.1 Historia 
Farsta kommun skulle under 1950-talet förvandlas till ett ABC-samhälle och år 1956 
samlades sex byggnadsfirmor som fick i uppdrag av Svenska Bostäder att uppföra ett 
centrum. Ansvariga arkitekter var Backström och Reinius som tillsammans ritade tre separata 
byggnader med ett torg i mitten och år 1960 invigdes centrumet som då var Sveriges största. 

Idén med att göra om Farsta till en ABC-stad med ett centrum hade inte den framgång man 
trott. År 1980 gjorde den dåvarande ägaren ett försök till förnyelse, ett förslag om att glasa in 
torget lades fram. Detta förslag röstades dock ner av staden och boende i områden. 

Efter år av svikande besökarsiffror beslöts att centrumet skulle genomgå en större renovering 
och ombyggnation. Mellan år 1997- 1999 skapades den nya gallerian då de separata delarna 
av centrumet sammanslöts genom att gångar byggdes mellan dem. Parkeringsplatsen sänktes 
och man skapade en ny entré35. 

4.3.2 Dagens Farsta Centrum 
Idag har centrumet en handelsyta på cirka 52 000 kvadratmeter där 145 stycken olika butiker 
erbjuds till konsumenterna. Ägarna, Atrium Ljungberg, förvärvade köpcentrumet år 1997 vid 
den första totalrenoveringen. Så sent som under år 2010 så avslutade köpcentrumet sin andra 
stora om- och tillbyggnad. Renoveringen hade pågått i två år och målet var att sammanlänka 
alla byggnader i centrumet genom gångar samt utöka handelsytan. Detta gjordes genom att 
konvertera kontorslokaler till butiker. Projektet bidrog med 5000 kvadratmeter handelsyta 
samt ett bättre flöde mellan butikerna36. Kristina Johnsson, Affärsområdeschef inom Handel 
på Atrium Ljungberg, är väldigt nöjd med ombyggnationen och investeringen har redan lönat 
sig ekonomiskt. Atrium Ljungberg såg att det fanns ett behov av mer handelsyta bland 
hyresgästerna och ett mindre behov av kontorslokaler då denna marknad inte var lika stark. 
Det fanns även ett behov av mer parkeringsplatser bland konsumenterna, vilket åtgärdades i 
samband med renoveringen.     

4.4 Solna Centrum 

4.4.1 Historia 
År 1965 invigdes Solna Centrum och var då Stockholmregionens mest moderna köpcentrum 
med en handelsyta på 32 000 kvadratmeter. Centrumet är beläget ca fem km från Stockholms 
city och fick år 1989 en tunnelbanestation samt en busstation som bidrog till bättre 
kommunikation till och från köpcentrumet. I samband med detta skedde en större utveckling 
då ledningen valde att renovera samt bygga ett tak över centrumet så att det blev ett 
inomhuscentrum. Huvudansvaret för utformningen hade arkitekten Ivar Krepp. 
 
Solna Centrum har utnämnts till ”Bästa Köpcentrum” både år 1990 och år 1993, och efter 
tillskottet av den inglasade hotellgatan år 2001 utnämndes centrumet ännu en gång till Årets 
Köpcentrum37. 
 

                                                 
35 Informationsblad, 50 år i Farsta centrum, Farsta Stadsdelsförvaltning,  
36 www.atriumljungberg.se, 2011 
37 www.solnacentrum.se, 2011 
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4.4.2 Dagens Solna Centrum 
Idag genomgår Solna Centrum en större renovering. Projektet är en investering på 200 
miljoner kronor där fastighetsägarna Unibail Rodamco står som ensam investerare. 
Renoveringen påbörjades redan under hösten år 2010 och beräknas vara klar under senare 
delen av år 2011. Omvandlingen av Solna centrum är planerad i fem etapper där man lagt 
fokus på att öppna upp centrumet och förbättra flödet samt modernisera genom att ändra 
färgskalor och golv. Målet är att skapa ett tidlöst centrum som är lättframkomligt för 
konsumenten38. 
 
