
 

 

 

 
 

 

 

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete  nr. 317 

Samhällsbyggnad, CSAMH Kandidatnivå, 15 hp 

Bygg- och Fastighetsekonomi, AI101x 

 

	   

Författare:  Handledare: 

   Felix Wendelheim  

Rickard Carls 

 

Stockholm 2015 

Fredrik Kopsch 

   

 

1 

 

Aktörers beteenden på köpcentrummarknaden  
- En studie ur ett spelteoretiskt perspektiv 

 
 

           



 

 

 

 
 

 

 

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete  nr. 317 

Samhällsbyggnad, CSAMH Kandidatnivå, 15 hp 

Bygg- och Fastighetsekonomi, AI101x 

 

	   

Författare:  Handledare: 

   Felix Wendelheim  

Rickard Carls 

 

Stockholm 2015 

Fredrik Kopsch 

   

 

2 

 

 

 
 
 

 
Bachelor of Science thesis 

 

  

  Title A behavioral study of Shopping Centre actors on the 

Shopping Centre market  

Authors Felix Wendelheim & Rickard Carls 

Department Department of Real Estate and Construction 

Management 

Bachelor Thesis number 317 

Supervisor Fredrik Kopsch 

Keywords Shopping Center, Shopping Centre market, Game theory, 

Prisoners Dilemma, Public Goods Game, Behavior, 

Investments   

  



 

 3 

Abstract 
 

As of today there is a high inflow rate of people in the region of Stockholm. The Shopping Centre 

market has responded to the increasing demand of commerce in this region by developing further. The 

main purpose of this study is to investigate how players on the Swedish Shopping Centre market act in 

accordance to psychological game theories. The study also investigates if the game theories Prisoners 

Dilemma and Public Goods Game influence the decision making of investments by players on the 

Shopping Centre market. The study contains a qualitative research from literature studies as well as 

semi-structured interviews with players on the Shopping Centre market within the northern region of 

Stockholm. The interviewed players in this study are Thon Property AB, Vencom Property Partners AB 

and Citycon. The study proves that the analyzed game theories can be applied analogously on the 

Shopping Centre market, although there remain some retrenchments in matters of validity. The 

players can be classified under different categories depending on their answers to our questions. There 

is some ambiguity concerning the interpretation of the answers that were given from the interviews, 

and also some difficulties to categorize the different investment strategies we inquired. These 

problems are probably due to the lack of real-life applications of the psychological theories as well as 

too few interviews that depended on a single reaction from a single game. We noted that not a single 

player consciously applied the type of game theories that we inquired during investments decision-

making. We believe that the reason as to why these game theories are not applied is because the 

possible gains from using these theories are not sufficient on the Shopping Centre market. The 

Shopping Centre market is a slow market, with a lot of information flows throughout the market, 

which makes further knowledge about ones rivals less significant. We however assume that, even 

though the game theories are not actively used, game theories could have an impact on the chosen 

investment strategies on a subconscious level. 
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Sammanfattning 
Idag förekommer det en enorm tillströmning av människor till Stockholmsregionen. För att stimulera 

den ökade efterfrågan av handel har köpcentrummarknaden utvecklats. Syftet med studien är att 

undersöka hur köpcentrumaktörer på den svenska marknaden agerar ur ett spelteoretiskt perspektiv, 

och hur modellerna Prisoners Dilemma och Public Goods Game påverkar investeringsbesluten hos 

aktörerna. Rapporten bygger på kvalitativa undersökningar från litteraturstudier och 

semistrukturerade intervjuer med köpcentrumaktörer inom norra Stockholmsområdet: Thon Property 

