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Sammanfattning  

  

  Titel: Förvaltning av köpcentrum 

– En analys av några framgångsfaktorer 

Författare Jakob Paljak och Viktor Klint 

Institution Institutionen för Fastigheter och Byggande 

Examensarbete nummer Nr. 72 

Handledare Henry Gonza Muyingo 

Nyckelord Köpcentrumförvaltning, framgång, butiksmix, 

centrumutveckling 

   

Förvaltning av köpcentrum är komplext och skiljer sig i många avseenden från traditionell 
kommersiell förvaltning där fokus ofta hamnar på låga vakanser och ihållande kassaflöden.  
För att driva ett framgångsrikt köpcentrum finns det ett antal framgångsfaktorer man måste 
uppmärksamma och jobba med. Några av de viktigaste är förnyelse och tillgänglighet samt 
butiksmix. Dessa framgångsfaktorer är tillsammans med och bygger upp ett köpcentrums 
image. 
 
Den här uppsatsen belyser skillnader och likheter i hur några av de utvalda 
framgångsfaktorerna definieras i forskningsrapporter och litteratur samt hur investerare på 
den svenska marknaden uppfattar och värdesätter dem. Syftet är att undersöka vad som anses 
viktigt vid förvaltning av svenska köpcentrum. 
 
Genom intervjuer med nyckelpersoner på några svenska fastighetsföretag visar studien att det 
inte finns någon ensam faktor som definierar ett köpcentrums framgång, utan att det vid 
köpcentrumförvaltning behöver läggas fokus på ett flertal faktorer som sedan tillsammans 
bildar ett attraktivt centrum. Studien pekar på att det krävs en aktiv förvaltning genom 
kontinuerlig utveckling och förnyelse för att vara konkurrenskraftigt köpcentrum. Eftersom 
svenska centrum har ett väldigt likriktat butiksutbud är det just faktorer som lättillgänglighet 
och förnyelse som spelar stor roll när konsumenten väljer köpcentrum. 
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Abstract  

  

  Title: Shopping mall management 

- An analysis of several critical success factors 

Authors Jakob Paljak and Viktor Klint 

Department Department of Real Estate and Construction Management  

Thesis number Nr. 72 

Supervisor Henry Gonza Muyingo 

Keywords Mall management, mall tenant-mix, mall development 

   

The management of shopping malls is complex and differs in many ways compared to 
traditional commercial facility management where focus often end up in low vacancy rates 
and sustained cash flow. To run a successful shopping mall, there are a number of critical 
success factors that need attention. Some of the most important factors are innovation, 
accessibility and retail mix. These critical success factors are together creating the shopping 
center’s image.  
 
This study highlights the differences and similarities in how some of the selected critical 
success factors in research reports and literature are defined, and how investors on the 
Swedish market understands and apply them. The intention is to analyze the importance of 
these factors when managing Swedish shopping malls.  
 
It is impossible to pinpoint one single factor that defines the given success when managing 
shopping malls. The investors would rather need to focus on several factors which then 
together forms an attractive mall. The relatively low population of Sweden naturaly creates a 
standardized supply which prevents malls from pursueing niched profiles. This means that 
investors in addition to retail mix and a good location needs to focus even more on 
development and progress to stay competetive and attractive. 
 

Through interviews with people in key positions at selected Swedish real estate companies the 
study shows that it is impossible to pinpoint one single factor that defines the given success 
when managing shopping malls. The investors would rather need to focus on serveral factors, 
which then together form an attractive mall. The study points out the need of an active mall 
management through continious progress and development in order to remain a competitive 
and attractive mall. And since Swedish malls have a very standardized retail mix factors like 
renewal and good accessibility play a major role when consumers choose which shopping 
mall to attend. 
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

De senaste årtiondena har betydelsen av köpcentrum som handelsplats intensifierats och idag 
uppskattas köpcentrumhandeln representera drygt 30 procent av den totala detaljhandeln 
(Tillväxtverket, 2011). Med den ökade betydelsen av köpcentrum i detaljhandeln har intresset 
för dessa som investeringsobjekt vuxit. Det har i sin tur medfört en högre närvaro av såväl 
svenska som utländska aktörer som jobbar med den här typen av detaljhandel. Med utländska 
aktörer har även utländska varumärken och koncept slagit sig in i svensk handel och idag är 
många utländska detaljhandelsbolag representerade i de svenska köpcentrumen.  
 
Att äga och förvalta ett köpcentrum skiljer sig åt i många avseenden mot att göra detsamma 
för exempelvis en kontorsfastighet. I ett köpcentrum är det konsumenten som är slutanvändare 
och inte hyresgästen. Om konsumenten inte är nöjd med vad köpcentrumet erbjuder finns det 
inget kontrakt som förbinder honom eller henne att besöka det igen. Därför kräver förvaltning 
av köpcentrum att man fokuserar på ytterligare faktorer utöver vad den traditionella 
förvaltningen innebär. Dessa faktorer kallas köpcentrumets framgångsfaktorer.  
 
Framgångsfaktorerna är köpcentrumets ryggmärg och kan bestå av allt från butiksmix till 
parkeringsmöjligheter. Deras funktion är att locka till sig och behålla kunder. I slutändan 
reflekteras investerarnas förmåga att applicera framgångsfaktorerna i deras avkastning.  
 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att identifiera och definiera de viktigaste framgångsfaktorerna 
vid förvaltning av köpcentrum och genom intervjuer med ledande svenska aktörer undersöka 
om dessa överensstämmer med verkligheten på den svenska marknaden.  
 

1.3 Avgränsningar  

Uppsatsen är begränsad till förvaltning av köpcentrum på den svenska marknaden och på 
grund av tidsbrist har arbetet fokuserats enbart på investerarnas perspektiv.  
 

1.5 Definitioner  

• Köpcentrum – butiker, restauranger och andra serviceinrättningar koncentrerade i en 
och samma fastighet 
 

• Detaljhandel – handel med enskilda varor riktade direkt till konsumenten, t ex kläder 
och elektronik 

 
• Dagligvaruhandel – handel med främst livsmedel och hygienartiklar riktat direkt till 

konsumenten 
 

• Respondent – intervjuperson, svarande vid intervjuer 
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1.6 Disposition 

 

 

Slutsats	  

Slutsatsen består av en slutdiskussion som i korta drag sammanfattar författarnas 
tankar om uppsatsen och vad man kommit fram till 

Empiri	  &	  analys	  
Empiri och analys presenterar resultatet av datainsamling från respondenterna och en 

analytisk del där resultatet kopplas till de framgångsfaktorer som författarna 
definierade i kapitlet om förvaltning av köpcentrum 

Förvaltning	  av	  köpcentrum	  
Förvaltning av köpcentrum ger en teoretisk redogörelse av framgångsfaktorer som är 
viktiga för köpcentrum. Kapitlet är baserat på tidigare forskningsrapporter och annan 

litteratur. 

