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Sammanfattning  

  

  Titel: Utveckling av Konkurrenskraftiga Köpcentrum 
Författare Baktash Nabi 
Institution Institutionen för Fastigheter och Byggande 

Centrum för Bank och Finans 
Examensarbete nummer 125 
Handledare Hans Lind 
Nyckelord Köpcentrum, Ledning, Marknadsföring, Utveckling, Mixed-Use Etc. 
   

Utveckling av ett köpcentrum är ett komplext system som involverar många aktörer såsom 

kommunen, fastighetsägaren, investerare, långivare, konsulter, analytiker, arkitekter, 

detaljister och givetvis även slutkonsumenten så att visionen om att vara den ledande bland 

köpcentrum hierarkin realiseras. 

Det tillkommer nya handelsytor i relation till befolkningsunderlaget i Stockholms län där 

konkurrensen, kundernas krav och e-handeln ständigt ökar. 

Detta kommer i sin tur sätta press på ledningen för att fastställa nya tydliga strategier för 

framtida visioner. Vid utvecklingen av ett köpcentrum har extern rådgivning tagits och 

därmed ett investeringsförslag har föreslagits. Vilka faktorer som har tagits med i 

beslutsunderlaget är det väsentligaste.  

Utgångpunkten med denna studie var att belysa hur ett köpcentrum behåller sin 

kommersiella kvalitet och därmed möta den framtida konkurrensen bättre. 

 

En Jämförelseanalys av två valda objekt i Stockholms län har fullgjorts för att belysa närmare 

framgångsrika nyckelfaktorer såsom läge, tillgänglighet och koncept. 

 

Studien har påvisat att storlek och tillgänglighet av ett destinations köpcentrum med 

utmanande designkoncept inte kan konkurera ut ett mindre service centrum med rätt läge 

och kollektivförbindelsepunkt, nämligen viktigaste faktorer. Övriga stödfunktioner såsom 

vårdcentral och tandläkare intill köpcentrum bidrar även detta till att utöka försäljning. 

Nyinvesteringar kan öka attraktiveten av köpcentrum i några år, därefter bör man göra 

ytterligare nyutvecklings projekt för därmed inte förlora sin kommersiella kvalité. 

 Det kommer inte att kunna byggas några köpcentrum i dagsläget om det inte har hög 

miljöklassning. Målet förnärvarande fastighetsägaren är att bli självförsörjande genom tiden. 

Intresset ökar för Mixed-Use systemet, vilket är ett komplicerat system med hög nytta. 

Finansiärerna får möjlighet att bygga en stor portfölj och därmed är finansieringen möjligt så 

länge det kan korrekt integreras som i sin tur föder underlag till handel. 
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Abstract  

  

  Title: Development of Competitive Shopping center 
Authors Baktash Nabi 
Department Department of Real Estate and Construction Management  

Centre for Banking and Finance 
Thesis number 125 
Supervisor Hans Lind 
Keywords Shopping centre, Management, Marketing, Development, 

Mixed-use , etc. 
  Development of a shopping centre is a complex system involving many stakeholders such as 

local authority, property owners, investor, lenders, consultants, analysts, architects, retailers 

and of course the customer , so that the vision of being the leading in shopping centre 

hierarchy is ensured. 

There will be new retail areas in relation to the population base in Stockholm area where 

customer demands and E-tailing are constantly increasing. 

This will put pressure on the leader, who should provide new clear strategies for future 

visions. The Leader has taken external advice and received an investment proposal for the 

development of the commercial property. Which factors that have been included in decision 

making is essential. 

The basis of this study is to show how a Shopping centre maintains its commercial quality to 

meet future competition better. 

Comparative analysis of two selected objects in Stockholm area has been done to illustrate 

the key success factors such as location, accessibility and concept. 

The conclusion of the study has shown that the size and accessibility of a destination 

shopping centre with characteristic design concept cannot compete with a smaller service 

centre in right location with a collective traffic hub. Other inputs such as health centres and 

dentist next to shopping centres likely would increase sales. New investments can increase 

the attractiveness of the shopping centre in few years and then there should be additional 

new development projects in order not to lose its commercial quality. 

 Shopping centre will not be built if there isn’t high environmental classification. The current 

goal for the owner is to become self-sufficient over time. 

Increasing interest in Mixed-Use system has shown a complex system with high utility. 

Funders will have the opportunity to build a large portfolio. Funding is possible as long as it 

can be correctly integrated; this in turn creates a basis for more shopping. 
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1. Inledning 

 

Hur ett köpcentrum ser ut idag beror på vilka beslut som tidigare har tagits i ledningen. 

Genom att göra kontinuerliga marknadsanalyser har man ett underlag att utgå ifrån.  

Vilka faktorer som tidigare har tagits till hänsyn i beslutsunderlaget avgör hur man möter 

den framtida konkurrensen bättre. Visioner om framtiden blir verkställbara mål först då 

ledningen beaktar framgångfaktorer som kan ha inverkan på ett köpcentrums intäkter i ett 

längre perspektiv i dagsläget, även sådana faktorer som inte går att ta med i en 

investeringskalkyl bör uppmärksammas. 

Tidigare studier har påvisat inverkande faktorer som bl.a. kan öka försäljning, men visionen 

om ett framtida köpcenter som kan vara konkurrenskraftigt länge inom ett tufft 

marknadsområde har inte vidare bemärkts. 

Då tillkommer frågan om hur ett köpcentrumcentrum ska behålla sin kommersiella kvalité 

och därmed även kunna möta de framtida kraven och konkurrensen bättre.  

 1.1 Syfte 

 

Mot denna bakgrund klargör denna studie faktorer som bör uppmärksammas vid utveckling 

av ett köpcentrum, så att den framtida konkurrenskraften och kommersiella kvalitén 

verkställs å andra sidan säkerställa ledningen och investerarnas krav för ett värdeskapande 

och framgångrikt kommersiellfastighet. 

 

1.2 Avgränsning 
  

Framgångfaktorerna ska belysa hela Sverige, men analys av jämförelseobjektet har skett i 

Stockholms län. 
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2. Metod 
 

Innan studien påbörjades ansöktes det om ett löfte att utföra studien till hälften av 

tidsramen på ”RSD Retail & Shopping Center Development”, för att skapa en bättre 

förståelse av köpcentrumsmarknaden för senare tillämpning av kunskapen i 

problemdefinieringen. 

 

2.1 Forskningsmetodiken 
 

Studien har genomförts i enlighet med den kvalitativt inriktade forskningsansatsen. 

Denna analysmetod anses kunna ge en bättre form av bearbetning ämnet i fråga då denna 

studie fokuserar på ”mjuka data” som kontinuerligt ska innehållsanalyseras.1 

 

2.2  Litteraturstudier 

För att få bred kunskap om området utveckling av köpcentrum har tidigare studier inhämtats 

från olika universitets publikationsdatabaser, de har behandlat samma ämne för att därmed 

bestämma vad som ska undersökas. Underlaget för vidare teoribygge har skett genom 

artikelsökning på internet, litteraturgenomgång och materielbeställning från aktörer som är 

verksamma inom ämnet. 

 

2.3 Intervjuer 

 

Intervjuer har skett enlig det semistrukturerade sättet 2. Två grupper av informanter 

intervjuades, konsulter och köpcentrumsledningen. För att få kunskap om köpcentrum har 

köpcentrumledningen besvarat frågor som reflekterar teorin och jämförelseobjektet. Dessa 

frågor har ställts i relation till konsulternas svar. Tillsammans kan dessa frågor ge en 

vägledning om vad som är väsentligast inom problemområdets ämne i fråga så att en 

successiv slutsats görs. 

 

 

 

 

 

                                                           

1
 (Runa Patel, 2003, s. 119) 

2
 Ibid, 69 
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3. Olika typer av Köpcentrum 
  

Ett köpcentrum består av en kommersiell byggnad där butiker och service är öppna för 

allmänheten. Den totala uthyrningsbara ytan är i allmänhet minst 5000 kvm, därtill kommer 

en eller flera ankarhyresgäster med ett antal viktiga detaljister samt andra återförsäljare och 

servicegivare. En enskild näringsidkare får inte överstiga 50 % av den totala kommersiella 

lokalen. Köpcentrum innehåller minst 10 detaljhandelsbutiker och har en gemensam ledning 

med tillförande av marknadsföringsaktiviteter 3. 

 

Mot bakgrund av detta finns det skäl att nämna vilka typer av köpcentrum det finns, härtill 

finns ett flertal typer av köpcentrum som karakteriseras och särskiljs genom de olika 

profileringarna. 

 

3.1 Bostadsområdescentrum:  
 

Även kallat närhetscentrum tillhandhåller dagligvaror och personliga tjänster för det dagliga 

behovet i de närmast liggande bostadsområdena. Huvudbutiken är en större livsmedelsbutik 

men i ett större bostadsområdescentrum kan det också finnas bank och ett begränsat utbud 

av sällanköpsvarubutiker4. 

 

3.2 Kommuncentrum: 
 

Utöver vad som finns i bostadsområdescentret, tillhandhåller ett kommuncentrum också ett 

utbud av sällanköpsvaror inom både beklädnad, hem och fritid och oftast stadigt fast med 

två ankarhyresgäster inom sällanköpsvaror vid sidan av en stor livsmedelsbutik. 

Det finns även någon form av café, restaurang, bank och systembolag5. 

 

3.3 Stadsdelscentrum: 
 

Har ungefär samma innehåll som kommuncentra och finns främst i de större städerna dvs. 

Stockholm, Göteborg och Malmö6. 

 

 

 

                                                           

3
 (Maria, 2011) 

4
 (Eva Jonsson, Centrum Utveckling 2009, sid.8) 

5
 Ibid 

6
 Ibid 
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3.4 Stormarknadscentrum: 

 

Huvudbutiken till stormarknadscentrum är en stormarknad vanligen Coop forum eller Maxi 

ICA stormarknad kompletterat med mindre butiker med gemensamma ytor som ger det dess 

köpcentrumkaraktär och kan inte förväxlas med Storbutikscentrum som är en planerad 

Retail park och Regioncentrum som har väsentligt större upptagningsförmåga7. 