AB, Vencom Property Partners AB samt Citycon.  Litteraturstudierna består i att förstå hur 

spelteorierna är uppbyggda teoretiskt för att undersöka hur dessa kan applicera på analogier i verkliga 

fall. Studien påvisar att spelteorierna kan tillämpas analogt på köpcentrummarknaden, dock med vissa 

inskränkningar i validiteten. Aktörerna kan klassificeras under olika spelarkaraktärer genom 

tolkningar och analyser av intervjusvaren. Det förekommer viss oklarhet kring tolkningen av svaren på 

frågorna, samt under vilket beteende diverse investeringsstrategier kan kategoriseras. Största 

problemet med tillförlitligheten i resultatet ligger i bristen på material av verkliga fall, för få intervjuer 

samt att resultatet analyseras utefter en enda reaktion på en enstaka händelse. Vi noterade att ingen av 

aktörerna medvetet använde spelteorier vid investeringsbeslut. Anledningen bakom detta tror vi är att 

de fördelar som kan uppnås med att applicera spelteorier inte är tillräckligt stora. Eftersom 

köpcentrummarknaden är trög och informationen på marknaden flödar fritt finns det få fördelar för 

aktörer att ha mer omfattande förståelse kring konkurrenters agerande. Spelteorier kan däremot 

undermedvetet komma att påverka investeringsbeslut som fattas av aktörerna på 

köpcentrummarkanden.
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 
Idag förekommer det en enorm tillströmning av människor till Stockholmsregionen. Den snabbt 

växande befolkningsutvecklingen ställer inte minst krav på utvecklingen av Stockholms närförorter. 

Stockholm stad har för närvarande cirka 800 000 invånare. I mars förgående år prognostiserades att 

hela 25% av Sveriges befolkning väntas bo i Stockholm år 2034 (Hjort, 2014). Denna 

befolkningstillväxt leder även till ökad efterfrågan på handeln i regionen. Detta fenomen har lett till att 

flera marknader och handelskanaler tillåtits blomstra. Ett koncept som utvecklats i anmärkningsvärd 

takt är köpcentrumhandeln.  

 

För att stimulera utvecklingen av köpcentrumhandeln involveras en mängd olika aktörer. Det ska 

finnas någon som är villig att investera i köpcentrum och någon som kan sköta driften, underhållet och 

utvecklingen av köpcentrum. Med köpcentrumaktörer avses i den fortsatta studien 

fastighetsinvesterare, fastighetsförvaltare och fastighetsutvecklare. Köpcentrumaktörer behöver i vissa 

situationer ta mark i anspråk, antingen för att nyetablera köpcentrum eller för at vidta expansion av 

befintliga köpcentrum. När mark ska tas i anspråk blir kommunen en viktig aktör att ta i beaktande. 

Detta eftersom kommunen har planmonopol för allt som byggs och planeras inom kommunen (Urban 

Utveckling, 2015). Därutöver är ett gott samarbete med detaljister och serviceföretag ytterst viktigt 

(Tapio, 2015). Detta samarbete är direkt avgörande för att ett köpcentrum överhuvudtaget ska kunna 

generera några intäkter, där urvalet av detaljister och serviceföretag utgör butikmixen som ska 

anpassas utefter efterfrågan hos slutkunden. För områdesutveckling kan även ett antal olika 

transportutvecklande aktörer bli aktuella.  

 

Förvisso är det mycket som ska fungera internt inom verksamheten för köpcentrumhandeln, men vad 

händer när det förekommer fler köpcentrumaktörer på samma marknad? Hur påverkas en 

köpcentrumaktör av att det finns kringliggande konkurrenter, och hur sköts beslutsfattandet gentemot 

konkurrenterna? Köpcentrummarknaden är en öppen och hårt konkurrensutsatt marknad som sätter 

sin prägel på aktörerna att agera med hänsyn till varandra (Backemar, Senior Advisor Backemar 