Metod	  

Metod förklarar vilken typ av vetenskapsteori som använts och varför. Här ges också 
en genomgång av vilka tillvägagångssätt som använts för datainsamling 

Inledning	  

Inledningen ger en introduktion till uppsatsen. Den består i bakgrund, frågeställning, 
syfte och definitioner. 
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2. METOD 

2.1 Val av metod 

Inom vetenskapen finns huvudsakligen två vetenskapsteoretiska riktningar och filosofier; 
positivism och hermeneutik. Positivismen är lämplig vid naturvetenskaplig forskning 
eftersom den hävdar att all forskning måste bygga på konkreta observationer och endast sträva 
efter att fastslå objektivt säker fakta (Nationalencyklopedin, 2011). Forskning baserad på 
positivism kräver undersökningar av flertalet studier som bekräftar resultatets riktighet. När 
en ny undersökning av samma område görs ska resultatet bli exakt eller nästan samma. 
Positivistiska undersökningar bör använda sig av kvantitativa studier, vilket innebär att 
forskaren gör en mängd mer opersonliga undersökningar enligt ett strikt standardiserat 
schema (Bryman, 2004).  
 
Hermeneutik är läran om tolkning och tillämpas vid samhällsvetenskapliga undersökningar, 
exempelvis beteende- eller situationsstudier. Hermeneutiska studier är tvärtemot positivistiska 
inte förankrade i objektiv analys utan i forskarens egna tolkningar och förståelser, vilket gör 
kvalitativa undersökningar lämpliga. Kvalitativa metoden handlar om att skapa en djupare 
förståelse snarare än att visa ett matematiskt eller statistiskt samband.  
 
I denna uppsats är analyser baserade på intervjuer med personer från företag med olika 
värderingar, förutsättningar och idéer vilket skapar en subjektivitet som gjort att en 
tillämpning av kvalitativa metoden mest lämplig. 
 

2.2 Datainsamling 

Initialt har en litteraturgenomgång gjorts av rapporter och annan litteratur som behandlar 
framgångsfaktorer för köpcentrum. Därefter har personliga intervjuer gjorts med individer i 
ledande positioner på fastighetsföretag inriktade på köpcentrumförvaltning. Valet av dessa 
personer baseras på att författarna ville undersöka investerarnas syn på ett antal 
framgångsfaktor. 
 

2.2.1 Intervjuer 
Undersökningen baseras på fem personliga intervjuer, varav fyra stycken med investerare och 
en med en restaurangkedja som är vanligt förekommande i svenska köpcentrum. Urvalet har 
skett i samråd med fastighetskonsultföretaget Concent AB som har hjälpt författarna med 
kontakter.  
 
Inför varje intervju har respondenten fått tillgång till ett intervjuschema bestående av ett antal 
frågor som är associerade med de framgångsfaktorer som redovisas i kapitel 3. Intervjuerna är 
ostrukturerade vilket innebär att det under intervjuernas gång har kunnat tillkomma andra 
frågor än de som redovisas i det intervjuschema som återfinns i bilaga A. 
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3. FÖRVALTNING AV KÖPCENTRUM 
Fastighetsförvaltning har länge handlat om att underhålla och sköta fastigheter för att hålla 
dem i ett användbart skick för hyresgästen. Under senare år har den traditionella 
fastighetsförvaltningen utvecklats till att lägga större fokus på bland annat kunder, marknad 
och varumärke (Lind & Lundström, 2009). Idag har det vuxit fram kringtjänster där olika 
former av service erbjuds till hyresgästerna. Det kan bestå i allt från lokalvård till 
posthantering.  
 
Förvaltning av köpcentrum skiljer sig mot traditionell fastighetsförvaltning på flera sätt. Ett 
köpcentrum består av butiker, restauranger och caféer. Tillsammans med köpcentrumets 
utformning, tillgänglighet och skötsel utgör de grunden för konsumentens intryck av 
centrumet. Vad kunden upplever som ett modernt köpcentrum idag kan vara ett omodernt 
imorgon. Därför krävs en aktiv fastighetsförvaltning i köpcentrum där utveckling och 
förnyelse är a och o för att förbli en attraktiv och konkurrenskraftig aktör på marknaden. 
 
Några av de framgångsfaktorer som är av betydelse, och berörs i den här uppsatsen, är image, 
butiksmix, trender, förnyelse och tillgänglighet.   

3.1 Image 

Martineau (1958) definierade butiksimage som ”det sätt butiken upplevs i kundens sinne, 
delvis baserat på funktionalitet och delvis på psykologiska attribut”. En mer allmän definition 
av image ges av Mossberg (2003) som skriver att ”image står för hur en person eller en 
målgrupp uppfattar till exempel en produkt, ett företag eller en plats”.  
 
Det är svårt att nämna en sak som skapar image åt ett köpcentrum. Imagen bildas snarare 
utifrån det sammantagna intrycket av alla framgångsfaktorer. Sit et al. (2003) menar att det 
finns fyra huvudsakliga faktorer som påverkar ett köpcentrums image. De fyra faktorerna är 
handel, tillgänglighet, service och atmosfär.  
 
Handel påverkar köpcentrumets image genom utbud, kvalitet, pris, design och mode. Det som 
ligger till grunden för att handel ska skapa en bra image är att ha den rätta butiksmixen.  
 
Med tillgänglighet menar Levy & Weitz (2001) hur enkelt det är att ta sig till och från 
köpcentrumet men även hur lätt det är att navigera sig fram i själva centrumet. Förutsättningar 
för en god tillgänglighet är ett läge med goda kommunikationer, antingen med bil eller 
kommunala färdmedel. En annan viktig faktor är tillgång till parkering.   
 
Service delas in i personlig service och gemensamhetsservice (Sit et al., 2003). Till personlig 
service hör butikspersonalens bemötande medan gemensamhetsservice består av tillgång till 
hissar, rulltrappor, toaletter m.m. Service är att betrakta som en stödfunktion till 
köpcentrumets kärnverksamhet, dvs. handeln, och påverkar i allra högsta grad kundens 
helhetsuppfattning av köpcentrumet.  
 