 

3.5 Regioncentrum: 
 

Ett regioncentrum är större än ett externt, kommun och stadsdelscentrum och riktar sig till 

ett större marknadsområde som dessutom kan bestå av flera kommuner. Regioncentrum 

kan också ligga i stadskärnan eller intill ett stort bostadsområde, om övriga funktionskrav 

uppfylls. Ankare i regioncentret är oftast en eller flera varuhusliknande storbutiker såsom 

stormarknad eller flera stora livsmedelsbutiker, tillsammans med ett flertal stora 

rikstäckande kedjeföretag inom branschgrupperna beklädnad, hem och fritid8. 

 

3.6 Storbutikscentrum (Retail park) 

 

En specialvariant av externcentrum är storbutikscentret som består av ett flertal mycket 

stora butiker i olika branscher. Butikerna ligger tillsammans med gemensam parkering, men 

fungerar i övrigt fristående från varandra9. 

 

3.7 Temacentrum- city centrum och citygalleria:  
 

En specialvariant av det regionala köpcenteret, där man riktar in sig på en nisch av 

detaljhandelsmarknaden, till exempel beklädnad, hemmiljö, fritid, restauranger eller nöjen. 

Lokalisering sker där det finns en hög strömning av kundtrafik som t.ex. i citykärnan. Även en 

viss speciell kundkategori som t.ex. flygresenärer på stora flygplatser kan utgöra underlag för 

ett temacentrum10. 

 

 

 

 

                                                           

7
 Ibid, 9  

8
 Ibid, 9 

9
 Ibid 

10
 Ibid, 10 
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4. Marknadsförutsättningar 
 

4.1 Bakomliggande faktorer för attraktivetet 

 

Framgångsfaktorer vid utveckling av ett köpcentrum har tidigare nämnts i ett antal studier. 

För att få ett underlag att utgå ifrån, är det viktigt att kunna identifiera det centrala moment 

som kan ha inverkan på att främja attraktion. 

 

4.1.1 Dynamisk ledning 

 

Ett flertal studier har försökt belysa att utvecklingsförändringar bör vara dynamiska och 

stödjas av ledningen för att bli förbli konkurrenskraftiga11. Däremot har de trots att de 

förverkligats med rätt koncept men i fel geografiskt läge ändå har inte varit 

konkurrenskraftiga länge. Detta är ett tydligt tecken på att ledningen inte har följt 

utvecklingen12. 

  

4.1.2 Kontinuerliga detaljhandelsprognoser 

 

Förändrade marknadsförutsättningar kräver att kontinuerliga progonser görs för 

detaljhandeln, ekonomin, befolkningen och inkomsten för den marknaden. Detta för att 

stödja utvecklingen då det blir en ökad konkurrens om konsumenterna i 

Stockholmsregionen13. 

 

4.1.3 Positivt inverkande faktorer för merförsäljning 

 

Det finns vissa tydliga framgångsfaktorer som kan ge upphov till ökad försäljning. Dessa är 

köpcentrets ålder, antal parkeringsplatser, antal hyresgäster och storleken på köpcentret14, 

där det sistnämnda överensstämmer med resultatet av en annan studie som påvisat att 

köpcentrum successivt blir yt- och omsättningsmässigt större. Även tillgängligheten är en 

viktig faktor i sådana centrum15. 

 

 

 

                                                           

11
 (Cecilia Sjödin, 2005), (Åkerlund, 2003), (Bruvik, 2006) 

12
 (Cecilia Sjödin, 2005) 

13
 (Cicek, 2008) 

14
 (Lozinska, 2007) 

15
 (Iderhiem, 2006) 
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4.1.4 Funktionsplan  

 

Arkitekturen ske ge en häpnadsväckande känsla men det finns risk att ljus och starka färger 

kan kräva kunderna på energi. Att ha biografer i konceptet gör att besökarna tillbringar mer 

tid på köpcenteret. Fokus bör vara mer på storbildskärmar16 . Satsningar på mer 

stödfunktioner såsom toaletter, förvaring och andra faciliteter som inverkar positivt på 

kundens upplevda kvalité och mentala tillstånd17. Parkeringsmöjligheter bör underlättas för 

kunderna, detta har ansetts stimulera köpbeteendet18. 

 

4.1.5 Butiksmixen 

 

Flera studier betonar även butiksmixen som en faktor som främjar attraktionskraften.19 

Butiksmixen är därför en viktig faktor som fastighetsägaren bör se över, därtill kommer att 

den internationella butiksmixen ökar20. Man bör hålla sig informerad om butikernas 

omsättning i relation till den uthyrda ytan. De mindre intressanta butikerna som kan ha 

betydelse för kundmålgruppen bör inte utkonkurreras21. 

 

4.1.6 Tillhandhållande av service 

  

Framtida handel i köpcenter kommer inte vara aktuellt då den successivt ersätts av 

webbaserade butiker.22 Då gäller det att hela tiden göra undersökningar mellan den valda 

positioneringen och kundernas uppfattning och preferenser, där upplevelsebaserad 

markandsföring d.v.s. nöje och shopping är en fungerande strategi. Ytterligare service 

medan man handlar, ex biltvätt och övriga bekvämligheter för avkoppling, ska fungera som 

en social plats som kan förbättra attraktionskraften. Mer underhållning efterfrågas.23 

 

 

 

 

 
 

                                                           

16
 (Anna Asplund, 2009) 

17
 (Bruvik, 2006) 

18
 (Cecilia Sjödin, 2005) 

19
 (Annika Edström, 2009), (Cicek, 2008), (Bruvik, 2006) 

20
 (Nina Vilic, 2009) 

21
 (Pia Alanko, 2009) 

22
 (Nina Vilic, 2009) 

23
 (Anna Asplund, 2009) 
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4.2 Beslutsunderlag för nyetablering och utvecklingsarbete 

 

För att få ett beslutsunderlag av ett köpcentrum är en av de viktigaste parametrarna att få 

marknadsområdet definierat och projektets omsättningspotential beräknat bl.a. med hjälp 

av prognoser för befolkning och konsumtion24. 
 

4.2.1 Stockholm” The Capital of Scandinavia” 

 

Den senaste ”Global Competitiveness Report” utgiven av World Economic Forum, rankade 

Sverige som världens näst mest konkurrenskraftiga land, där det framkom att det finns en 

stabil affärsmiljö, kompetent arbetskraft, infrastruktur i världsklass samt ett globalt 

varumärke Stockholm, märkt” the Capital Of Scandinavia” där ekonomin hade växt med 5.6 

%25. Stockholms län har en befolkning på 2 091 473 personer26. Antalet sysselsätta uppgår till 

1.1 miljoner därmed är den högsta sysselsättningen i hela landet27, såsom illustreras i figuren 

har vi haft befolkningsökning i Stockholms län på 37130 från 1980 fram till slutet av 2011. 

Det kommer bli en ökning på en halv miljon fram till 203028. 

 

 

Figur 1 Källa: (Länsstyrelsen, läget i länet 2012) 
 

 

 

 

                                                           

24
( RSD Företagspresentation) 

25
 (Invest In Sweden, 2011, sid.3,10) 

26
 (Läget i länet – 2012,sid.3) 

27
 Ibid, 4 

28
 (Strategisk inriktning i Stockholms län, 2012, sid.6) 
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4.2.2 Den privata konsumtionen 

 

 Den privata konsumtionen drivs av högt konsumentförtroende med ett rättssystem som 

skyddar konsumenter. En växande ekonomisk politik bedrivs för att motverka den 

ekonomiska nedgången29. Detaljhandelsåret 2012 har därmed fått en stark start30. 

 

Handeln drivs tack vare de stimulanser som hushållen får i form av sjuknade inflation, sänkt 

skatt och ränta, mot denna bakgrund så kommer det att föreligga en starkt ekonomisk 

tillväxt som leder till en ökad sysselsättningsgrad som i sin tur leder till att konsumenter i sin 

tur får mer kapital att spendera31. 

Reporäntan som fastställs av riksbanken är på låg nivå och inflationen förblir dämpad, 

arbetslösheten sjunker långsammare, och med fördelaktigare finansieringsvillkor återvänder 

förtroendet32. 

 

I dagsläget har det skett en viss inbromsning i svensk ekonomi till följd av utvecklingen i 

omvärlden. Precis som alla andra prognoser är reporänta som fastställs av riksbanken en 

prognos och inte ett löfte då ny information tillförs kontinuerligt. Faktum är att prognosen 

för reporäntan kan behöva ändras och därmed även kan hushållets sparande sjunka. Mot 

den bakgrunden kommer förtroendet att återvända. För närvarande håller näringslivet på 

att investera trots en dålig utveckling33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

29
 (Invest In Sweden, 2011, sid. 9) 

30
(Uppsving för detaljhandeln, 2012. E24) 

31
 (Steen & Ström, Överetablering av detaljhandelsyta, sid.4) 

32
 (Invest In Sweden, 2011, sid.11) 

33
 (www.riksbanken.se, 2012) 
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En bedömning om den senaste ekonomiska utvecklingen har gjorts av HUI, där de redogör 

att den senaste konjunkturprognos för den svenska hushållskonsumtionen förväntas öka 

med 1,5 procent jämfört med 2011 och 2.5% fram till 201334. 

 

4.2.2.1 Dagligvaruhandeln  

 

 Konjunktursvängningar är betydligt försiktigare än många andra branscher. Branschen har 

klarat sig väl vid lågkonjunkturer. Faktum är att konsumenten sparar på andra varor än 

livsmedlet. Följden blir att det inte kommer ske några förändringar i konsumtionsprocessen, 

där nämntvärt är ekologiska varor går det bättre för. Övriga specialvaror såsom Sport och 

fritidshandeln trotsar väl lågkonjunkturen. Det går bättre med sko och klädhandeln i samma 

butik här urskiljer sig än sko och kläd butiken var för sig. Där vi har sett en kraftigförsäljnings 

tillväxt av sko och sporthandeln. Konsumenter prioreterar hälsa, vilket signalerar branschens 

vanor, om den psykologiska signalen passerar konsumenten att lågkonjunkturen vänder så 

kan även handeln utvecklas bättre35. 

 

4.2.2.2 Sällanköpsvaruhandeln 

 

Konjunktursvängningar på denna bransch är lätt mer påverkande än dagligvaruhandeln, pga. 

av försämringen av handel för möbel, bygg och elektronik branschen.  