För tillfället har Solna Centrum 17 olika golv och dåligt flöde och sikt bland de gångstråk som 
finns i centrumet, detta vill man förändra, enligt Centrumchefen Louise Bergqvist. Solna 
Centrum är ett lokalcentrum där den största målgruppen är de boende och kontorsarbetare i 
området. Som ett lokalcentrum besöker lika många konsumenter centrumet en vardagslunch 
som en helgdag, förklarar Louise Bergqvist. Beslutet om renoveringen togs bland annat då det 
ansågs finnas en potential för utveckling, men framförallt för att det fanns ett behov då den 
senaste renoveringen skedde på 1980-talet. 
 
Renoveringen har bland annat inneburit en förvandling av kontor som omvandlats till 1700 
kvadratmeter stor handelsyta. Detta är en viktig del i det nya Solna Centrum, med större 
handelsytor för butikerna skall det locka utländska aktörer samt främja de befintliga 
hyresgästerna. 

4.5 Täby Centrum 

4.5.1 Historia 
Planerna för Täby Centrum lades till grund av kommunalnämndens ordförande Gustaf Berg i 
början av 1960-talet och var väldigt ifrågasatta innan politikerna år 1962 antog stadsplanen. 
Efter sex år stod Centrumet klart och var revolutionerande, det var Europas första inglasade 
centrum.  Arkitekten L. Lundqvist hade fått inspiration från ett affärscentrum i Minnesota, 
USA.  Under 1980-talet påbörjades planerna angående att fördubbla Täby Centrum yta och år 
1991 var utbyggnaden klar. En 110 meter lång inglasad affärsgata i tre plan hade byggts och 
centrumet hade växt från 60 till 110 butiker. Även en ny bussterminal och fler 
parkeringsplatser skulle få Täby centrum att växa. I maj år 1997 förvärvade företaget Piren 
Täby Centrum av JM Byggnads och Fastigheter AB. Piren blev år 2000 uppköpta av 
Rodamco, som år 2007 slogs samman med franska Unibail och bildade Unibail Rodamco39. 

4.5.2 Dagens Täby Centrum 
I dagsläget håller man på att renovera och bygga ut, detaljplanen antogs år 2002 och hela 
renoveringen beräknas vara klart år 2015. Då kommer det finnas ett nytt torg och ett 
underjordiskt parkeringsgarage som möjliggör nya ytor till shopping och lounger. Det nya 
Täby Centrum kommer att omfatta en yta på 78 000 kvadratmeter och över 230 butiker40.     
 
Beslutet att bygga ut Täby Centrum togs upp redan år 2000 och då det inte fanns tillräckligt 
med parkeringsplatser. När möjligheten att skapa fler parkeringsplatser undersöktes sågs 
möjligheten att även utveckla hela köpcentrumet. I samverkan med kommunen såg Unibail 
Rodamco att det fanns ett behov att utveckla hela närområdet. Kommunen ville skapa mer 
                                                 
38 Bergqvist, 2011 
39 www.tabycentrum.se, 2011 
40 www.tabycentrum.se, 2011 
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bostäder samt förbättra vägar och kommunikationer och tillsammans med Unibail Rodamco 
ändrades detaljplanen vilket innebar att en större utbyggnad av Täby Centrum var möjlig. 
Unibail Rodamco har satsat mer än två miljarder kronor på utbyggnaden av Täby Centrum 
och kommunen har satsat en halv miljard kronor för utvecklingen av infrastrukturen i 
området41.  
 
Nästan hela projektet kommer att finansieras genom de framtida nya hyresgästerna, men även 
de befintliga kommer att gynnas av ombyggnaden och högre hyror kommer att kunnas ta ut, 
menar Per Ronnevik, Utvecklingschef på Unibail Rodamco i Norden. En viktig förutsättning i 
ett sådant här stort projekt är att det skall vara ekonomisk lönsamt men det finns även en rad 
andra faktorer som påverkar. Konstant utveckling och bra förvaltning är något som Per 
Ronnevik anser är avgörande för köpcentrumets långsiktiga lönsamhet. Idag styrs köpcentrum 
av växlande trender och konstant förnyelse bland både miljö och butiksutbud vilket är 
avgörande för centrumets fortlevnad. 