Den sista image-skapande faktorn är atmosfären. Denna kan delas in i de fem faktorerna: 
Stämning, färgsättning, dekor, musik och utformning (Sit et al., 2003). En välplanerad 
atmosfär är bland annat viktig därför att den skapar en önskad sinnesstämning hos kunden 
som kan påverka dennas köpbeteende (Wakefield and Baker, 1998) samtidigt som den bidrar 
till vilken standard kunden anser att köpcentrumet håller (Sit et al., 2003). 
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3.2 Butiksmix 

Sammansättningen av butiker är fundamental för ett köpcentrums framgång. Dagens 
konsument efterfrågar ett allt bredare butiksutbud för att öka köpcentrumets produktvariation 
(Coleman, 2006). Med en planerad butiksmix kompletterar butikerna varandra både genom en 
ökad produktvariation och kvalitetsskillnad (Bruwer, 1997; El-Adly, 2007). Detta ställer höga 
krav på köpcentrum att noga välja rätt hyresgästsmix för att matcha utbudet med målgruppens 
efterfrågan. Kaufman och Lane (1996) uttrycker behovet av att fortlöpande utvärdera och 
komplettera butiksmixen med utgångspunkt i målgruppens efterfrågan.  
 
I svenska köpcentrum är butiksmixen väldigt likriktad (Bergström & Kolterjahn, 2004), det 
finns ett antal stora butikskedjor som hör till de vanligt förekommande hyresgästerna. Detta 
innebär att många köpcentrum utöver en bra butiksmix även måste fokusera på andra 
framgångsfaktorer för att stärka sin marknadsposition. Den likriktade butiksmixen i de 
svenska köpcentrumen behöver dock inte nödvändigtvis betraktas som något negativt, utan en 
förutsättning för att köpcentrum ska vara konkurrenskraftiga och attraktiva är bl.a. 
förekomsten av dessa butikskedjor med deras stora produktbud, förmånliga priser och goda 
köpevillkor.  
 
Köpcentrum har ofta en eller flera ankarbutiker (Bruwer, 1997). Ankarbutikerna definierar i 
grunden köpcentrumets profil och bidrar till att attrahera kunder. Därför placeras ofta dessa 
butiker i strategiskt utvalda delar av köpcentret för att kunder på väg till ankarbutiken även 
ska besöka andra butiker på vägen.  
 
Enligt Silverman (1992) tror majoriteten av köpcentrum-ägare att en optimal butiksmix 
existerar. Sullivan (1988) menar dock att ägarna är mer intresserade av investeringens 
avkastning än vad som i det långa loppet är bäst för köpcentrumet. Att fylla en vakans med en 
hyresgäst som inte passar in på köpcentrumets profil eller har i avsikt att endast hyra en 
kortare tid är inte gynnsamt i ett längre perspektiv (Bruwer, 1997). 
 

3.3 Trender och förnyelse 

De senaste hundra årens utveckling har lett till en mättnad i först produktions- och sedermera 
tjänsteekonomin. Konsumenten erbjuds idag samma vara till ett likvärdigt pris på en mängd 
olika platser i dennes omedelbara närhet. För att locka kunder till dagens handelsplatser måste 
man differentiera sig på ett sätt som gör att konsumenten aktivt väljer just din butik, 
restaurang eller café. I jakten på konsumenterna har fokus allt mer hamnat på upplevelser 
förenat med konsumtion.  
 
Vi har gått in i nästa stadium, den så kallade upplevelseekonomin. Denna utveckling är inte 
signifikant för 2000-talet utan har pågått under en längre tid enligt Parment (2008). Han 
menar dessutom att dagens konsument är mer kräsen och individuell i sitt shopping-beteende 
och att man idag medvetet väljer en vara eller tjänst från en plats som man identifierar sig 
med. Det gör att köpcentrum och butiker måste anpassa och profilera sig efter en bestämd 
målgrupp.  
  
Andra viktiga preferenser som spelar stor roll på efterfrågan är kundens tid och pengar. Det 
talas då om kundens inkomst och hur mycket tid som denna är beredd att spendera på 
shopping, dvs. hur kunden värderar sin fritid. Kunderna vill maximera sin tid i jakten på rätt 
konsumtionsvaror säger Bergström & Fölster (2005); Hultén et al. (2008) och Sit et al. (2003). 
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Rådande marknadsförutsättningar gör att köpcentrum som vill överleva i dagens 
handelsklimat måste anamma en viktig sak: Att aldrig sluta utvecklas. Både Bergström & 
Fölster (2005) och Bergström & Årman (2002) menar att köpcentrum måste förändra sig vart 
femte till tionde år för att kontinuerligt attrahera kunder och behålla sin position. De säger 
också att många köpcentrum insett vikten av att anpassa sig och att även nyetablerade 
köpcentrum konstrueras så att de lättare kan förändras när det behövs. Det är alltså inte 
specifika renoveringar eller expansion som är det viktiga, utan den ständiga förändringen och 
utvecklingen för att möta marknadens och konsumentens behov och trender (Bergström & 
Wikström, 2002). Den viktigaste byggnadstekniska faktorn som påverkar trivsel och 
välbefinnande hos konsumenten verkar vara en genomgående modern och ljus design där 
ljusinsläpp från stora glastak skapar en mer naturlig miljö (Coleman, 2006; Moss, 2007; 
Bergström & Fölster, 2005; Bergström & Wikström, 2002). En naturlig följd av detta blir att 
äldre köpcentrum tvingas till föryngring i form av ovan nämnda åtgärder för att behålla sina 
konsumenter och inte bli utkonkurrerade av nyare köpcentrum. 
 
För att locka kunder har många köpcentrum börjat inse vikten av att kunna erbjuda sina 
besökare underhållning i olika former och använder sig av event som dragplåster (Moss, 
2007). Detta kan till och med locka besökare som inte är ute efter att shoppa, men väl på plats 
”dras de med” av den inbjudande atmosfären vilket även bidrar till att hålla besökarantalet 
uppe. Detta är viktigt för att alla kunder känner att de besöker ett populärt centrum. Många 
köpcentrum har börjat integrera underhållningen i shoppingen och har på så vis skaffat ett nytt 
styrmedel när det gäller att skapa en nisch och därmed sticka ut bland konkurrenterna 
(Underhill, 2004, Sit et al. 2003). Det har alltså blivit möjligt för köpcentrum att följa trender 
inom mode och underhållning och direkt erbjuda aktiviteter som attraherar specifika grupper, 
t.ex. smink till unga tjejer och sportuppvisningar för killar. Det viktiga här är att vara 
trendkänslig och att ständigt utvecklas samt att alltid hitta en samverkan mellan de 
underhållande eventen och shopping (Coleman, 2006). Event och underhållning gör oftast att 
besökare stannar kvar längre och de tenderar då att spendera mer pengar (Moss, 2007; Sit et 
al., 2003; Underhill, 2004). 
 