Inom elektronik och byggvaruhandeln är konkurrensen kraftig med ett ökat antal konkurser 

framöver. Kapitalbetungande köp av bilar, resor och byggvaror kommer igång där först 

hushållsmarknaden36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

34
 (Konsumtionsprognosgruppen, 2012,sid.3) 

35
 (HUI, Stockholm shopping 2009, sid.5) 

36
 Ibid 
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4.3 Köpcentrum tillväxt i Stockholms län 

 

4.3.1 Framgångsrika köpcentra i Stockholms län 

 

Det mest utmärkande köpcentrum som öppnade 2010 var Bromma blocks hangar 3 i 

Bromma som ägs och utvecklades av KF fastigheter, som också var årets shopping center på 

”Sweden retail awards”. Sollentuna centrum hade fått utmärkelsen för kategorien 

“Refurbishments and expansions” d.v.s. om-och tillbyggnad. Mood nära till Biblioteksgatan 

som invigdes i vår 2012 hade avsikten att tillfredsställa avsaknaden och behovet av den 

moderna, stor stadsbefolkning37. Sveriges Arkitekters Planpris2010 som delas vartannat år 

för god samhällsplanering och stadsbyggnad fick Liljeholmstorgets Galleria38. 

 

4.3.2 Tidigare starka Tillväxtligan  

 

Benämningen av överetablering har varit ett omdiskuterade ämne. Med överetablering 

menas att det finns större ytor än vad köpkraften eller befolkningsunderlaget kan bära, där 

vissa butiker eller koncept tvingas bort till förmån för andra aktörer. Nya spännande aktörer 

med ökad närvaro i den svenska marknaden tillkommer vilket leder till nya investeringar. 

Följaktligen styr detta helt av utbud och efterfrågan39. Mot denna bakgrund har en tidigare 

undersökning gjorts för att belysa tidigare tillväxt ligan i Stockholms Län. 

 

Köpcentrumet Stinsen i Häggvik som ligger i Sollentuna Kommun hade en stark tillväxt med 

en ökad omsättning på 30 %, rapporten gjordes 2009 av HUI. Anledning till detta var den 

förändring och utbyggnad köpcentrumet genomgick 2007. Andra plats i tillväxtligan var 

Forum Nacka som också var ”årets köpcentrum 2009”, totalt växte omsättningen med 20 % 

under 2008. Affärshuset kringlan i Södertälje kom på tredje plats med en tillväxt på 15,3 %, 

före Orminge centrum med 14,8 % på fjärde och på samma sätt så följde Skärholmen 

centrum och Sickla Centrum. Trots nya ytor kunde de inte konkurrera mot den övriga 

köpcentrumshierarkin. Större förändringar som både Nacka och Stinsen hade gjort var större 

ytor, fler butiker och nya spännande hyresgäster40. 

 

 

 

 

 
                                                           

37
 (JLL,The retail Market in Sweden 2011, sid.8,13) 

38
 (Sveriges Arkitekter, 2010) 

39
 (Steen & Ström, Överetablering, 2009; sid 7,22) 

40
 (HUI,Stockholms shopping 2009, sid 7) 
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4.4 Framgångsfaktorer för centrumbildning 

 

Handelsplatsens öppettider ska anpassas till kundens vardagliga mönster. Brist på tiden och 

lust att gå till shopping bör vidarebemärkas att, i dagsläget så kommer det blir en utmaning 

att utöka handeln på vardagar än bara på helger41. En huvudsaklig del av det hela är att göra 

köpcentra till en social mötesplats med generösa öppettider, där hög service är en tydlig 

strategi för centrumledningen att handskas med42. Där ett aktivt, dynamiskt och 

professionellt ledarskap är viktigt för att ta kampen om marknadsandelar43. 

  

4.4.1 Kundsegment 

 

Dagens konsumenter använder flera informationsvägar för att öka sin förståelse och är 

dessutom kunniga. Användningen av olika kanaler för shopping genom att tillgodose sina 

behov kommer att fortsätta, konsumtionsmönstren kommer att utgöras av en blandning av 

webbaserad shopping och besök av den fysiska butiken, dock så kommer butikshopping 

fortfarande vara det huvudsakliga syftet för shopping för de flesta människor och kommer 

troligen att förbli så44. 
 

4.4.1.1 Män vs Kvinnor 

 

Shopping är huvudsakligen en social aktivitet särskilt för kvinnor som ser detta som ett nöje, 

här urskiljer sig män å ena sidan då de anser att det är en nödvändighet, å andra sidan 

känner de sig ofta ”betvingade” att följa med sin partner på shoppingresor. Män föredrar 

helt klart att handla ensamma och tillbringar så lite tid som möjligt i butiken45.  

 

För att göra föräldrarna glada kan man erbjuda de mindre barnen en hälsosam snabbmat 

med separata lekplatser inne i shoppingcentra för att därmed låta föräldrarna shoppa i fred 

medan de känner att deras barn är i säkerhet46. 

 

 

 

 

 

                                                           

41
 (Hanslin, VvD RSD Intervju 2012-05-02) 

42
 (Svensk Handel, Trendrapport 2010, sid 18) 

43
 RSD företagspresentation 

44
 (BCSC, Online Retailing,  2003, sid..10) 

45
 Ibid 

46
 ( Steen & Ström, Future of moment of truth, 2010, sid.47) 
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4.4.1.2 Seniora gruppen 

 

Flera seniora grupper ökar vilka kräver mer och är medvetna om vad de vill ha. Ett 

välbefinnande och hälsosamt liv med självförverkligande. Hänsyn bör tas till deras psykiska 

behov och gränser t.ex. genom närmare parkeringsmöjligheter i anslutning till köpcentrum, 

erbjuda hjälp med att bära kassar, dessutom inrätta ett område där det är mindre oväsen 

där man kan använda ironi och humor för att väcka deras humör. Exempel på detta är den 

franska retail butiken Hojo där de har skapat en livsstilsbutik som får de äldre att känna sig 

mer hälsosamma, lyckligare och mer självständiga47. 

 

4.4.1.3 Ungdomar 

 

Ungdomar följer trenden och förstår vad de vill ha med förbättrad ekonomi än tidigare där 

de blir mer medvetna och influerande av andra vad de kräver är ett sätt att kunna bli mer 

accepterade i det moderna samhället. Det är viktigt att ge dem en chans att göra sina egna 

val och att de ska behandlas med respekt lika viktig är det att tillhandhålla produkter som 

motsvarar deras egna preferenser och möjligtvis ha ett ställe där man samlar in dessa 

individer och erbjuda dem aktiviter som får dem att känna sig värdiga kunder, istället för att 

behandla dem som barn. ”Prepaid shopping” är en benämning som tillåter föräldern att ha 

kontroll över deras barn samtidigt som barnet får en känsla av ansvar och självständighet48. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

47
 Ibid, sid 34,36 

48
 Ibid, sid 35,37 
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4.4.2 Upplevda kvalitén och sanningens ögonblick   

 

Trender kommer och går men däremot kommer det aldrig bli omodernt att tillfredsställa 

sina kunder,49 som en detaljist ska man försöka fånga både hjärtat och sinnen av kunden, där 

strategierna måste innehålla mer än grunderna i pris där produktkunskap och 

kundupplevelse är den nya utmatningen för att möta efterfrågan och därefter säkerställa 

konkurrensfördelar50. 

 

Kunden skapar sina egna uppfattningar och beteende utifrån deras preferenser och dessa är 

ständigt utformade utifrån PR publicitet.51. 

 

Den upplevda kvalitén och sanningens ögonblick av shopping är ett mycket omdebatterat 

ämne. Med ”Sanningens ögonblick” menas första mötet med konsumenten. Följaktligen 

bidrar sanningens ögonblick till en positiv effekt på ”Word of mouth” dvs. information och 

rekommendationer passerar vidare till folk i deras vardagliga konversation på arbetet, 

hemma och internet. Det är ett sätt för kunderna att säga vad de har upplevt om varumärket 

liksom andra aspekter52. 

 

 I samband med ytterligare tjänsteerbjudanden, kan man på samma sätt föra ett liknande 

resonemang för att öka den upplevda kvalité som eftersträvas; exempelvis leverans till bilen, 

inrätta områden som är tillägnade att lämna medföljande barn, inklusive ett ”manligt 

område”53.  

 

4.4.3 Kundens beteende och preferenser 

 

Erfarenhetsmässiga marknadsförare underlättar processen genom gruppering av människor 

enligt deras värderingar, personliga intressen, och sociala tillhörighet. Detta ses som mer 

effektivt för att skapa ett känslomässigt band mellan företag och konsumenter54. 

 

Utifrån dessa preferenser ska detaljisten tydligt omvandla sina svagheter till styrka, en 

förklarning till detta är att exempelvis att kunderna inte ska bekymra över sig att lämna 

tillbaka varor de har köpt, dessutom är det viktig att göra allt för att kunderna ska trivas när 

de besöker köpcentrumet, en förväntning som man ska sträva efter att uppfylla.55 

                                                           

49
 RSD företagspresentation 

50
 (BCSC, Future Shopping Places 2009, sid.12) 

51
 ( Steen & Ström, 2010, sid 22) 

52
 Ibid, sid 22-25 

53
 (BCSC, Online Retailing 2003, sid.11) 

54
 (Echeverri, Design Factors in Shopping Processes ,2009, sid.18) 

55
 ( Steen & Ström, Moment of truth 2010, sid.24-25) 
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5. Konceptet För köpcentrumsutveckling: 

 
Krav på konceptet enligt RSD är att: 

 

    Figur 2 Källa: RSD  56 

 

5.1 Den fysiska miljön 

 

Det bör Inkludera design, musik och belysning som i sin tur gynnar det psykiska välmående 

för både konsumenterna och personalen och stärker upplevelsen kring köpet. Det är tydligt 

att dessa huvudsakliga faktorer kommer vara nyckeln till en framgångsrik leverans av 

serviceprocessen57. 

 

5.1.1  Designfaktorer  

 

Designfaktorer såsom layout, form, färgkombinationer, val avmaterial tillsammans med 

temperatur och inredning är även dessa viktiga parametrar. Dessa parametrar kan nämligen 

påverka val av riktning, lika viktig är utformningen och placeringen av informationsskyltar 

som har avgörande betydelse58. 