4.6 Vällingby City 

4.6.1 Historia 
Området Vällingby uppkom på 1950-talet och var Sveriges första ABC-stad42. Vällingby 
Centrum, idag Vällingby City, invigdes år 1954 och var ett omsorgsfullt byggt centrum med 
många fina detaljer. Vällingby har klassats som riksintresse för kulturminnesvården, vilket 
betyder att fasader och helhetsintryck inte får förändras43.  
 
Efter invigningen tog det ett nästan halvt sekel innan man valde att renovera och förnya 
centrumet. Våren 2008 slog Vällingby City, och det nya modevaruhuset Kfem, upp dörrarna 
på nytt. Förutom en ny satsning inom mode, modehuset Kfem, så hade en byggnad med större 
ytor byggts för större grossister såsom Onoff och Martin Olsson. Centrumet hade genomgått 
omfattande renoveringar som tagit sju år att planera och genomföra44. Den totala kostnaden 
var tre miljarder kronor och den totala handelsytan hade utökats med nästan 100 procent. 
Förutom en helrenovering av de ursprungliga byggnaderna samt tillbyggnation i form av ett 
nytt varuhus, Kfem, så byggdes också ett nytt garage med 2100 parkeringsplatser. Ett 
”svävande” glastak byggdes över promenadstråket mitt i Centrumet och vann år 2007 pris för 
dess utformning. Arkitekten, KHR Rundqvist, ansåg att detta skulle symbolisera det nya 
Vällingby. Varuhuset Kfem har också vunnit priser för dess utformning. Byggnaden ritades 
av arkitektbyrån Gert Wingårdh och har bland annat vunnit pris för ” Bästa arkitektur för 
shopping i världen” år 2007. 

4.6.2 Dagens Vällingby Centrum 
Idag erbjuder Vällingby City 600 000 kvadratmeter handelsarea med 200 butiker. Centrumet 
är fortfarande uppskattat för sin arkitektur och vann senast i år, 2011, arkitektpriset Nordiska 
ljuset för byggnaden Kfem. 
 
Det allmännyttiga bostadsbolaget Svenska Bostäder har sedan invigningen varit ägare av 
Vällingby City. De har tillsammans med Vällingby kommun och Stockholms stad utvecklat 
Vällingby City och närområdet i samband med den senaste totala omvandlingen. I och med att 
                                                 
41 Ronnevik, 2011 
42 Björk, C. m.fl. 2008 
43 www.stockholm.se, 2011 
44  www.vallingbycity.se, 2011 
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det ursprungliga centrumet har klassats som ”byggnader av riksintresse” av Stockholms stad 
så har dessa varit involverade och haft ett stort inflytande i de beslut som tagits angående 
centrumets utformning. Att verka som ett allmännyttigt bostadsbolag innebär att det finns ett 
politiskt intresse för utvecklingen av centrumet. Detta kan antingen gynna projektet eller sätta 
käppar i hjulet, men i detta fall fanns det ett politiskt intresse i Vällingby som kommun och 
politiker på högre nivå välkomnade idén om utveckling av centrumet. 
 
Beslutet att investera i Vällingby City var något som diskuterats i tio år innan en projektgrupp 
formades. Sedan början av 1990-talet hade centrumet tappat marknadsandelar och inte följt 
med i den ökande handeln i Stockholmsregionen. Det krävdes inte bara en upprustning utan 
även en ökad handelsarea för att kunna konkurrera med resten av detaljhandeln i 
Stockholmsregionen. Centrumet var för stort för att klassa som ett lokalt centrum men för litet 
för att fungera som ett regionalt, något som Sven Lorentzi, dåvarande projektledare för 
Vällingby projektet, kom fram till i samråd med företaget Centrumutveckling, som anlitats 
som konsulter till uppdraget. I första hand ville ledningen uppdatera centrumets tekniska 
delar, ett projekt som skulle kosta 600 miljoner kronor. Dock insåg de att denna investering 
inte skulle påverka omsättningen till den nivån som krävdes vilket då blev grunden till en 
omfattande expandering och renovering för tre miljarder kronor. 
 