Dagens köpcentrum fokuserar inte bara på att tillgodose kundens köpbehov. Istället försöker 
man enligt Sit et al. (2003) flytta fokus från att se köpcentrumet som en handelsplats till att 
betrakta det som en fritidsplats där man kan handla, äta och umgås. Därför har idag många 
köpcentrum s.k. food courts, traditionella snabbmatsrestauranger som Mc Donalds eller 
Burger King och caféer. Genom att tillgodose konsumentens behov av mat blir inte 
shoppingen begränsad till en för- eller eftermiddag utan möjliggör för kunden att stanna i 
köpcentrumet under en hel dag. 
 

3.4 Tillgänglighet 

Konsumentens tidsdisponering har blivit ett allt mer bidragande element i dagens shopping. 
Det har i sin tur lett till att en av de viktigaste framgångsfaktorerna för ett köpcentrum idag är 
dess tillgänglighet. Tillgängligheten bedöms främst i form av transportförbindelser och 
parkeringsmöjligheter men även dess öppettider spelar en viktig roll (Bodkin & Lord, 1997; 
Levy & Weitz, 2001; Sit et al., 2003). Om ett köpcentrums tillgänglighet definieras utifrån de 
tre ovan nämnda faktorerna så inses snabbt att fokus måste läggas på samtliga för att uppnå ett 
tillfredställande resultat.  
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Goda transportförbindelser behöver inte bara innebära att köpcentrumet är lättillgängligt med 
bil eller kommunala färdmedel utan även hur centrumets exponering är utåt mot exempelvis 
vägar. Med hjälp av en karakteristisk fasad, god skyltning och ett bra läge kan köpcentrumet 
locka nya potentiella kunder (Levy & Weitz, 2001; Sit et al., 2003).  
 
När kunderna kommer till köpcentrumet så är det av stor vikt att det finns gott om 
parkeringsplatser. Här står centrumledningen emellertid inför ett problem – det klassiska 
”parkeringsplats-dilemmat”. Det handlar i grunden om en fin balansgång mellan att alltid 
kunna tillhandahålla tillräckligt många lediga parkeringsplatser men samtidigt inte ha för 
många. Om det finns ett för stort antal parkeringsplatser kommer en stor andel alltid att stå 
tomma vilket skickar signaler till kunden att denne besöker ett oattraktivt köpcentrum (Levy 
& Weitz, 2001). Detta resonemang utvecklas av Zeithmal et al. (2006), som menar att det 
även är väldigt viktigt att besökarna enkelt och smidigt skall kunna ta sig till och från 
parkeringen, gärna i skydd av tak, samt att många in-och utfarter ökar flödet och flexibiliteten 
i kundströmmen. Coleman (2006) tillägger att majoriteten av de som besöker köpcentrum 
föredrar att använda bilen framför kommunaltrafik, och menar således att goda 
parkeringsmöjligheter kan vara en av de viktigaste framgångsfaktorerna beträffande 
centrumets tillgänglighet.  
 
Konsumenterna förväntar sig öppettider som passar deras levnadssätt (Kaufman & Lane, 
1996). Då många köpcentrum vill appellera unga kapitalstarka familjer som ofta gör karriär 
och jobbar dagtid så måste centrumen anpassa sina öppettider därefter. Det är också 
fundamentalt att centrumets samtliga butiker skall hålla samma öppettider, ett undantag kan 
vara dagligvarubutiker som ofta har öppet längre än övriga butiker. 
 

4. EMPIRI & DISKUSSION 
Empiri & diskussion redovisar först respondenternas svar i avsnittet Resultat. Sedan kommer 
avsnittet Diskussion som är baserat på den teoridel som presenterats i kapitel 3, intervjuer 
med personer inom fastighetsbranschen (respondenter) samt författarnas egna reflektioner. 
Utgångspunkten var från början att intervjua fem investerare och fem vanligt förekommande 
hyresgäster, men i och med tidsbrist intervjuades enbart fyra investerare och en hyresgäst.  
 
Respondenter 
 

 Jan Henriksson. Fastighetschef, AxFast Fastigheter 

 Kjell-Arne Forsberg. Fastighetschef, McDonalds 

 Lars Johansson. Styrelseordförande, Unibail-Rodamco 

 Martin Bjöörn. Verkställande Direktör, Eurocommercial Properties 

 Wilner Anderson. Verkställande Direktör, Steen & Ström 

 

4.1 Resultat 

4.1.1 Image 
Image handlar enligt respondenterna i grunden om vilken målgrupp köpcentrumet ska 
attrahera. Det är svårt att definiera begreppet image som en enskild framgångsfaktor. Image är 
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snarare produkten av de övriga faktorerna och hur de samverkar. Majoriteten av 
respondenterna var överens om att det inte går att bygga en bra image på ett tomt skal, dvs. ett 
dåligt skött centrum. Anderson menar att det måste finnas en substans, för i grunden handlar 
det om att leva upp till de förväntningar som konsumenterna får av den bild som centrumet 
målar upp. Om den bilden inte baserar sig på reella saker tappar man snabbt kunder. 
Johansson tillägger att ett illa skött centrum kan få en skjuts om nya ägare kommer in och 
snabbt ändrar på nedan nämnda faktorer till det bättre, då kan man bygga en ny bra image. 
Han poängterar även att dödfödda centrum med fel läge, fel produkter och dålig butiksmix 
ofta är oåterkalleliga.  

4.1.2 Butiksmix 
Samtliga respondenter menar att butiksmixen är bland det viktigaste för ett fungerande 
köpcentrum. Johansson pekar på att det tillslut är erbjudandet, dvs. butiksmixen, som avgör 
ett köpcentrums framgång om marknaden och tillgängligheten finns i området. Han trycker 
även på hur viktigt det är att noga välja sina butiker eftersom hyreslagstiftningen gör en 
senare förändring av mixen mindre flexibel. Anderson anser att varje köpcentrum är att 
betrakta som en produkt och att butiksmixen knyter an till det man vill åstadkomma på 
marknaden, alltså vilken den aktuella målgruppen är. 
 