 

 

                                                           

56
 (RSD Företagspresentation)  

57
 (Echeverri, Design Factors in Shopping Processes: 2009, sid.14) 

58
 Ibid,8 

Det ska åstadkomma ekonomisk lönsamhet

Det ska förvandla bilden av det vi ser idag

Det ska öka upplevelse och alstra positiva 
attityder

Det ska vara okomplicerat att förstå och ta sig 
till

Det ska tyckas internt av organisationen
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5.1.2 Ny standard för design 

 

Den nya betoningen på design förutspår gott inför framtiden, ny standard för design och 

specifikation kommer att dyka upp. Grunden för den kommersiella designen ligger i den 

upprättade affärsplanen och de strategier som projektet bygget på. Man tycks ha lärt sig av 

tidigare misstag i planeringen, arkitekturen och utveckling där förändringen bör stödjas av 

de nuvarande köpcentrumaktörerna. Genom att koppla och sätta bättre förbindelse mellan 

dessa lärdomar till den kommersiella styrkan i detaljhandel, kommer det att vara möjligt att 

skapa köpcentrum som är vinstgivande, ganska omfattande men ändå innehållsrika som 

frambringar attraktionskraften59. 

 

5.2 Butiksdesign och teknik 

 

 Konsumenternas begär kommer att ha ett stort inflytande på design. Alla köpcentrum 

måste få närmare iakttagelser om kundernas moderna livsstil som kommer att begära i 

framtiden. Detta är en mångfacetterad uppgift som vid samma tillfälle måste omfatta den 

växande betydelsen av bekvämlighet, socialt ansvar och komfort.60  

 

Genom visuell stimulans och medvetenhet är designen starkt relaterad till begreppet 

kundupplevelse, å andra sidan är estetisk förbättring ett kraftfullt verktyg för att skapa en 

visuell upplevelse. Shopping får inte vara tråkigt och händelselöst, utan snarare ett effektivt, 

spännande och känslomässigt engagerande avsnitt. Många butiker i köpcentra kommer att 

visa upp sina produkter och varumärke med hjälp av utmanande design och mer kreativa 

format61. 

 

Innovationer inom teknik och butikdesign kommer radikalt förändra bilden av shopping 

under nästa årtionde där viljan och målet är att omvandla köpcentret till ett 

shoppingdestination. Mer framåtgående och exceptionell design förväntas inom 

shoppingplatser62. 

 Detaljisten bör anpassa sig till ökad konkurrens med Internet och andra kanaler där 

förändringar bör städjas. Det är tydligt att de i allt högre grad kommer anpassa sina butiker 

för att skapa fler erfarenhetsledda miljöer, varumärkesutveckling, mer display tekniker och 

allt högre nivåer av servicegrad63. 

                                                           

59
 (BCSC, Shopping places for people, 2009 sid.14) 

60
 Ibid,10 

61
 (BCSC, Future Shopping Places 2009, sid.12) 

62
 Ibid, 15 

63
 Ibid 
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5.2.1 Teknologins betydelse 

 

Teknologin har påverkat våra liv enormt, tillgång till internet har möjliggjort för konsumenter 

att shoppa på olika sätt. Kundlojalitet anses vara död framöver, shoppingmöjligheter 

kommer att påverkas av valmöjligheter som erbjuds och konsumenternas intresse att 

tillfredsställa sina behov64. 

 

Framtida köpcentra och kollektivtrafik kommer att vara bättre ansluta med förbättrad 

tillgänglighet, även utskick av information till konsumenten både före och under hans eller 

hennes resa till köpcentra kommer ske. Tekniken spelar därför en avgörande roll i sökandet 

av nya bekvämligheter. Inte enbart köpcentra, men även städer och större städer kommer 

att få se snabba tekniska framsteg65.  

 

5.2.2 Online försäljning 

 

Vi kommer att se en betydlig ökning av att kunder söker efter varor på nätet, jämför, frågar 

om råd och förslag innan de köper. 

Det finns sannolikt en stor chans att onlinedetaljhandeln kommer att sätta press på 

detaljhandelns hyrestillväxt under de närmaste fem till tio åren, dock är det osannolikt att 

det kommer att påverka kapitalvärden på fastigheten, däremot bör det bemärkas att det kan 

dra ner på försäljningssiffrorna i viss mån. 

Ökad Internethandel kan utan tvekan leda till en minskning i bilshopping trafiken med 

konsekvenser för särskilt parkeringar. Ledningar av de flesta köpcentra bör beakta denna 

förändring i sina strategier kring nyetablering av en handelsplats66. 

 

5.2.3  Utmaning och möjligheter med e-handel 

 

Det finns fortfarande kategorier av varor som vissa konsumenter anser är mindre lämpliga 

för online shopping, till exempel sådana som kräver känsla, beröring, lukt och lyssnande. 

Internet kommer aldrig att ersätta shoppingupplevelse.  

 

Det finns en möjlighet att kunna erbjuda sina kunder ”Pick up platser” för online köparna 

inne i köpcentra. Man ska kunna beställa sina varor via hemsidan och därefter hämta upp 

dem i särskilda platser i köpcentrum. 

                                                           

64
 (BCSC, Online Retailing 2003, sid.10) 

65
 (BCSC, Future of Shopping Places 2009, sid.11) 

66
 (BCSC, Online Retailing 2003, 13-18) 
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Utmaningen för konsumenten, utvecklare och ägaren är att hålla sig uppdaterad och 

fortsätta att ge vad dessa flerdimensionella shoppare vill ha. Där shopping kommer fortsätta 

vara en huvudsaklig social aktivitet67. 

6. Strategier för funktionsplanering och kommersiell design 

 
Funktionsplaneringens ändamål är att ta fasta på kundströmmar, varutransporter, 

torgutformning, kommunikationer runt centrat och parkeringsproblematiken, samtidigt som 

den tar hänsyn till outnyttjade ytor och möjligheter till eventuella tillbyggnader68. I denna 

uppsats kommer det belysas enbart vissa faktorer av dessa. 

 

6.1 Transport och tillgänglighet 

  
Transport och tillgängliget kommer att vara de huvudsakliga framgångsfaktorerna och 

kommer förbli så. I dagsläge så finns det stora infrastrukturbristningar i stockholmsregionen 

som häver regionens tillväxt. En liten störning i trafiksystemet kan medföra stora 

konsekvenser för framkomligheten69. 

 

 Det är en tydlig strategi att beakta i fråga om kundernas framtida val av köpcenter, där man 

upprätthåller sin lönsamhet genom kundflödet som strömmar in i köpcenteret, i gengäld 

kommer man så småningom ha ett köpcenter som ses som en destination, underlåtenhet att 

tillhandahålla en välutformad transport kommer att påverka dess konkurrenskraft70. 

 

Resvanor kommer att förändras framöver kommer vi att se att bilresande kommer att öka 

trots stigande resekostnader, det hindrar inte konsumenten att ta sig till köpcenteret för att 

ge dessa en marknads fokuserad och unik upplevelse, och framför allt angripa 

konsumenternas behov och önskemål. Trycket inom och utanför staden troligen kommer att 

växa då kommer efterfrågan på mer parkeringsplatser inte är mindre en viktig fråga. 

Konsumenter sparar tid och möda när allting är samlat på en plats,71 

problem med innerstadsgallerior är svårigheten med parkeringsplatser,72 närmare bestämd 

efterfrågan på mer bekvämlighet är en av nyckelfaktorerna att påverka konsumenternas val 

                                                           

67
 Ibid, sid.10-13 

68
 RSD Företagspresentation 

69
 (Länsstyrelsen i Stockholms län, Strategisk inriktning 2012, sid 12) 

70
( BCSC, Online Retailing 2003, sid.18) 

71
 (BCSC, Shopping Places for People 2009, sid.12-14) 

72
 (Viktor B. DN, Gallerior tar över Stockholm, 2012) 
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av resmål genom att förse dem med en hög grad av tillgänglighet till och från köpcentrat. 

 

Det finns en möjlighet för köpcentrum och kommunen att samarbeta för att hitta nya 

flexibla transportlösningar. Till exempel kan de samordna resplaner och tillhandahållande av 

smarta busstransporter. De kan i samarbete utveckla bästa användbara metoder och 

modeller för köpcentra som omfattar dess transporttjänster, parkering och att ta sig till 

jobbet. Det kan också utlämna planering och transport myndigheter med relevanta uppgifter 

om kundflödet och handelsmönsteret73. 

 

6.2 Miljöpåvekan 

 

 Betydelsen av miljö har ökat dramatiskt när samhället blir allt mer miljö- och etiskt 

medvetet. Framöver kommer vi se en ökad användning av förnybar energi, i exempelvis 

produktion från vindkraft, solceller och underjordiska värmekällor. Genom att nå målet har 

man redan haft en hållbar utveckling där man har kommit med flera hårda politiska och 

rättsliga krav. Tyngdpunkten kommer troligen att bli att ta itu med branschens `s direkta 

påverkan på klimatförändring av energianvändning74. 

 

6.2.1 Miljö certifieringar 

 

Genomförande av miljöcertifieringar såsom Leed och Breeam kommer att utöva ytterligare 

tryck för att uppnå det mest hållbara och energieffektiva byggnadsformatet, dessa 

certifieringssystem är de mest användbara i hela världen75.

 
Figur 3 Källa: (Sweden Green Buildings Council,2012)76 

                                                           

73
 (BCSC, Shopping Places for People 2009, sid.13) 

74
 Ibid, sid.8-14 

75
 Ibid 

76
 www.sgbc.se/certifieringssystem 
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6.2.1.1 Köpcentrumuppvärmning och belysningsteknik 

 

Köpcentrafastigheters uppvärmning och belysning skiftar till att bli mer miljövänligt. Detta 

utgör ett viktigt mål för utformning av framtida köpcentrum. 

 

Det är sannolikt att hållbarhet kommer att dyka upp som en av den viktigaste drivkraften för 

förändring i butiksfastighetsdesign framöver,77 det kommer att satsas ganska mycket på 

innerbelysnings som är unik för det individuella konceptet men ändå energi snåla.  

Butiker i olika köpcenter är ganska duktiga på att spara energi genom att använda belysning 

som minskar energikostnaderna och påfrestningar på miljön. 

Jonny Hellman miljö chef på NCC belyser ytterligare kärnfrågor som är det viktiga. 