Consulting, 2015). Frågan är om vi kan applicera spelteorier på denna marknad för att förstå de 

psykologiska aspekterna bakom varför en viss investeringsstrategi föredras framför en annan. När det 

kommer till investeringsstrategier är det viktigt att besluten som köpcentrumaktörer fattar är 

genomtänkta då det inte sällan handlar om stora summor pengar. Valet av strategi blir avgörande för 

hur aktören står sig på köpcentrummarknaden gentemot sina konkurrenter. Spelteori blir intressant i 

ett sådant sammanhang, hur aktörer ikläder sig olika spelarkaraktärer varav olika strategier faller sig 

lämpliga beroende på vilken typ av spelare en aktör är. Om aktörers beteenden kan tolkas 

spelteoretiskt, skulle då en sådan tolkning kunna skapa övertag för aktörerna på 

köpcentrummarknaden? 
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1.2 Syfte 
Syftet är att undersöka hur köpcentrumaktörer på den svenska marknaden agerar ur ett spelteoretiskt 

perspektiv, och hur modellerna Prisoners Dilemma och Public Goods Game påverkar 

investeringsbesluten hos aktörerna. Syftet leder oss till följande frågeställningar:  
 

1.3 Frågeställningar 
1. Kan spelteorier analogt tillämpas på köpcentrummarknaden? 

2. Kan vi genom ageranden och beteenden kategorisera aktörer på marknaden som vissa 

spelarkaraktärer? 

3. Vad har aktörerna på marknaden för mål på köpcentrummarknaden?  

4. Skiljer sig investeringsstrategier och åtgärder som köpcentrumaktörer vidtar beroende på 

aktörernas spelarkaraktärer?  

5. Tillämpar aktörer ett spelteoretiskt tänk på köpcentrummarknaden?  

 

1.4 Metod 
Studien initierades genom en problemidentifiering rörande spelteoriers applicering på 

köpcentrummarknaden. Målet är att erhålla en djupare förståelse för hur köpcentrumaktörer agerar 

gentemot varandra i skenet av spelteorierna Prisoners Dilemma och Public Goods Game. För att 

utreda problemet har insamlande av empirisk data skett i förhoppning om att besvara våra 

frågeställningar. 

 

Rapporten bygger i huvudsak på kvalitativa undersökningar, baserat på semistrukturerade intervjuer 

och litteraturstudier. Intervjuer, med kvalificerade personer som är bevandrade inom området, har 

valts som metod i denna studie för att vi direkt kan nå ut till spelarna inom det spel vi undersöker. Vi 

anser att genom förberedda och anpassade frågor kan vi erhålla färskare och konkretare svar än 

genom någon annan metod. Intervjuerna omfattades av såväl köpcentrumansvariga som sakkunniga. 

Köpcentrumaktörerna är Thon Property AB, Vencom Property Partners AB samt Citycon. Dessa tre 

aktörer utgör tillsammans med Unibail-Rodamco de aktörer som äger alla de större köpcentrumen 

inom vårt avgränsningsområde. Vi har försökt nå Unibail-Rodamco för möjlighet till intervju men de 

avböjde. Därtill har vi varit i kontakt med flertalet mindre köpcentrumaktörer, men dessa aktörer 

ansåg sig själva inte konkurrera med de större aktörerna på marknaden, varpå vi valde bort dessa 

aktörer från studien.  

 

Intervjuerna har bidragit till att vi kunnat dra konkreta slutsatser för vår studie. Primärt har de svar vi 

erhållit från intervjuerna med de köpcentrumaktörerna som ställt upp på intervju utgjort 

resultatunderlaget.  Kompletterande frågor i efterhand samt teoretiskt material har använts som 

komplement när svaren i intervjuerna varit otillräckliga. Intervjuerna har ägt rum på plats anordnad 

av intervjupersonen i fråga.  
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Till sist ett par klargöranden i den fortsatta studien. När vi talar om investeringsstrategier kan de 

variera från fall till fall, men vi har utgått från hur aktörer agerar givet en viss situation, där vi använt 

Mall of Scandinavia som katalysator och den situation vi utgått ifrån. Frågorna vi ställt har riktat sig 

mot en aktörs specifika köpcentrum inom vårt avgränsningsområde. Därför kan aktören eventuellt 

agera eller tänka annorlunda på en annan marknad. 