Vällingby Citys investering som färdigställdes år 2008 kan både ses som lyckad och mindre 
lyckad. I dagens läge är det flera butiker som varit tvungna att slå igen i det ganska så nyligen 
byggda modevaruhuset K fem. Idén med varuhuset var att erbjuda mer exklusiv shopping, 
dock har det tre år efter invigningen fortfarande inte nått ut till rätt kundgrupp. Det äldre, 
nyrenoverade shoppingstråket har uppnått sitt ursprungliga investeringsmål.  
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5 Analys 
 
Detta arbete undersöker och analyserar vilka faktorer som ligger till grund för beslutet att 
utveckla ett köpcentrum. Vi har även resonerat kring varför vissa köpcentrum har haft större 
framgång än andra och för även en diskussion om begreppet ”renoveringshets” samt ifall detta 
är ett pågående fenomen. 

5.1 Faktorer som ligger till grund för beslutet 
Efter genomfört arbete har vi konstatera att det finns flera olika faktorer som ligger till grund 
för beslut om utveckling. Vi har urskiljt de tre största anledningarna och dessa är: en strävan 
efter en värdeökning av köpcentrumet som byggnad eller produkt, ett behov som skapats av 
konsumenterna, hyresgästerna eller byggnaden samt att konkurrensen i området tvingar fram 
en förändring.  

5.1.1 Värdet som produkt/byggnad 
Vid all utveckling av köpcentrum höjs värdet på produkten/byggnaden, antingen till dess 
ursprungliga värde, genom behovet eller konkurrensen, alternativt till ett värde högre än 
ursprunget. Ibland kan denna värdeökning räcka som själva anledningen till utveckling. För 
fastighetsägaren så kan det ses som ett sätt att säkra sin investering och få ett mer stabilt flöde 
av intäkter. För att detta ska ligga till grund för beslutet så anser vi att köpcentrumet redan 
måste ha en bra omsättning och vara ett av de ledande i branschen, annars kan inte 
investeringen endast ses som en värdeökning utan snarare som en investering för att framtiden 
till exempel med anledning att behovet kräver det. Vi har genom våra intervjuer insett att 
bland Stockholmsregionens ledande köpcentrum måste ledningen ständigt se framåt för att 
höja centrumets potential. Vid senaste nysatsningen så ville gallerialedningen i Kista galleria 
ge aktieägarna en säkrare avkastning och höja värdet på byggnaden. När beslutat fattades så 
var redan Kista galleria ett av de ledande köpcentrumen i Stockholm och gallerialedningen 
såg en potential och möjlighet att höja värdet, höja den lägsta standarden i gallerian och inte 
tappa marknadsandelar i framtiden.  
 
Vi tror att detta motiv ger köpcentrumet en fördel på marknaden, att man i första hand tänker 
på avkastningen gentemot sina aktieägare inte behöver vara negativt för konsumenterna eller 
hyresgästerna. För att skapa mer värde i ett köpcentrum så måste konsumenterna och framför 
allt hyresgästernas behov tillgodoses. Vi tror dock att detta lätt kan missbrukas, till exempel 
om hyrorna höjs snabbt och konsumtionen inte håller samma utvecklingstakt. 