Utformning av god inomhusmiljö och ventilation som inte ger upphov till astma och 

allergier.78 

 

6.2.2 Ny partnerskap mellan fastighetsägaren och hyresgästen 

 

Effektiva åtgärder mot klimatförändringarna kommer att kräva ett partnerskap mellan 

fastighetsägaren och hyresgäster, eftersom båda måste acceptera en del av kostnaden för 

att genomföra den gröna agendan. Nettokostnaden kan dock vara lägre än vad många tror, 

betydande besparingar kan uppnås genom bättre avfallshantering och återvinning, 

skattelättnader och lägre kostnadsrenovering från användning av mer hållbara naturliga 

material i nya byggnader.79  

 

 

 

 

 

 

                                                           

77
 Ibid 

78
 www.ncc.se “Miljöchef för hållbar fastighetsutveckling” 

79
 (BCSC, Shopping Places for People 2009,s.8-14) 

http://www.ncc.se/


 

 

 | 26  

 

7. Bedömningstekniker för utvecklingsprocessen 

 

7.1 En modell för rangordning av butikslägen i ett centrum  
 

 Modellen syftar till att utvärdera olika butikslägen inte enbart i ett köpcentrum utan även 

stadskärna och stadsdelcentrum utifrån deras potentiella försäljningsmöjligheter. 

Metoden används att för att beskriva den kommersiella kvaliteten i hela centrum. Från 

modellen kan man få en närmare förklarning till vilka inre och yttre faktorer som har 

inverkan att möjliggöra hur ett framgångsrikt butikskoncept ska träda fram. Modellens 

tillämpningsområde är relativt sett till småbutiker såsom blommor, optik, skor, guld, foto i 

stadskärna eller köpcentra som inte är beroende av ankarhyresgäster såsom H&M och Kapp-

Ahl där regionala efterfrågan blir avgörande i detta fall80. 

 

 
Figur 4 Källa: (Kolla Läget, Interflora och Nordplan AB 1984) 

 

 

I modellen poängsätts olika förklarandeparametrar som omgivning och tillgänglighet enligt 

en viss systematik med hjälp av observationer på plats. Lägets kvalité för ett enskilt läge 

avvägs samman genom de olika parametetervärdena. Den erhålla lägeskvaliten står sedan i 

en viss relation till möjlig försäljning för det specifika studerat läge i en viss bransch, profil 

och sortiment81. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

80
 (Pascale Gibert, Kolla läget 1998, sid 1) 

81
 Ibid, sid.2 
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7.2  Hyresgästsmix 

 

En bra hyresgästmix hänför sig i en kombination av butiker som upptar utrymmen i 

köpcentrum som i sin tur skulle producera optimal försäljning, där ägarens ambition och mål 

är att ta in hyresgäster som tillsammans bidrar till en ökad effektivetet av hela köpcentret 

som i sin tur leder till en ökad lönsamhet för ägaren, vilket skulle skapa dess attraktionskraft. 

I viss mån är det viktigt att ha specialbutiker som gynnar miljön och utspeglar 

konsumenternas preferenser, vad som utseglar en bra hyresgästmix kan vara olika beroende 

på ägarens ambitioner och mål, närmare bestämt en bra hyresgäst mix är att optimera 

försäljningen i de upptagbara utrymmena. Det blir en win-win-win situation där alla 

inblandade har bästa möjliga förutsättningar för framgång, d.v.s. konsumenten, hyresgästen 

och fastighetsägaren82. 

 

 Hyresgästmixen strävar efter att uppnå:83 

 

 En diversifiering av butiker med brett utbud av produkter och tjänster. 

 Beroende på viket specifik bild köpcentrumet har, kan hyresgästerna väljas utifrån ägarens 

ambitioner och mål. 

 Maximerad försäljningspotential på uthyrbara handelsytan.  

 En trevlig shoppingupplevelse för konsumenter. 

  Tillräckligt med utbud av butiker för att möta konsumenternas behov och preferenser för att 

främja en positiv attraktionskraft.  

 Maximal avkastning på investeringen 

 
7.2.1  Fastställande av Hyresgästmixen  
 

Att fastställa hyresgästmixen för ett nytt köpcentrum är en mycket komplicerad och inriktad 

process. I denna studie kommer det inte att diskuteras ytterligare hur ett fastställande av en 

bra hyresgästmix går till men för att maximera intäkterna är det självklart för 

fastighetsägaren att ha så låga vakanser och maximerad försäljningspotential på den 

uthyrbara ytan som möjligt, vidare bör man bemärka att fastighetsägaren bör inse och förstå 

att olika butiker kommer att uppnå olika nivåer av lönsamhet och försäljningar. 

Hyresgästerna som skapar mest lönsamhet i samma upptagbara utrymme är det värt att 

skriva långa hyreskontrakt med för upp nå målet med att vara ett framgångsrik 

                                                           

82
 ( Johan de W, Solving the ideal tenant mix puzzle  1997,sid.160,170) 

83
 Ibid, 161 
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köpcentrum84. Övrig service såsom arbetsförmedlingen, bibliotek och liknande även dessa 

etableras av andra skäl än rent ekonomiskt85. 

 

7.2.2 Ankarhyresgästerna 

 

Den hyresgäst i ett köpcentrum som uthyr mest utrymme, en förklarning till detta är att 

attraherar det största delen av kundflödet som strömmar in i köpcentret som i sin tur skapar 

bra försäljningspotentiell för fastighetsägaren. Ankarhyresgästen är ryggraden i 

centrumutvecklingen och bör vara påskriven så tidigt som möjligt på planeringsstadiet. 

Att välja rätt hyresgäster är en avgörande faktor för att främja attraktiviteten. Antalet är 

beroende på projektet, storleken av köpcentra och typ av ankare.  Närheten till konkurrens 

har också inverkan men en bra regel är tre till fem ankarhyresgäster i ett stor regional 

köpcentrum86. Ex på ankare är H&M, Media Markt, El-Giganten, XXL, Stadium och Clas 

Ohlsson87. 

 

7.2.3 Kundflöde 

 

Utan kundflöde så finns det inga kunder och så småningom inga hyresgäster vilka skulle 

kunna skapa affärsmöjligheter. I själva verket är kundflödet inte enbart en indikator som 

visar attraktiveten av köpcentret, men också en viktig faktor för att återspegla värdet av hela 

portföljen. Det finns ett samband mellan kostnad och mer kundflöde, d.v.s. ju högre 

kundflöde centrumledaren strävar efter desto mer bör det satsas på marknadsföringen att 

locka till dem dit. Det har framkommit att överfulla köpcenter skulle betyda flera ”fönster 

shoppare” och att de skulle ge viss negativ inverkan på de övriga konsumenter i 

köpcenteret88. Har man kundflödet kommer man kunna styra det89. 

 

 

 

 

 
 

                                                           

84
 Ibid, 164 

85
 (Niras AB, Basdata och marknadsramar, strategitankar, 2010, sid 12) 

86
  (Bruwer, Johan de W. South Africa, 1997, sid.164) 

87
 (Hellström Niras AB, Intervju 2012-04-10) 

88
 (Bonnie Y.M. LAM, 2012, sid 3-14) 

89
 (Bergman, Regionschef Citycon Intervju 2012-04-23) 
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7.3 Det komplexa Mixed Use-systemet 
 

Mixed- Use system är ett komplext om och tillbyggnadsprojekt som har en bland 

funktionskaraktär d.v.s. en samverkan av kontor, bostad och handel för att främja 

ekonomisk värde för fastighetsägaren90. 

RT Hon. John Gummer (1995) drar ytterligare uppmärksamhet: 

 

”Mixed-Use bör i större utsträckning bli regel snarare än förväntningar. Vi förväntas att 

utvecklarna bör tänka fantasifullt kring förslaget om ”Mixed-Use” med blandad 

funktionskaraktär för att skapa ett framgångsrikt ny och omtillbyggnad både på kort och 

långsiktighet kommer det ge ett positiv bidrag till kvalitén och attraktiveten på våra städer”91 

 

Fördelarna med ”Mixed-Use” ses mer i termer av större fördelar. De skulle:92 

 Göra stadsdelen mer synlig och levande. 

 Skapar mer attraktiva utrymmen. 

 Mindre bil beroende, med allt utbud på plats såsom handel, kontor och bostäder. 

 Bidra till att göra kollektivtrafiken mindre beroende eftersom olika 

användningsområden finns på plats och därmed gör miljön bättre. 

 

Detta synsätt kräver samarbete ed en rad olika aktörer alltifrån exploateringskontoret, SL, 

trafikkontoret och många andra inblandade parter, och är viktig att dessa ska vara med så 

tidigt som möjligt under processen. Om ett projekt informationsmöte hålls kommer alla 

advokater, arkitekter, entreprenörer, agenter och offentliga konsulter relation vara 

inblandade.93 

”Mixed-Use” system, liksom många andra stora utvecklingsprojekt involverar även ett stort 

antal underleverantörer94. 

 

 

 

 

 

                                                           

90
 (Mixed Use- gruppen, Equator.se) 

91
 (BCSC, Ben Kochan, The challenge of Mixed-use 2002, sid.5) 

92
 Ibid , sid.4 

93
 (Mixed Use- gruppen, Equator.se) 

94
 Ibid 
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7.3.1 Genomförbarhet av ”Mixed-Use” 

 

Vissa utvecklare har börjat uppskatta värdet av ”Mixed-Use”, förstärkt sitt kunnande för att 

hantera denna utveckling. Dessa utvecklare samlar på sig kunskap och anställer personal 

som är specialiserade på de olika användningsområdena. Samtidigt kan det noteras att  

det är viktigt att titta på detaljhandeln som en helhet och förstå de olika anledningarna till 

varför människor shoppar95.  

Mixed Use system anses vara ekonomisk genomförbar genom att ta itu med komplexitet och 

hantera de olika användningsområdena och integrera dessa på ett effektivt och lönsamt sätt. 

Som en följd av dessa skapas därmed fördelar för finansiärer och ägaren. Det är dels 

husprojekteringen som möjliggör för utvecklarna att bygga allt högre genom att använda 

utrymmen ovanför köpcentrum å andra sidan projektera denna i närheten av köpcentra96. 

 

7.3.2 Oron kvarstår kring finansieringen 

 

Oron kvarstår om genomförande av ”Mixed-Use”, men det finns nu allt fler tecken på att ett 

”Mixed-Use” system är ekonomiskt genomförbar och att de kommersiellt kan finansieras. 

 Finansiärerna kan få en möjlighet att bygga upp en stor portfölj för att återspegla 

avkastningen av investeringen97. En samverkan av bostad, handel och kontor är genomförbar 

så länge det kan korrekt integreras98. Bostadspriserna fortsätter att öka i Storstockholm99 

och detta ger nu ett viktigt bidrag för finanseringen av ”Mixed-Use” system som är ett dyrt 

utvecklingsarbete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

95
 (BCSC, Ben Kochan, The challenge of Mixed-use 2002, sid.6-16) 

96
 Ibid 

97
 Ibid  

98
 (Mixed Use- gruppen, Equator.se) 

99
 (Avanza.se, Svensken tror på dyrare bostäder, 2012) 
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8. Fallstudier 

 

8.1 Jämförelse objekt  

 

Köpcentra som har valts är både attraktiva, i samband med detta har de vunnit priser bland 

de andra duktiga köpcentrumsaktörerna och ha även uppmärksammats internationellt. 