1.4.1 Respondenter 

Vi har intervjuat följande personer: 

• Lars Backemar - Senior Advisor på Backemar Consulting. Datum för intervju: 2015-04-09 

• Jonas Tapio - Leasing Director på Thon Property AB. Datum för intervju: 2015-04-21 

• Pauline Von Troil - Centre Manager för Bromma Blocks på Vencom Property Partners AB. 

Datum för intervju: 2015-04-22 

• Magnus Åkesson – Commercial Director för Kista Galleria på Citycon. Datum för intervju: 

2015-04-28 

• Carl-Adam Wachtmeister - Key Account Manager för iCore Solutions. Upprepad mailkontakt. 

1.5 Avgränsning 
För att avgränsa omfattningen av studien har vi valt att enbart granska Prisoners Dilemma och Public 

Goods Game. Under arbetets gång har det funnits ett behov av att begränsa studiens omfattning för att 

kunna dra konkreta slutsatser.  

 

För att hitta en nära och relevant köpcentrummarknad har vi valt att enbart titta på norra 

Stockholmsområdet, närmare bestämt vad som händer kring närförorterna Bromma, Solna, Kista och 

Sollentuna kommun. Motiveringen bakom varför vi valt just detta område är att området i Norrort är 

under tillväxt och att det sker väldigt mycket aktivitet just nu på denna köpcentrummarknad. I norra 

Stockholm förekommer såväl nyetableringar av köpcentrum som upprustningar samt expansioner av 

redan befintliga köpcentrum. Därtill förekommer ytterligare investeringsstrategier som vi kommer att 

granska närmare. 

 

Därtill har vi avgränsat handelskaraktären till att omfatta enbart köpcentrum. Studien omfattar alltså 

inte handelsområden eller köpkvarter. Anledningen bakom varför vi håller oss till en specifik typ av 

handel är att en variation i typen av handel kan resultera i missvisande svar på så vis att intervjuerna 

kan bli för svåra att jämföra. Därtill kan det vara svårt för aktörer inom olika typer av handel att se 

varandra som konkurrenter på marknaden.  Följaktligen har vi valt att bortse från köpkvarter och 

handelsområden för att erhålla ett så entydigt resultat som möjligt. Med köpcentrum åsyftas en 

sammanhängande byggnad under tak som har ett stort utbud av olika typer av butiker.  

 

Vi har valt att begränsa vår studie till att omfatta endast stora köpcentrum. Med stora köpcentrum 

åsyftas köpcentrum vars primära syfte inte enbart är att locka handel inom det lokala området. 
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Anledningen bakom denna avgränsning är att små, lokala köpcentrum inte aktivt konkurrerar på 

samma marknad som de stora köpcentrumen.  

 

Slutligen begränsar vi möjligheterna av agerande som står varje respektive köpcentrumaktör till 

förfogande till att avse investeringar eller dylika åtgärder som härrör ett befintligt köpcentrum samt 

nyetableringar av köpcentrum. I studien tas alltså inte i beaktande åtgärder såsom omlokalisering, 

avveckling eller liknande strategier.  

 

2 Allmänt om köpcentrum 
Inledningsvis presenteras varför det är intressant med köpcentrum samt vilka effekter köpcentrum har 

på samhället. Därefter presenteras vilka aktörer som idag agerar på svenska köpcentrummarknaden 

och varför aktörer valt att etablera sig i Sverige. Detta är ett inledande stycke för att presentera en mer 

övergripande bild av vad ett köpcentrum omfattar. 

2.1 Effekter av köpcentrum 
Ser vi tillbaka rent historiskt etablerades köpcentrum för att effektivt på en och samma plats kunna 

tillgodose konsumenternas konsumtion inom ett visst område (Backemar, Senior Advisor Backemar 

Consulting, 2015). Fördelen med köpcentrum gentemot fristående butiker är att köpcentrum omfattar 

flera butiker under samma tak. Därtill valde även köpcentrumaktörer att etablera sig i närheten av 

övrig service, som sammanlagt med större utbud av butiker skapar goda agglomerationseffekter. 