Respondenterna bekräftar den likriktning som är associerad med svenska köpcentrum. 
Henriksson påpekar att de som väljer butikerna är investerare och att den som investerar gör 
det för att få bra avkastning. Anderson förklarar att han inte skulle hyra ut en lokal till någon 
som inte passade in i deras butiksmix bara för att fylla en vakans. Han nämner även att ett 
köpcentrum är en del av en orts samlade inköpsbehov och att likriktningen kan bero på att 
finns ett antal detaljhandelskedjor som är duktiga på att tillhandahålla vad kunderna vill ha. 
Bjöörn menar att konsumenter gärna säger att de eftersöker ett bredare utbud med mindre 
detaljister men att de i slutändan ändå väljer de större butikerna. Enligt Johansson ligger 
framtiden för svenska köpcentrum i de som är lite större, dvs. centrum som har de 
fundamentala basbutikerna som t ex H&M men också kan spetsa med butiker som inte hör till 
vanligheten.  
 
Som ankarbutiker nämns detaljister som H&M, Gina Tricot och Stadium. Respondenternas är 
eniga om att ankarbutiker är oerhört viktigt för att kunna locka till sig andra butiker. Åsikterna 
om dagligvarubutiker går emellertid isär. Henriksson ställer sig tveksam till butiker som ICA 
Maxi eftersom han inte tror att folk som åker dit för att handla även går och handlar ett 
klädesplagg. Han förklarar att dagligvaruhandel uppskattas därför att det ger ett tryggt och 
stabilt kundflöde i köpcentrumet under alla dagar i veckan. De andra respondenterna bekräftar 
också att de gillar dagligvarubutiker för att det genererar trafik men uttalar ingen nackdel med 
dem. 

4.1.3 Trender och förnyelse 

Utveckling och renovering av köpcentrumen beror enligt Anderson, Bjöörn och Henriksson 
på konkurrenssituationen. Om det inte råder en situation med flera konkurrerande köpcentrum 
i samma upptagningsområde behövs inte förnyelser göras lika ofta eftersom de då saknar 
referenser att jämföra med. Anderson anser inte att det finns ett standardsvar, men att 
köpcentrum i större orter med flera aktörer behöver utvecklas varje femte år eller kortare. 
Bjöörn är inne på samma spår och tror att förnyelse måste ske mellan var femte eller tionde 
år. Enligt Johansson, som bara arbetar med köpcentrum i större orter, finns det två vägar. Den 
ena är att renovera ordentligt var tionde år eller att kontinuerligt fräscha upp och utveckla. 
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Han tror mer på det senare och menar att man måste vara beredd att fortlöpande investera 
pengar i utveckling för att vara konkurrenskraftig. 
 
Uppfattningarna om event skiljer sig bland respondenterna. Medan Anderson menar att events 
egentligen bara kan bekräfta köpcentrumets kvalitet i övrigt och inte har någon stadigvarande 
påverkan på lönsamheten tror Johansson att events och evenemang utförda på rätt sätt är 
positivt för omsättningen och besökarantalet. Samtliga respondenter är dock tveksamma till 
vanliga artistuppträdanden eftersom det lockar en skara människor som inte nödvändigtvis är 
intresserade av shopping utan bara uppträdandet i fråga. Uppträdanden kan också skapa 
trängsel i centrumet vilket då kan upplevas som något negativt för den som är där och handlar. 
Johansson påpekar att det viktiga inte är att dra mycket folk utan rätt folk. 
 
Anderson tror på events som är allmänt relationsskapande i samhället. Det kan exempelvis 
vara aktiviteter där ortens idrottsklubbar, skolor eller föreningar kan visa upp sig och att det 
går att knyta till shopping. Johansson pratar istället om events där celebriteter är inblandade i 
aktiviteter kopplade till shoppingen. Celebriteterna kan exempelvis gå runt i köpcentrumet 
och shoppa för att sedan från en scen visa upp vad de har köpt och från vilken butik varan 
kommer ifrån. Henriksson är överlag tveksam till om det är nödvändigt med events men 
menar att det måste handla om kundaktiviteter för den målgruppen man eftersöker och inte 
sådant som attraherar icke-shoppare, vilket artistuppträdanden kan göra. 
 
Restauranger och caféer är något som respondenterna tycker har blivit allt viktigare och 
kommer bli ännu viktigare i framtiden. Anledningen till detta är enligt Anderson att ute-
ätandet ökat rejält och att folk förväntar sig att det hela tiden ska finnas tillgång till mat och 
dryck på publika platser. En annan anledning som han nämner är den förändring e-handeln 
innebär. När andra försäljningskanaler tar över en del av handeln behöver köpcentrumen 
generera intäkter på andra håll. Utan bra restauranger och caféer hamnar man längre ner i 
betygsättningen hos konsumenten enligt Henriksson.  
 
Food courts är ett kapitel i sig och det verkar inte finnas någon tilltro till konceptet bland 
respondenterna. Problem som nämns är det dåliga utbudet av lämpliga restauranger och det 
stora problemet med kostnadsfördelningen av drift för gemensamhetsytan där en restaurang 
med sämre omsättning och lokalplacering inte gärna betalar lika mycket som restaurangen 
med hög omsättning och bra plats. En majoritet av respondenterna anser att Kista Gallerias 
food court är en av de som lyckats, men att det är ett undantag på många sätt och vis genom 
sina många arbetstillfällen i närområdet. Tron ligger istället på utspridda restauranger och 
caféer runtom i köpcentrumet. 

4.1.4 Tillgänglighet 
Respondenterna är överens om att bra vägförbindelserna är oerhört viktiga för ett 
köpcentrums framgång. Bjöörn anser att ett externt centrum bör ligga vid en avfart till 
Europavägen, nära en infart och inte långt ifrån ortens population. Han påstår att det inte är 
ovanligt att förbättra lättillgängligheten genom att bygga rondeller och infarter. Även 
Henriksson nämner rondeller och pekar på att de kan förbättra tillgängligheten och minska 
den risk för köbildning som kan uppstå om parkeringsplatserna ligger precis vid en avfart. 
Han anser inte att den fysiska exponeringen är det viktigaste, utan att ett köpcentrum gör ett så 
pass stort intryck på sitt närområde att det just är lättillgängligheten som är det viktiga. De 
övriga respondenterna håller med om att den fysiska exponeringen inte är en fundamental 
framgångsfaktor. Johansson tror inte att det hör till vanligheten att folk som kör förbi och blir 
uppmärksammade om ett köpcentrum för första gången svänger av och besöker centrumet. 
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Vad gäller parkeringar så är den allmänna uppfattningen att man hellre har för många 
parkeringsplatser än för få. Att inte ha tillräckligt med parkeringsplatser är enligt Johansson 
förödande eftersom det sätter ett omedelbart tak på butikernas möjlighet att omsätta. Bjöörn 
tillägger att parkeringsplatsen måste vara välplanerad och inte får upplevas som trång. 
 