5.1.2 Behovet 
Många köpcentrum byggdes på 1960-talet och sedan genomgick majoriteten en renovering 
under 1980-talet. Detta medför att det i slutet av 1990-talet fanns ett stort behov av renovering 
och modernisering av byggnaderna. Tillsammans med en ökad detaljhandelsmarknad och mer 
krävande och föränderliga konsumenter så måste många köpcentrum idag mer kontinuerligt se 
över konsumenternas behov gällande hårda och mjuka faktorer. Konsumenterna är i dagens 
köpsamhälle mycket mer krävande än vad de var för tio år sedan, då vi idag ser köpcentrum 
snarare som en produkt. Detta resulterar i att om konsumentens krav inte tillgodoses så väljer 
de att söka sig till konkurrerande köpcentrum. Vi tror att detta är en naturlig utveckling i 
dagens konsumtionssamhälle. 
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Ett behov om renovering kan antingen krävas på grund av byggnadens fysiska skick 
alternativt genom en efterfrågan om förändring från hyresgästerna eller konsumenten. I 
dagsläget kan vi se flera pågående utvecklingsprojekt där köpcentrumet har haft ett behov av 
utveckling. I Solna centrum sågs tydliga faktorer som pekade mot modernisering av 
byggnaden och detta låg till grunden för beslutet, till skillnad från Täby centrum, där ett 
växande upptagningsområde och ökad detaljhandel gjorde att efterfrågan från konsumenterna 
ökade och en renovering krävdes för att inte tappa konsumenter och marknadsandelar. Detta 
skiljer sig gentemot Sickla köpkvarter och Farsta centrum där det fanns ett tryck från 
hyresgästerna, både befintliga och potentiella. Vällingby City upprustades på grund av 
bristande underhåll av byggnadens tekniska delar. 
 
Att detaljhandelsmarknaden har ökat stadigt de senaste åren är inte oväntat med den 
utveckling som varit innan. Det kan därför anses vara en relativt säker investering att utveckla 
köpcentrum nu på senare år, då framtiden ser ljus ut för handeln. Dock anser vi att många av 
köpcentrumen har varit alldeles för passiva med att möta byggnadens behov när det gäller det 
fysiska skicket och dagens teknik. Att renovera med tätare intervaller är något vi tror kommer 
ske i framtiden. Vi tror att branschen har fått mer kunskap om hur köpcentrum skall 
underhållas och förvaltas på senare år och betydelsen av konsumentens behov har satts i 
fokus.      

5.1.3 Konkurrensen  
Det tredje orsaken som vi ser som en faktor till beslut om utveckling är att konkurrensen 
mellan köpcentrum blir allt hårdare och att detta tvingar centrumen till kontinuerlig förnyelse 
för att behålla konsumenterna. Det kan diskuteras hur köpcentrum och dess ägare påverkas av 
konkurrensen och i så fall i vilken utsträckning. Genom våra intervjuer har vi konstaterat att 
ledningsgrupperna i de olika köpcentrumen har väldigt olika sätt att se på detta problem. I 
Kista centrum är de mycket väl medvetna om konkurrensen och använder den till att ständigt 
förbättra och utveckla centrumet. Konsumenterna kommer alltid att vara medvetna om vad 
konkurrenterna erbjuder och för att hållas sig uppdaterad och konkurrenskraftig så är det 
viktigt att ledningen gör samma sak. Atrium Ljungberg har ett annat sätt att se på 
konkurrensen. Där anser de att konkurrensen är viktigt att beakta men att för stor hänsyn till 
den inte får läggas vid besluten. De menar att det är viktigare att följa sitt koncept och 
utveckla det. Unibal Rodamco har motsatta åsikt, att de inte alls styrs av konkurrensen eller 
att de ens har den med i beaktande när förändringar av köpcentrumet diskuteras.             
 
Vi anser att det kan vara gynnande att utnyttja konkurrensen för att nå köpcentrumets högsta 
potential. Konkurrensen har under senare år hårdnat i och med att konsumenterna har blivit 
mer krävande och att fler köpcentrum har kommit till på marknaden. Även Stockholm City 
konkurrerar till viss del om samma konsumenter, men här tror vi att det är en annan målgrupp 
som vänder sig till innerstaden istället för köpcentrumen. Vi anser att alla köpcentrum 
påverkas av konkurrensen, men frågan är hur mycket ägarna och organisationen påverkas. Ett 
så stort företag som Unibail Rodamco har en kapitalstark organisation bakom sig och därmed 
en säkerhet. Kista Galleria KB är ensamt ansvariga för köpcentrumets värde gentemot sina 
aktieägare och måste då vara mer på hugget.  Likväl tror vi att det är viktigt att vara medveten 
om konkurrensen men inte påverkas för mycket av den. 