Begränsningar har skett i Stockholms län där de båda två är belägna. Ingen hänsyn har tagits 

till typ av köpcentrum. Datasamling har skett via intervjuer från aktörer i bägge köpcenter 

och artikelsökningar på internet.  

 

 Jämförselsen skall dock överstämma med de kriterier som idag ställs på ett köpcenter för att 

lyckas och nyligen har gjort nyinvesteringar, eller kommer att göra nyinvesteringar framöver 

för att behålla sin kommersiella kvalité och attraktiveten i sina bestånd100. 

 

 Sollentuna centrum valdes för det är ett destinationscentrum, designorienterade koncept, 

storlek och ett läge med tufft konkurrens i förhållande till Liljeholmtorgets galleria som har 

bra kollektivförbindelse och är en service centrum, då kommer frågan om storleken och 

konceptet av en destinations center kan konkurrera ut en service centrum med mindre 

storlek men med rätt bra läge och kollektivförbindelse som inte har satsat på konceptet så 

pass men använt sig av framtida visioner när det gäller ”Mixed-Use” systemet för att 

attrahera olika kundgrupper. 
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 I samråd med Hans Lind 
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 8.2 Fallstudie I 
 

Sollentuna centrum 
 

 
”Hela konceptet utmärker sig kring en färgglad streckkod som integrerats väll i all kommunikation 

såsom hänvisningskyltar, entré och fasadsskyltar till dekorelement i stenbeläggning och är 

närvarande i varje del av köpcentrets visuella kommunikation” 

-Gabor Palotai Design101 

 

Öppettider: Måndag-fredag 10-20 

Lördagar-Söndagar: 10-18 

Parkeringar: 1500 (Avgiftsfritt de första 2 timmarna och helgen) 
Butiker: 130 

Utbyggt/renoverat: 1973/93,99 och 10 

Besökare 2010: 6,3 miljoner 

Yta: 33 000 kvm uthyrningsbar 

Omsättning 2010: 1100 mkr 

Ankarhyresgästerna: H&M, Ica kvantum, Lindex, Sats, Systembolaget, Kjell & Company 

Ägare: Steen & Ström102 

 

8.2.1 Läge och befolkningen 

 

Sollentunacentrum kan sägas vara ett kommuncentrum och är belägen ca 11 km norr om 

Stockholms län i nära förbindelse med E4, på väg mot Stockholms Arlanda flygplats. 

Kommunens ambition är att utveckla området kring Sollentuna centrum för att främja ett 

rikt stadsliv i området103. 

Sollentuna kommun har en folkmängd på ca 65 000 med välutbildade invånare och rikt 

näringsliv. Utbyggnad kring centrum med nya lägenheter har pågått de senaste åren och 

kommer att fortsätta104. Sollentuna centrum anses vara färdigbyggt och det finns inget 

                                                           

101
 (www.mynewsdesk.com, 2011) 

102
 (www.sollentunacentrum.se, Egen Analys) 

103
 (www.steenstorm.se , An oasis to long for, sid.13) 

104
 (www.sollentuna.se, Budget 2012, sid.14) 
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utrymme att bygga mer105. 

 

8.2.2 Utmärkelsen och ägaren 

 

Sollentuna centrum ägs av Steen & Ström vilket ha utmärkt sig för en av den ledande köping 

center företag som bedriver och äger centrum i den nordiska regionen där de även har sin 

hemmamarknad. Köpcentret kan titulera sig som ”ICSC Shopping Center Awards Winner 

2011” i klassen utveckling om-och tillbyggnad. Utfall av några kriterier som uppfylldes var 

miljöarbetet, marknadsföring och konceptet106.  I 2010 fick de även kamma hem ”Reddot 

Design Awards” utmärkelsen ” Communication Design 2010”107. Uppgradering, 

modernisering och expansion som har skett av Sollentuna centrum har gett effekt på 

kundernas uppskattning vilket man såg en 3,8 % ökning av försäljning i 2011 och en ökad 

förräntning på det investerade kapitalet på 17,5% jämför med året innan på hela 

portföljinnehavet108. 

 

8.2.3 Konceptet och Butiksmix 

 

Köpcenteret utmärker sig för dess designorienterade koncept, en shopping destination där 

stor omsorg har lagts på arketikturen, ljus, layout, färgval och materiel av högsta kvalité 

samlat kring ett vattenfall med exotiska växter, omringat av ett brett utbud av restauranger 

för att främja en känsla av inspirerande och välbehag miljö i en modernt och elegant miljö109. 

Man har dessutom introducerad ”My personal shopper” tjänst som ger service till dem som 

vill ha råd och hjälp kring shopping, vilket signalerar köpcentrets högsta värdering av mode 

och shopping upplevelse för att skapa mervärde110. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

105
 (Larsson, Intervju 2012-04-23) 

106
 (www.sollentunacentrum.se, Europas bästa köpcentrum 2011) 

107
 Ibid, Reddot 2010) 

108
 (www.steenstrom.se , Annual Report  2011) 

109
 (www.sollentunacentrum.se, Om oss) 

110
 Ibid, “ My personal shopper” 
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Man jobbar ständigt med att utveckla sin butiksmix och en stor satsning är inom Food & 

Beverage där man erbjuder ett stort utbud av mat, målet är ha ett av det trevligaste och 

bästa matutbudet i Stockholm111. Enligt en undersökning som Sollentuna centrum har gjort 

bland kundernas val av butik står teknikbutiker högst upp i önskemål kring nyetablering om 

kunderna få välja112. 

Vidare har man haft inslag i programmen ”modejakten” på TV4, vilket engagerade inte bara 

tittarna utan även köpcentrumbesökarna i form av vinsttävlingar i den breda butiksmixen så 

väll nationella och internationella multi brandkoncept113. 

 

8.2.4 Hållbarhet 

 

Energiförbrukning är alltid fokus på Sollentuna centrum. En självbevarelsedrift för Sollentuna 

centrum är att hela tiden förbättra sig, att ligga i framkant när det gäller miljömål. 

Energiförbrukning för marknaden är olika för olika kontrakt. Sollentuna C betalar det man 

förbrukar till självkostnad, Köpcentrum kommer precis som alla andra verksamheter vara en 

föränderlig process, målet är att bli självförsörjande. Belysningstekniken är ett intressant 

område, konceptet bestäms av etableringschefer i respektive butik. Det finns mycket pengar 

att spara och hyresgästerna är ganska duktiga på det. De som inte kan består man med hjälp 

och råd114. 

 

Sollentuna kommun har ett ganska ovanligt uppvärmningssystem där man utnyttjar det 

varma vattnet i sjön i närheten av Sollentuna centrum, det är en del av värmesystemen som 

man utnyttjar. Sollentuna Centrum har ett ständigprogram som skulle minska både energi 

och påfrestningar på miljön. Man gör Breeam certifiering på de övriga köpcenter som Steen 

& Strom äger, men just Sollentuna centrum så håller man på att ISO 14001 miljö certifierar 

sig115.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

111
 Ibid, Food & Beverage 2011 

112
 Ibid, Kjell & Co 2011) 

113
 Ibid, Förkväll intar Sollentuna C 2010) 

114
 (Arnesson, Intervju 2012-04-18) 

115
 (Larsson, Intervju 2012-04-23) 
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8.3 Fallstudie II 

 

Liljeholmstorgets galleria 

 

 
”WHO ever said money doesn't buy happiness didn't know where to go shopping” 

-Bo Derek116 

 

Öppettider: Måndag-fredag 10-20 

Lördag-söndag: 10-18 

Parkeringar: Bergrumsgarage 900st (måndag-fredag minitaxa 10kr, dygnstaxa 140kr eller 

600kr/månad 

Helger & köp av livsmedel hos Ica kvantum/ Willys (Gratis) 

Butiker: 90 

Utbyggt/renoverat: 2009 

Besökare (år 2010): 8,1 miljoner 

Yta: ca 29 000 kvm uthyrningsbar 

Försäljning (år 2010): 105,8 milj. euro 

Ankarhyresgäster: H&M, Willys, Systembolaget, Sats, Claes Ohlson, MQ, Lindex 

Ägare: Citycon117 

 

8.3.1 Läge och befolkningen 

 

Liljeholmstorgets Galleria är beläget utanför tullarna i närhet med Södertäljevägen, intill 

närheten av ett glansfullt parkområde kring sjön trekanten. Gallerian är en service centrum 

för att möta det dagliga behovet av konsumentar118. 

 

Liljeholm är femte största förbindelsepunkten i Stockholms län, ca 41 000 kollektivresande 

byter färdmedel i Liljeholmen. År 2015 väntas Liljeholmen ha en befolkning på ca 100 000 

personer. Det finns framtida byggmöjligheter i området, vilket skulle skapa ännu mer 

attraktivitet119. 

 

 

                                                           

116
 www.liljeholmstorget.se 

117
 Ibid, Egen Analys 

118
 www.arkitekt.se, 2010 

119
 www.lokalnytt.se, sid 2-9 
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8.3.2 Utmärkelsen och ägaren 

 

Citycon är börsnoterat och är ledande i Finland. I Sverige och Baltikum har de en stark 

position. Liljeholmstorgets Galleria är en av 9 köpcentrum i Sverige som bolaget har av totalt 

35 köpcentrum, dessutom har bolaget 43 detaljhandelsfastigheter.  

Deras motto kring framgångsrik handel är kunskap kring människors behov och 

detaljhandelsförutsättningar120. 

 

Liljeholmstorget kom tvåa vid ”Mapic Awards på Palais de festival i Cannes och var det enda 

bidraget i norden som tävlade i klassen ”årets köpcentrum”121. 

De har även vunnit Sveriges Arkitekters Planpris 2010 som delas vartannat år för god 

samhällsplanering och stadsbyggnad efter att ha behandlad en angelägen fråga. 

Liljeholmstorget har löst Mixed-Use på ett galant sätt utan att man behöver ta med bilen. 