Öppettiderna ska vara generösa men balanserade enligt Bjöörn och Henriksson och den förre 
påpekar även att försäljningen alltid är sämst under sista timmen. Respondenterna tycker att 
öppettiderna är en konkurrensfaktor och att svenska köpcentrum idag måste hålla öppet alla 
dagar i veckan. Anderson menar att öppettider endast är en konkurrensfaktor under en viss 
period och att det sedan blir en hygienfaktor allteftersom konsumenten vänjer sig vid de 
generösa tiderna. Det pratas även om enhetlighet och tydlighet i butikernas öppettider och 
Henriksson trycker på att det måste vara lätt att kommunicera tiderna till konsumenten.  
 
Anderson och Henriksson påvisar även problemet med längre öppettider. När butikerna 
tvingas ha öppet allt senare och oftare höjs deras lönekostnader vilket gör att den nedre 
gränsen för vad en butik måste omsätta hela tiden höjs. Det här är en av anledningarna till 
varför fåmansföretagare mer och mer fasats ut ur svenska köpcentrum och de stora kedjorna 
numera dominerar. 
 

4.2 Diskussion 

4.2.1 Image 
Respondenterna bekräftar att man inte kan definiera begreppet image som en enskild 
framgångsfaktor. Det handlar snarare om att de övriga faktorerna tillsammans bygger upp den 
grund som sedan imagen kan baseras på.  
 
Förvaltning av köpcentrum är mer komplicerat än vad man tror. Imagebyggande kan ta år av 
arbete och samtidigt förstöras på bara ett par månader av exempelvis en misslyckad butiksmix 
eller undermålig skötsel. Detta faktum bekräftades under intervjuerna där respondenterna 
betonade vikten av att hela tiden jobba med centrumens utveckling för att inte utkonkurreras. 
Konkurrenssituationen är främst påtaglig i tätbefolkade storstadsregioner med många 
köpcentrum. I dessa regioner är imagen oerhört viktig för att locka till sig konsumenter. Det är 
inte bara av stor vikt att upprätthålla sin image för dessa centrum utan även extremt viktigt att 
hela tiden utvecklas och förnya sig.  
 
Image handlar om att locka rätt konsumenter och för att lyckas med detta måste varje enskild 
underliggande framgångsfaktor planeras noggrant och fungera i symbios med varandra och 
slutligen leda fram till den riktning man vill basera sin image på. Konsumenter är väldigt 
trendkänsliga, speciellt i storstadsregionerna där det större utbudet gör dem mer selektiva, och 
de upptäcker snabbt om ett köpcentrum inte levererar i proportion till vad dess image utlovar 
och kan då välja ett annat centrum. Ute på mindre orter där ett begränsat utbud råder ligger 
inte samma press på att ägarna hela tiden måste investera i centrumet, dock så krävs en 
kontinuerlig utveckling och att centrumet i fråga skall upprätthålla sin image. 
 

4.2.2 Butiksmix 

Butiksmixen nämns som en av de viktigaste framgångsfaktorerna för ett köpcentrum enligt 
både teori och investerare. Utbudet av butiker tillhör det viktigaste ägarna måste fokusera på i 
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och med att det i slutändan är butikerna som genererar intäkter och lockar kunder till 
centrumet. Kaufman och Lane (1996) skriver om behovet av att kontinuerligt utveckla 
butiksmixen, vilket även Johansson påpekar och tillägger att problemet med att applicera det 
är just Sveriges hyreslagstiftning. Vi inser att det är nödvändigt att fortlöpande förnya 
butiksmixen men vi tror inte att det är en av de viktigaste aspekterna av en aktiv förvaltning 
eftersom lagstiftningen begränsar processen. 
 
Respondenter och rapporter från Handelns Utredningsinstitut bekräftar att svenska 
köpcentrum är väldigt likriktade. Precis som de intervjuade investerarna förstår vi inte 
debatten kring detta eftersom det är uppenbart att det finns samma köpbehov hos en 
konsument i Karlstad som en i Ängelholm. Den svenska marknaden är för liten för att 
nischade köpcentrum ska fungera och därför är det inget konstigt att de svenska 
köpcentrumen har samma erbjudande runtom i landet. Johansson nämner att framtiden ligger i 
lite större köpcentrum där både de vanligt förekommande butikerna och andra inte lika 
utbredda butikskedjor finns. Vår uppfattning är att detta koncept förmodligen bara fungerar i 
tätbefolkade områden med en storstad inom behörigt avstånd, vilket innebär att de klassiska 
likriktade köpcentrumen kommer fortsätta existera ute i landet. 
 
De tillfrågade investerarna håller med Bruwer (1997) om att köpcentrum behöver 
ankarbutiker och att de är en förutsättning för att locka dit andra butiker. I en intervju med 
Kjell-Arne Forsberg från McDonalds fick vi veta att de inte etablerar sig i köpcentrum som 
inte har butiker som lockar till sig trafik på daglig basis, som exempelvis Systembolaget eller 
en dagligvarubutik. Vi är dock tveksamma till om dagligvaruhandeln är en fördel för 
köpcentrumets övriga butiker utan håller istället med Henriksson om att det är tveksamt att en 
kund som besöker köpcentrumet för dagligvaruhandel även handlar t ex kläder. Dock måste 
man tänka på att en kund som bara besöker köpcentrumet för dagligvaruhandel inte hade varit 
i centrumet överhuvudtaget om det inte vore för tillgången på dagligvaror. En dagligvarubutik 
ger då extra intäkter men dessa måste samtidigt ställas i relation till vad exempelvis en 
klädbutik hade genererat för intäkter på samma lokalyta. Dessutom måste man ta i 
övervägande att risken finns att konsumenter som enbart är ute efter dagligvaror väljer en 
extern butik för de vill slippa trängseln i köpcentrumet och den långa sträckan som lätt 
uppstår mellan bilen och dagligvarubutiken om butiken är placerad långt inne i centrumet. 
 