23 
 



 

 

5.2 Att lyckas 
Oavsätt av vilken anledning renoveringen sker så finns det andra faktorer som påverkar om 
beslutet angående en investering blir lönsam eller ej. Att ta ett beslut av denna grad kan vara 
en lång process med många involverade parter, det är därför svårt att avgöra när investeringen 
påbörjas. Vid undersökning av köpcentrum som renoverats under 2000- talet har vi sett att när 
beslutet tas, och hur lång arbetsprocessen är, har en avgörande roll i hur bra det kommer gå 
för köpcentrumet de närmaste åren efter ”grand opening”. Vid en framtida utveckling är alltså 
timingen för projektet en viktig faktor att ta hänsyn till vid beslutstagande. Timingen kan dock 
vara svår att påverka och förutse. Det krävs noggranna analyser och förarbeten men detta ger 
inga garantier på att köpcentrumet skall lyckas. Vid finanskrisen år 2008 såg detaljhandeln en 
kraftig nedgång. Vi ser i figur 4 att Vällingby City hade sin ”grand opening” precis i 
nedgången år 2008. Detta tror vi har haft en bidragande effekt på att köpcentrumet inte har 
gått så bra som förväntat. Trots att detaljhandeln relativt snabbt tog sig ur den negativa 
trenden så har inte Vällingby följt detta. Vi tror allmänt att det är svårt att vända negativa 
trender och detta kan appliceras på fallet Vällingby City.  

 
Figur 4: Detaljhandelns försäljningsvolym år 2000-2011. Diagrammet visar förändringen av 
detaljhandelns försäljning, månadsvis och jämfört med föregående månad, uppräknat till årstakt. 
Uppgifterna är beräknade i fasta priser, säsongrensade och utjämnade med trendcykelskattning. De ger 
den volymmässiga förändringen av detaljhandelsförsäljningen(SCB, 2011-05-20). 
 
Efter ”grand opening” har vi sett att det har en avgörande roll i hur köpcentrumets förvaltning 
ser ut de närmsta åren. Bara för att produkten har utvecklats så betyder det inte att den är 
direkt anpassad efter marknaden. Åren efter nyöppningen krävs det att konceptet finslipas och 
förstärks så att det slår på marknaden och blir framgångsrikt. Ett tydligt exempel är butiker 
som inte visar sig passa in i det nyutvecklade konceptet, och bör bytas ut, något som ofta visar 
sig något år efter öppningsdagen. Detta är en viktig del i det som kallas för aktiv förvaltning.  
 
Aktiv förvaltning är en direkt följd av det nya konsumentsamhället, då konsumenterna styrs 
mer av trender än tidigare, att dess konsumtionsmönster är mer ombytligt och detaljhandelns 
ökade omfattning. Vi anser att betydelsen av aktiv förvaltning är otroligt viktigt och kommer 
växa mer och mer i framtiden. Trots att aktiv förvaltning är viktig för konsumentens 
helhetsupplevelse av köpcentrumet kan det diskuteras hur mycket som konsumenten noterar.   
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Hur mycket betyder den vita linneduken, silverbesticken och de vackra blommorna på 
restaurangbordet? Vad händer om de vackra blommorna tas bort, märker konsumenten detta? 
Så här resonerar även vi kring aktiv förvaltning i köpcentrum, konstant förnyelse är viktigt 
men får inte gå till överdrift. 
 
Som följd av detta kan vi fråga oss om det pågår en ”renoveringshets” bland 
stockholmsregionens köpcentrum idag. Vi har noterat en tydlig ökad aktivitet i renoveringar 
bland nästan alla köpcentrum i Stockholm de senaste åren och vi undrar om dessa har ett 
samband med varandra. Vid undersökning av detta har vi kommit fram till att den allmänna 
uppfattningen i branschen är att det inte pågår någon slags ”renoveringshets”. Vi tror den 
ökade renoveringsaktiviteten beror på den mer krävande konsumenten i samband med den 
ökade detaljhandeln. Att flera utländska aktörer har kommit in på marknaden tror vi har 
påverkat branschen. Deras affärsmässiga och professionella syn på hur köpcentrum kan vara 
en investering har influerat den svenska marknaden. Vi tror även att konkurrensen om 
konsumenten har ökat. 
 