Helhetsfrågor som vinnarprojektet bl.a. har löst är smart stadsförnyelse med bred knutpunkt 

för olika typer av kollektivtrafik, bostäder, handel och arbetsplatser vilket har blivit ett gott 

exempel för övriga122. 

 

8.3.3 Konceptet och Butiksmixen 

 

Den har inspirerats mer av innerstadsfunktioner än av en förortkaraktär.123 

Det byggdes för att möta det vardagliga behovet för kringboende, arbetande och 

förbipasserande.  

I anslutning till köpcentrumsgalleria finns ett brett utbud av service, vård och förskola som 

underlättar vardagen124. 

Dessutom har man ett träningscenter och Stockholms största O ‘Learys. 

Köpcenteret hade vid år 2011 hög försäljning i jämförelse med de övriga köpcentra i 

Stockholm. En annan strategi som har valts är välgörenhets och hobbyverksamhet som 

hyresgäster. De Hyresgäster som genererar mest är Ica, Coop, Axfood, stockholmsläns 

landsting och systembolaget. Försäljningen har ökat med 24 % i 2011 jämför med 2010125. 

 

Gallerian har ett brett utbud av mode, sport, fritid och dagligvaror uppdelat i tre plan.126 

Att ha ankarhyresgästerna främst HM och Livsmedels butiker innebär man att generar mest 

kundflöde. Viktigt är att sätta krav för hyresgästerna och vara tydliga med att de ska leverera 

                                                           

120
 (www.citycon.fi) 

121
 (www.fastighetsvarlden.se, 2010) 

122
 (www.arkitekt.se, 2010) 

123
 Ibid 

124
( www.liljeholmstorget.se) 

125
 (www.citycon.fi, Annual And Sustainability Report,2011) 

126
 (www.liljeholmstorget.se) 
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enligt försäljningsmålet127. 

 

8.3.4 Hållbarhet 

 

Liljeholmstorgets galleria använder fjärvärme för sin uppvärmning som är rätt vanligt i de 

flesta köpcentra. Liljeholmen valde att certifiera anläggningen enligt LEED och uppnådde 

platinum nivå som är den högsta. De fick höga poäng pga. läge, kommunikationer och 

användande av lokalt byggmaterial128. Citycon använder höga krav på att allt som byggs ska 

vara miljövänligt och följa certifieringsstandard för byggnader. Starkt fokus på hållbar 

utveckling, ett program där man integrera de dagliga aspekterna av hållbarhetsutveckling i 

dagliga rutiner. Dessutom ska man samarbeta med de företag som når till de miljökriterier 

som har sätts upp i organisationen. Detta är ett tydligt tecken på att vara ett miljövänligt 

köpcentrumföretag genom tiden129. 

 

8.4 Jämförelse Analys 

 

Innan Gallerian byggdes så var Liljeholmen ett kluster byggt kring kommunikation. Handeln 

har alltid byggts utifrån kommunikation historisk sett130. 

Den starka sidan som Liljeholms torg har är trafikförbindelsen. En bidragande faktor till detta 

är ICA butiken, som är en av de bästa i Stockholm, dagligvaruhandeln har visat sig ha enorm 

påverkan på kundflödet och har en stor dragningskraft, även systembolaget. 

  

”Food & Beverage” har visat bra försäljningssiffror men kanske har inte lika mycket 

dragningskraft pga. avsaknad av biografer och begränsat utbud av restauranger. O ´Learys 

anses vara lite unik hyresgäst som hyr stort utrymme, samarbetet med denna aktör har 

funkat väll. 

Secondhandbutiken som Liljeholms torg galleria har är efterfrågad av söderortsborna. 

 Den nära förbindelsen och Stockholms femte största knutpunkt gör att konsumenterna 

hinner göra sina ärenden utan att det tar onödigt tid. 

 

Det som skiljer Sollentuna centrum med Liljeholm är densitet när det gäller kundflödet. 

Intilliggande fastigheten som Liljeholmstorgets Galleria är beläget, som ägs finns övrig 

service som inkluderar vårdcentral och tandläkarmottagning. Den förstnämnda drar till sig 

en halv miljon besökare per år. Det man behöver jobba med är trafikförbindelsen, vilket inte 

är bättre än Liljeholmen.  Man saknar tunnelbanan, och den trafikförbindelse som 

                                                           

127
 (Jangvad, Uthyrare Citycon, intervju 2012-04-18) 

128
 (Kjellman, Regionalchef Citycon ,2012-04-23) 

129
 (www.citycon.fi, Social Responsibility 2010) 

130
 (Hanslin,Vvd RSD 2012-05-02) 
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Liljeholmstorgets galleria har saknar Sollentuna centrum. 

Det finns förnärvarande lite vakanser i gallerian, men det märks att de ständigt jobbar med 

butiksutbudet och denna skulle fyllas131. 

 Det som kan vara ett starkt hot är att ett nytt köpcentrum som håller på att förverkligas i 

Hornstull. 

 

”Stockholm stad har tillsammans med Bonnier Fastigheter och SL tagit fram ett förslag - 

Vision 2013 för Hornstull - för nytt stadsdelscentrum i kvarteret Bulten i Hornstull.”132 

 

Stockholm city konkurrerar med alla som Liljeholmstorgets galleria är i närheten av men Mall 

OF Scandinavia, när den väl har byggts anses den inte vara ett starkt hot 

infrastrukturmässigt, då det tar lång tid innan mönstret ändras vilket de behöver jobba med. 

För närvarande Liljeholmstorgets Galleria klarat konkurrens relativt bra, man har tagit en hel 

del kundflöde från Skärholmens centrum som ligger längs samma tunnelbanelinje. Dessutom 

har de haft en ökad försäljningsvolym med 24 % år 2011 jämfört med 2010133. 

 

Sollentuna centrum är beläget i ett konsumtionsstarkt kommun, där marknadsunderlaget är 

väldigt starkt. Det fysiska upplägget är unikt där man har lagt stor möda på de ”mjuka” 

värdena. Det är inriktat mest för den kvinnliga målgruppen. Norra Stockholm har den 

starkaste konkurrensen i hela Sverige, alla har satsat mycket. Mall OF Scandinavia, kommer 

vara en väldigt kraftig aktör som kommer påverka Sollentuna centrum, de kommer få det 

tufft också för att läget är inte direkt det bästa. Butiksmixen är väldigt speciell, stora 

möjligheter finns med gratis parkering. Genom att välja detta synsätt kommer fler vägar att 

upptäckas framöver. Förbättringsmöjligheter som finns innefattar ett program där man 

ständigt försöker hitta nya sätt att bli bättre. En av Stockholms största tandläkarmottagning 

och gym. Man försöker titta på andra verksamheter såsom mäklare, som betraktas som 

kommersiell service, som inte är direkt handel med varor och tjänster. Det är en begränsning 

av detta, för att det inte finns mycket ytor kvar att hyra. 

Sollentuna Centrum har inga vakanser förnärvarande men skiftar hyresgästerna134. 

 

Uppgradering, modernisering och expansion som har skett av Sollentuna centrum har gett 

effekt på kundernas uppskattning då man såg en 3,8 % ökning av försäljning i 2011 och en 

ökad förräntning på det investerade kapitalet på 17,5%, jämfört med året innan som fått en 

stark start på år 2012. 

                                                           

131
 (Bergman, Regionschef Citycon 2012-04-23) 

132
 (www.stockholm.se, Nytt centrum i hornstull 2009) 

133
 (Bergman, Regionschef Citycon 2012-04-23) 

134
 (Larsson, Marknadschef Steen&Stöm 2012-04-23) 
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 Ledningen strävar efter att behålla lägre vakanser, bra marknadsföring och flertalet 

kommersiella aktiviteter135. 

8.5 SWOT 

 

Sollentuna Centrum 
 

Styrka 

 Destinationscentrum  

 Ägs av ett av de ledande köpcenterföretagen 

 Köpstarka invånare 

 Designkonceptet 

  Fri parkering 

 Stort utbud av butiksmixen med både nationella och internationella butiker. Satsning 

inom Food & Beverage anses vara viktig. 

 Marknadsföringsaktiviteter 

 

Möjligheter 
  Kommunens nuvarande arbete med att utveckla området kring köpcenterer. 

 Nuvarande ISO certifiering 14001 är ett steg längre för att vara i framkanten av en 

hållbar utveckling. I framtiden kommer man inte kunna bygga nytt om man inte 

håller en hög miljö klassificering, vilket skulle skapa ännu hårdare konkurrens om 

Sollentuna centrum inte följde utvecklingsprogrammet. 

 

Svagheter 

 Läge 

   Tidigare ledning har inte sett framtidensmöjligheter med Mixed-Use systemet, det 

planeras en del av utbyggnad av bostadsområde men vad som anses vara realistiskt 

och vilka planer kommer att förverkligas är oklar. 

 Färdigt byggt, det finns inga fler utrymme att bygga. 

  Den existerande funktionsplanen behöver förbättras för att få ett jämt och bättre 

kundflöde inom hela centrum.  

 

 

 

 

                                                           

135
 (www.steenstrom.se , Annual Report  2011) 
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    Hot 

  Hårdare konkonkurrens på Norrort, ännu hårdare konkurrens när Mall of 

Scandinavia invigs. Här gäller det för centrumledningen att tänka nytt än gamla 

konceptet som fungerar ibland med framtidsvisioner och mål. 

 

Liljeholmtorgets galleria 

 

Styrka 

 Servicecentrum 

 Ägs ett av de ledande köpcenterföretagen 

 Vardagshandel 

  Kollektivförbindelsen 

  Miljöcertifiering som fick den högsta i rätt läge när miljöfrågor blir allt mer viktigare 

framöver 

 Mixed-Use systemet som förverkligats är ett tecken på att ledningen har strävat att 

uppnå framtida krav och visioner i nuläget, när det byggdes. De har insett 

möjligheterna med Mixed-Use. 

 

 

Möjligheter 

  Det håller fortfarande på att byggas kring liljeholmen för att öka områdets 

attraktivetet, ett bra tecken på att det drar med sig de köpstarka konsumenterna i 

området. 

 Parkeringsavgiften tas för att främja bättre säkerhet och undvika gratisparkerare som 

åker vidare till staden. Det kan tydligen bemärkas att det kan ge viss negativ tendens 

när det gäller kundernas val av köpcenter. 

 

Svagheter 
 Man har inte riktig lyckats med marknadsföringsaktiveter, budskapet utspeglar inte 

loggan. 