4.2.3 Trender och förnyelse 
Intervjuer med investerare bekräftar att det krävs en aktiv köpcentrumförvaltning där det sker 
en kontinuerlig utveckling av centrumet. Det talas om behovet av större renoveringar var 
femte till tionde år, men vi tror att det i takt med att fler och fler köpcentrum etableras på 
marknaden kommer att krävas allt tätare intervall. Man vet själv hur ens syn på saker och ting 
hinner förändras på fem år, det som var fräscht för några år sedan ser i många fall omodernt ut 
idag. För att behålla sin kundbas bör man följa Johanssons råd och syssla med en fortlöpande 
förnyelse för att ständigt påminna sina kunder att köpcentrumet utvecklas och går framåt. Det 
finns de investerare som inte förstår innebörden av köpcentrumförvaltning, exempelvis 
pensionsfonder, och som efter att de investerat i ett köpcentrum inte gör nyinvesteringar utan 
bara fokuserar på att få in hyresintäkter. Resultatet blir då att centrumet till slut förlorar sin 
attraktivitet. Den vägen är enligt oss fel att gå eftersom köpcentrumet då har tappat sitt värde 
och förmodligen behövs säljas för ett sämre pris än anskaffningsvärdet. 
 
Den generella uppfattningen om event är negativ, där svårigheten verkar ligga i att hitta ett 
sätt för eventet att sammanknytas med shoppingen. Vanliga artistuppträdanden döms ut av 
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respondenterna med anledningen av att det finns en risk att det bara attraherar människor som 
vill se uppträdandet och inte shoppa, vilket i sin tur skapar onödig trängsel för kunderna som 
är där för att handla. Moss (2007) argumenterar för att events ökar besökarantalet och att även 
”icke-shoppare” har en funktion där deras roll blir att visa kunderna att de besöker ett populärt 
köpcentrum. Det är en teori som vi förkastar och vi menar istället på att trängsel skapar en 
ovilja att befinna sig i köpcentrumet. Vi upplever inte att ett tillfälligt ökat antal besökare 
påverkar konsumentens bild av köpcentrumet positivt eller att fler besökare skulle öka den 
allmänna köplusten, snarare tvärtom. Dessa åsikter stärks av respondenterna som i de flesta 
fall instämmer. 
 
Sit et al. (2003) pekar på att dagens köpcentrum inte bara fokuserar på att tillgodose kundens 
köpbehov utan mer försöker agera som en fritidsplats där man äter, umgås och handlar. Den 
bilden förstärks av Andersons argument om att man på grund av e-handelns ökade betydelse 
som försäljningskanal mer och mer kommer bli tvungen att satsa på faktorer som 
internethandel inte kan konkurrera med. Det man talar om då är köpcentrumet som en social 
plats där man, precis som Sit et al. (2003) nämnde, kan äta, umgås och handla. Vi instämmer 
med respondenterna om att caféer och restauranger är oerhört viktigt eftersom det ger 
köpcentrumets kunder möjligheten att ta ett uppehåll i shoppingen för att fika eller äta. Utan 
denna möjlighet skulle centrumets omsättning med all säkerhet sjunka eftersom shoppingen 
då skulle koncentreras till en för- eller eftermiddag och inte en hel dag. 
 
Food courts är ett relativt nytt sätt att ha restauranger i köpcentrum, men uppfattningen bland 
intervjuade investerare är att dessa inte fungerar i Sverige. Anderson talar om problem med 
kostnadsfördelning av drift och skötsel för gemensamhetsytorna. Det är heller inte ovanligt att 
en restaurang som går bra i food courten börjar köpa upp de andra, vilket till slut hämmar det 
från början stora utbudet när samma ägare driver samtliga restauranger i courten. Vi tror att 
det här konceptet lämpar sig bättre i länder som har fler stora snabbmatskedjor på marknaden, 
t ex USA. Har food courten bara kända restaurangmärken som redan har en utbredd kundbas 
och ett etablerat varumärke kommer förmodligen omsättningsfördelningen restaurangerna 
emellan bli jämnare än i en svensk food court som består av t ex Mc Donalds, Pizza Hut och 
ett antal lokala, okända aktörer.  

4.2.4 Tillgänglighet 
Levy & Weitz (2001) och Sit et al. (2003) menar att köpcentrumet kan locka nya kunder med 
hjälp av en karakteristisk fasad, god skyltning och ett bra läge. Respondenterna hävdar istället 
att den fysiska exponering en karakteristisk fasad kan erbjuda inte alls är lika betydelsefull 
som en god skyltning och ett bra läge. Investerarna ser gärna att centrumet ligger i anslutning 
till en avfart eller i närheten av en större trafikled. En god skyltning till köpcentrumet är 
viktigt så att inga irritationsmoment uppstår hos kunderna för att de tog fel infart eller 
liknande. Vi delar uppfattning med respondenterna om att det främst är lättillgängligheten 
som är viktig. Det baseras på att vi dels tror att upptagningsområdet för ett köpcentrum är så 
pass litet att kunderna redan känner till dess existens, vilket gör den fysiska exponeringen 
mindre viktig. Skyltningen är enligt oss en del av lättillgängligheten och det måste vara tydligt 
var man ska svänga höger eller vänster för att slippa ödsla tid på felkörningar.  
 
Parkeringar är en annan del av tillgängligheten som också kan påverka kundens uppfattning 
av köpcentrumet. Det första du kommer i kontakt med om du kör bil till ett centrum är dess 
parkeringsmöjligheter. Om du upplever att det är för få platser, för trånga ytor eller rörig 
struktur påverkas din uppfattning om köpcentrumets lättillgänglighet, vilket kan innebära att 
du inte besöker det igen om du har ett konkurrerande centrum i närheten som är mer 



 

 19 

lättillgängligt. Detta resonemang är i enighet med Colemans (2006), som hävdar att parkering 
kan vara en av de viktigaste framgångsfaktorerna för ett centrums tillgänglighet. Investerarna 
förkastar teorin om ”parkeringsplats-dilemmat” som nämndes i kapitel 3 efter ett resonemang 
av Levy & Weitz (2001) om att en för stor parkeringsplats med många tomma platser skickar 
signaler till kunderna om att de besöker ett oattraktivt centrum. Samtliga respondenter menar 
att de hellre har för många parkeringsplatser än för få, eftersom en begränsning av platser 
omedelbart sätter ett tak på butikernas möjlighet att omsätta. 
 