En intressant aspekt att studera i samband med den ökande utvecklingen är hur marknaden 
skulle se ut om köpcentrum valde att inte utveckla. Efter vidare undersökningar om detta har 
vi kommit till slutsatsen att köpcentrumen inte skulle kunna följa den ökande detaljhandeln, 
utan istället tappa konsumenterna. Då konsumenternas krav har ökat tror vi att de inte skulle 
nöja sig med köpcentrum som inte har beaktat hårda och mjuka faktorer. Vi tror att de istället 
skulle söka sig till alternativa handelskanaler som e-handel, postorder eller Stockholm City. 
 
6 Slutsats 
Som slutsats kan vi konstatera att den ökande detaljhandeln i kombination med utländska 
aktörer har haft en direkt påverkan på svenska köpcentrum i Stockholmsregionen. 
Köpcentrumen kräver mer utveckling än tidigare på grund av den ökande konkurrensen, 
behovet och intresset på marknaden. Aktiv förvaltning och timingsfaktorer har blivit mer 
betydelsefulla för att köpcentrumen skall lyckas och bli framgångsrika. En renoveringshets 
pågår idag inte i Stockholmsregionen, den ökande frekvensen av renoveringar är snarare en 
följd av utveckling i detaljhandeln och den allt mer medvetna konsumenten.
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Bilaga 1 
Intervjufrågor till Kandidatuppsats 
 
Mål  
Målet med denna intervju är att ta fram material till ett kandidatarbete inom bygg och 
fastighetsekonomi. Arbetet handlar och vilka beslutsfattande faktorer som ligger till grund för 
beslutet om renovering/nyetablering för ett köpcentrum samt omfattning och finansiering av 
renoveringen. 
 
Frågor 
 
1. Personligt 
a) Vilken är din roll i företaget?  
 i.Hur länge har du jobbat på företaget? 
 ii. Vad gjorde du innan?  
 
b) Vad har du för förhållande till köpcentrumet?  
 
2. Köpcentrumet 
a) Historia? 
 
b) Berätta om köpcentrumet?  
c) Vad har ni för mål/strategier/affärsidé? 
  i. 10 årig plan? 
d) Vad anser ni är köpcentrumets image? Hur använder ni de mjuka värdena (image, rykte, 
kundgruper/attribut)  
 
e) Vilka ser ni som era största konkurrenter?  
  i. Varför? 
  ii. Hur påverkar de er?  
 
3. Renoveringar? 
a)När skedde den senaste renoveringen? 
 
b) Exakt vad renoverades? 
  i. Varför valde ni att renovera jus detta?  
 
     
c) Vad var målet med renoveringen? 
d) Vad låg till grunden för beslutet?  
 i. Vem tog beslutet? 
  ii. Från ide till beslut/genomförande, hur lång tid tog det och vad skedde 
däremellan?  
  iii. Vilka parter var involverade? 
 
e) Hur finansierades renoveringen? 
  i. Vilka parter var involverade? 
 
f) Har det skett fler renoveringar (60-tal fram till nu, vilka faktorer värderade man då)? 
  i. Vad låg till grund för dessa renoveringar? 
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  ii. Vad skedde under dessa? 
   iii. Hur skiljer sig den senaste renoveringen, jämfört med äldre? Hur tänkte man 
då? iii. Har målen förändrats för centrumet sedan dess? 
 
h) Visade sig renoveringen/ renoveringarna lönsamma?  
i) Hur har ni styrts av era konkurrenter vid renovering 
 
4. Efter renoveringen 
a)Uppnådde ni era mål? 
 
b)Hur mottog media/kunderna renoveringen? 
 
5. Framtiden 
a) Känner du att det finns ett behov att förändra något i köpcentrumet idag? Varför?  
b) Har ni några renoveringar eller förändringar planerade? 
 
c) Upplever ni att det pågår en ”renoverings hets” bland köpcentrum? Hur tror ni denna 
kommer att utvecklas i framtiden? 
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