 Flera kundflöden via tunnelbannan, busstationer och tvärbannan betyder fler 

fönsterköpare och en uppsamlingsplats för söderorts ungdomar. 

 Butiksmixen bör ses över, den motsvarar dagens förväntningar och inte vad som 

borde styras mot. Flera internationella butiksaktörer kan föredras framöver.  
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     Hot 

 Förslag om ett nytt centrum i Hornstull som kan förverkligas 2013. 

 Längst röda tunnelbana linjen så finns det en rad andra aktörer som konkurrear om 

konsumenter, flera utvecklingsarbeten har gjorts som ett exempel på detta är 

Skärholmens centrum som är välkänt. 

 Butiksdesign och utformningen av köpcentrets inre inredning är inte direkt 

attraherande. Det bör satsas mer på färg, design och inomhusväxter. 

 

8.6 Analys 

 

Den kommersiella nyttan med ”Mixed-Use” föder underlag till handeln. I stora städer är 

bristen på mark stor, då blir det en nödvändighet att inrymma själva anläggningen för att 

därmed kunna finansiera projektet136. Blandfunktionskaraktären av bostad, handel och 

kontor kommer successivt att öka. 

 

Det miljövänliga alternativet slår högst när det gäller utveckling av kommersiella fastigheter. 

Det är upp till ägarens ambitioner och mål men oftast är det ekonomisk lönsamt och ger 

lägre förbrukning. Att satsa på det miljövänliga alternativet kommer det i längden få bättre 

avkastning på i investeringen137. 

Betydligt mera miljövänliga köpcentra kommer att byggas då det energisnåla 

byggnadsformatet och de dyra energipriserna kommer antagligen slå ut varandra i 

framtiden138. 

 

Att förbättra den kommersiella kvalitén av köpcentra bör man se sin anläggning ur 

kundernas synsätt och därmed ställa sig frågan vilka förbättringar går det att göra139. Det ska 

vara lätt som kund att orientera sig i köpcentra och minska ”döda punkter” d.v.s. det ska 

vara ett jämnt flöde inom hela köpcentra. En bidragande faktor för att köpcentra ska kännas 

trivsam är kaféer och restauranger där det sist nämnda utgör 5 % av köpcentra.140 

 

 

                                                           

136
 (Kjellman, Regional Manager Citycon, 2012-04-23) 

137
 (Johansson, Projektledare TAM Retail AB 2012-04-18) 

138
 (Hellström, Seniorkonsult Niras AB 2012-04-10) 

139
 (Kjellman, Regional Manager Citycon AB 2012-04-23) 

140
 (Ann-Marie J. VVD Centrumutveckling AB 2012-04-04) 
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Källa: (Konsumtionsprognosgruppen)141 

Sverige har haft en stabil ekonomi, liksom hushålet vilket det kommer att ge ett stabilt 

konsumtionsklimat över tid.142 

Prognoser är förenliga med osäkerhet, vad som framgår så tyder det på att vi kommer se 

ökad konsumtion på 1,6 %, vilket överstämmar med Niras AB undersökning med 1,5 %- 2 % 

per år och capita i fasta priser. 

 

 Kunderna är lite försiktigar i dagsläget men det kommer att råda gynnsamt 

konsumtionsklimat i framtiden. Alla köpcentra bör förändras i takt med kundernas behov 

och preferenser.143 

Kunderna kommer vara alltmer krävande. Deras val av handelsplatser kommer bli alltmer de 

välkända och intressanta. Vi kommer att se alltmer IT handel framöver144. 

 

 Ett tydligt ledarskap är där man möter dessa faktorer på ett bra sätt. På centrumutveckling 

håller man på att skapa en ny tjänst det lyder:  

 

”Framtidens köpcentrum behöver uppträda i samverkande digital och fysisk version. Vi 

kommer att shoppa i dem båda. Därmed blir framtidens köpcentrum ”Cross Channel Centres”   

Källa: (Centrumutveckling AB)145 

 

 

                                                           

141
 (Konsumtionsprognosgruppen, Konsumtion per invånare 2012,sid 10 ) 

142
 (Johansson, Projektledare TAM Retail AB 2012-04-18) 

143
 Ibid 

144
 (Hellström, Seniorkonsult Niras AB 2012-04-10) 

145
 (www.centrumutveckling.se, Aktuellt; Cross Channel Centres ) 
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Vi kommer att se alltmer klarare fördelning mellan stora centra och lokala centra, där dessa 

är beroende av närboende och kollektivtrafik. Konkurrensen i norra Stockholm kommer bli 

hård med relativ höga vakanser i vissa centra. Förnärvarande så finns det vakanser i vissa 

centra med låg försäljning, dessa kommer det få extra tufft när ” Mall OF Scandinavia” 

invigs.146 

 

Hyresgästsmix är ett komplicerat system som tidigare nämndes, för att få bättre avkastning 

är att ständig mäta omsättning och besökare i olika entré och jämföra med liknande 

anläggningar. 

 Detta görs på hyresgästsnivå och branschnivå. Processen är upp till 5 år och är beroende av 

en mängdfaktor som t.ex. koncept, positionering, konjunkturläge och konkurrens. 

De som genererar mest kundflöde är ankarhyresgästerna och dessa hyresgäster är olika 

beroende på typ av anläggningen, läge och storlek.147 

 

 De som inte genererar tillräckligt kundflöde skiftas. Kundflödes analys gör man genom att 

anlita externa företag t.ex. Ipsus148. 

 

Välkända kedjebutiker inom alla branscher är viktigt. Viktig är också olika samhällsfunktioner 

såsom bibliotek, polis och vård. I Liljeholmen finns idag ca 20st hyresgäster inom vård med 

ca 3.000m2 vårdcentral i spetsen. Vårdenheterna attraherar idag ca 1 500 besökare 

dagligen149. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

146
 (Kjellman, Regional Manager Citycon 2012-04-23) 

147
 (Johansson, Projektledare TAM Retail AB 2012-04-18) 

148
 (Ann-Marie J. Vvd Centrumutveckling AB 2012-04-04) 

149
 (Kjellman, Regional Manager Citycon 2012-04-23) 
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9. Slutsats 

 
Utveckling av ett köpcentrum är ett tidskrävande och komplext system. 

Hur ett köpcentrum ser ut idag beror på en mängd olika faktorer. I denna studie har en 

förklaring presenterats till centrala bakomliggande framgångsfaktorer med inverkan på 

köpcentrum i ett framtida perspektiv, för att fastighetsägaren därmed skall kunna säkerställa 

och behålla sina marknadsandelar. 

 

Det kommer råda en stabil konsumtion på sikt, men det är viktig att man ständigt gör 

marknadsanalyser, såsom illustreras bör det påpekas att nyinvesteringar kan öka 

attraktiveten i några år, sen bör ytterligare nyinvesteringar för att inte förlora sin 

marknadsandel. 

 

I framtiden bör hänsyn tas till den förlorade andelen av intäkter via e-handel.  

För fastighetsägaren innebär det nya tydliga strategier och därmed utveckling av nya 

affärsmodeller för framtida visioner. Norra Stockholm kommer få det ännu tuffare när ”Mall 

of Scandinavia” invigs, med en rad vakanser i vissa centra. Nuvarande fastighetsägare bör 

tänka om på de beslut man tidigare har fattat kan fungera i ett par år men inte vad den 

borde styras mot.   

 

Tidigare studier inom ämnet har fastställt att storleken är av vikt för att främja 

merförsäljning. Det kan ha betydelse om det är rätt läge med rätt tillgänglighet i form av 

bättre kollektivförbindelser. När jämförelseobjekten analyserades så visade det sig att 

storleken och konceptet inte kan slå ut läge, vilket är viktigaste faktorn för ökat kundflöde.   

 

Sverige har insett nyttan med ”Mixed- use” och troligen blir det alltmer i rätt läge och 

tätbebyggda områden främst i större städer. Detta anses gynna handeln. 

 

Det kommer antagligen inte byggas köpcentrum utan hög miljöklassning. Liljeholmstorgets 

Galleria tidigare visioner om framtiden poängterar tydligt ledarskap såsom illustreras 

miljöfrågor blir alltmer viktiga vid utveckling av ett köpcentrum. 

Även belysningstekniken kommer vara ett intressant område inom inredning och design av 

köpcentra. Livsmedel och övrig service intill byggnaden såsom vårdcentralen och tandläkare 

kan öka kundflödesnivån och bidra till mer försäljning. 
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 Bilaga: 
Intervjufrågor: 

 Hur ser du på nuvarande och framtida konsumtionsklimatet? 

 Vilka anser ni är de vanligaste ankar hyresgästerna? 

 Hur påverkas konsumtionen när ”Mall OF Scandinavia” sätts på kartan? 

 Hur är den ”framtida” kunden? 

 Hur möter ni konkurrensen för att bli attraktiva? 

 Har det skett en överetablering av köpcentrum och hur kommer det bli i framtiden? 

 

 Hur når man målet för att bli en av den ledande aktören i köpcentrums hierarki? 

 

 Vilka typer av köpcenter kommer att utvecklas framöver? 

– Håller ni på att utveckla er köpcenter? 

– Har ni redan utvecklat? 

 

 Hur utökar man den kommersiella kvalitén på centrumanläggningar? 

 

 Utformningen av det kommersiella desginen är en av det viktiga konkurrensfaktorn 

              -Hur ser den kommersiella designen ut för era köpcenter? 

 

 Hyresgästsmix är ett komplicerade process, hur går ni tillväga för att få bättre avkastning? 

– Speglar det era förväntningar? 

– Vad anser ni är en bra hyresgästsmix 

 

 Det finns pånyttfött intresse för ett ”Mixed-use” system idag, hur ser marknaden för dessa? 

 Hur ser ni på den kommersiella nyttan av ”Mixed-Use”? 

 

 En viktig faktor för att återspegla värdet av hela portföljen är kundflödet, 

- Hur utökar man kundflödet och slippa ”fönstershoppare”? 

 

 

 Köpcentra kommer att se en ökad användning av förnybar energi, 

-Vilket är framtida visioner för energiförbrukning för eran köpcenter och vilka är det som står 

för kostnaden? 

-Vilken sort energikälla kommer att dominera framöver? 

-Vad använder ni för typ av energikälla förnärvarande? 

 

 Hur ska man utveckla hållbara kommersiella fastigheter? 

 Vilka miljömål/krav framställs för de större köpcentrum idag? 

 

 