Respondenterna är överens med Kaufman & Lane (1996) om att köpcentrumet måste ha öppet 
på kvällen för att heltidsarbetande människor ska ha möjlighet att åka dit och handla efter 
jobbet. Något annat som både nämns i kapitlet om förvaltning av köpcentrum och av 
investerarna är att det är viktigt att samtliga butiker, utom möjligtvis dagligvarubutiker, måste 
ha samma öppettider för att enkelt kunna kommunicera ut dem till konsumenten.  
 
Om fördelen med enhetliga öppettider är att det blir lättare för konsumenten att hålla reda på 
en centrumbutiks öppettider så är nackdelen att det tvingar butiker som annars helst hade haft 
stängt att hålla öppet. Det kan exempelvis handla om söndagar eller kvällar där vissa butiker 
inte har en tillräcklig personalstyrka eller att dessa tider inte är lönsamma att hålla öppet. 
Detta är en bidragande anledning till varför färre och färre fåmannaföretagare syns i 
köpcentrumens butiksmix enligt Anderson. 
 

5. SLUTSATS 

5.1 Avslutande diskussion 

När idén för uppsatsen formades hade vi ingen större kännedom om hur förvaltning av 
köpcentrum går till och hur den skiljer sig gentemot traditionell kommersiell förvaltning. Vi 
trodde inte att investerare skulle vara uppmärksamma på alla dessa framgångsfaktorer som 
finns för köpcentrum utan istället stirra sig blinda på kassaflödesanalyser. Varför vi hade den 
uppfattningen berodde förmodligen på den okunnighet vi hade om köpcentrumbranschen och, 
som vi nyss nämnde, skillnaden i förvaltningsstrategi jämfört mot andra typer av fastigheter. 
 
Under arbetet med uppsatsen lärde vi oss först vilka framgångsfaktorer som finns och vad de 
innebär för köpcentrumet. Många av de källor som det teoretiska kapitlet är baserat på 
behandlar även utländska marknader, vilket öppnade upp för att skillnader skulle uppstå 
mellan vad vår teoretiska del redovisade och vad de svenska investerarnas åsikter om 
framgångsfaktorerna skulle vara. En annan faktor som öppnade upp för skillnader var att stor 
del av teorin byggde på flera år gamla artiklar och böcker, och som vi har fått veta av 
investerarna är köpcentrumbranschen ständigt under utveckling och förnyelse.  
 
Köpcentrumförvaltning är en omfattande och komplicerad del av fastighetsförvaltningen och 
man kan inte peka på någon ensam faktor som ett recept för framgång. Den 
förvaltningsstrategi en köpcentrumsägare väljer bygger upp konsumentens samlade 
uppfattning om centrumet. Denna image som köpcentrumet får hos konsumenten utgår från 
vilken målgrupp centrumet vill attrahera, vilket innebär att image i grunden kan sägas vara 
något subjektivt. Men i och med den breda likriktningen på svenska köpcentrummarknaden 
kan man utgå från att image är ett mer allmänt begrepp i Sverige. För att skapa en bra image 
för sitt köpcentrum krävs att man fokuserar på butiksmix, utveckling och tillgänglighet. Till 
en början krävs en bra lokalisering, gärna nära en större trafikled, för att vara lättillgänglig. 
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Sedan krävs att man har en bra butiksmix med ett utbud av det målgruppen eftersöker, samt 
restauranger och caféer för att möjliggöra för konsumenten att ta en paus i shoppandet utan att 
behöva lämna centrumet. Det är även av stor betydelse att kontinuerligt utveckla 
köpcentrumet och hålla det fräscht. Vid konkurrenssatta marknader med många aktörer, som i 
storstadsregioner, krävs större renoveringar var femte till tionde år för att inte tappa sin 
attraktivitet och i dessa regioner är lättillgängligheten också viktigare för att locka till sig den 
bekväma konsumenten som kan välja ett annat centrum om de upplever att ett köpcentrum har 
dåliga infarter eller trånga parkeringar. Det finns säkerligen fler framgångsfaktorer än de som 
behandlats i den här uppsatsen, men i slutändan handlar allt om att göra konsumenten 
tillräckligt nöjd för att vilja komma tillbaka.  
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BILAGA A – Intervjuschema 
 

Allmänt 

 

1. Vad är det viktigaste ni tittar på vid en investering i ett köpcentrum? 

 

2. Kan du nämna några specifika framgångsfaktorer för ett köpcentrum, dvs. faktorer 

som skapar värde åt köpcentrumet? 

 

Image 
 

1. Hur viktigt uppfattar ni att image är för ett köpcentrum ni funderar på att investera i? 

 

2. Anser ni att köpcentrumets image förbättras genom att ha events (t.ex. artister, 

modevisningar eller andra typer av event där ”kändisar” gör någon form av 

framträdande i köpcentrumet)? Ökar detta bara besökarantalet i centrumet eller 

påverkar det även omsättningen? 

 

Butiksmix 
 

1. Hur viktig anser ni att butiksmixen är för ett köpcentrum ni funderar på att investera er 

i? 

 

2. Upplever ni att variationen av butiker skiljer sig mycket åt i svenska köpcentrum?  

 

3. Hur viktigt är det med rätt ankarbutiker?  

 

4. Finns det några butiker som ni anser måste finnas i köpcentrumet för att ni ska vilja 

investera i köpcentrumet?  

 

Förnyelse 
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1. Hur ofta måste köpcentrumet renoveras och utvecklas för att fortsätta vara 

konkurrenskraftigt och attraktivt? 

2. Hur viktigt anser ni att det är med restauranger och caféer i köpcentrumet? Är er 

uppfattning att det påverkar kunderna att stanna i köpcentrumet en längre tid och 

således shoppa mer än om möjligheter till mat och dryck inte fanns? 

 

Tillgänglighet 

 

1. Hur viktigt anser ni att goda vägförbindelser är? Kan dåliga förbindelser påverka ert 

beslut om investering? 

 

2. Tror ni att det är viktigt för köpcentrumet att ligga på en plats där det exponeras 

fysiskt och på så vis lockar nya kunder eller är uppfattningen att centrumets besökare 

redan är medvetna om dess lokalisering vilket gör den typen av exponering mindre 

betydelsefull? 

 

3. Hur mycket tror ni att köpcentrumet påverkas av dess parkeringsmöjligheter?  

 

4. Hur viktiga är öppettiderna och vilka är de optimala öppettiderna för att maximera 

köpcentrumets vinst? 

 