Genom att köpcentrum samlar all handel till en och samma plats reduceras transportkostnaderna, och 

konsumtionen blir mer tidseffektiv. Tre tydliga effekter köpcentrum skapar är agglomerationseffekter, 

genom att samla service och konsumtion inom samma område, samt minskade transportkostnader 

och tidseffektivitet.  

 

De reducerade transportskostnaderna och tidseffektiviteten som köpcentrum bidragit med inom 

handeln är däremot inte nödvändigtvis lika sant i dagens samhälle (Backemar, Senior Advisor 

Backemar Consulting, 2015). I och med den allt mer tilltagande och förbättrade internethandeln är 

inte längre köpcentrum nödvändigtvis den mest tidseffektiva handlingsmöjligheten längre.  Därtill 

ligger relativt ofta köpcentrum avsides, varav många måste ta bil till köpcentrumen, vilket inte är 

särskilt transportkostnadseffektivt. 

 

En negativ effekt av dagens externa köpcentrum, det vill säga köpcentrum som inte ligger centralt 

inom en viss kommun eller stad, är att dessa vattnar ut stadskärnor och gör de centrala delarna mer 

ödsliga. Denna effekt tolkas vara en applicerad variant av “the Walmart effekt” (Bonanno & Goetz, 

2012). Detta innebär att köpcentrum, såsom Walmart i USA, flyttar konsumtionen och 

kundströmmarna bort från stads- och kommunkärnorna och ut till de mer externa köpcentrumen, 

vilket resulterar i att de centrala områdena får svårt att gå runt. I USA fick Walmart många lokala 

aktörer som etablerat sig i centrumen att gå i konkurs på grund av att de inte längre fick tillräckligt 

med kunder. Det slutade med att staten själva fick ta över dessa butiker (Freeman, 2003). Samma typ 
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av effekt genererar externa köpcentrum som etablerat sig utanför stadskärnorna, vilket gör många 

kommuner oroliga som vill hålla stadsbilden levande och aktiv. På senare tid har denna effekt till viss 

utsträckning tagits på större allvar, och vissa kommuner försöker nu ta till åtgärder för att motverka 

effekten (Karlsson, 2014). 

2.2 Aktörer som agerar på marknaden 
På den svenska fastighetsmarknaden har utländska aktörer blivit allt vanligare, och detta är väldigt 

tydligt om man tittar på köpcentrummarknaden (Rämme, Gustafsson, Vestin, Lindblom, & Kilander, 

2010). Utländska aktörer är de som visat störst intresse att vilja genomföra investeringar på den 

svenska köpcentrummarknaden (Waher, 2003). Generellt utgör svenska köpcentrummarknaden en 

del av multinationella företags fastighetsportföljer som har fastigheter spridda över hela världen 

(Rämme, Gustafsson, Vestin, Lindblom, & Kilander, 2010). Detta aktualiseras om man tittar på några 

av de större köpcentrumen i Stockholmstrakten, där aktörer som Unibail-Rodacom, Vencom Property 

Partners AB, Citycon, Thon Property AB och Canada Pension Plan Investment Board alla är ägare av 

ett eller flera stora köpcentrum här i Sverige. Vi ser en trend där flera mindre företag ersätts av färre 

men större företag och där köpcentrum går från svenskägda till internationellt ägda. 

2.3 Varför aktörer väljer Sverige 
Anledningen bakom varför internationella aktörer väljer att investera här i Sverige är inte för att den 

svenska fastighetsmarknaden är särskilt lukrativ, utan för att investeringar i kommersiella fastigheter 

här i Sverige anses vara relativt säkra och stabila investeringar (Dijkman, 2009). Dessutom är det 

intressant att investera i Sverige då Sverige har ett gynnsamt affärsklimat och en god tillväxt. 

Förklaringen som Backemar anförde som driver utländska aktörer att vilja etablera sig i Sverige är en 

likvid och transparant marknad. Det viktigt med en likvid marknad. Att det råder öppenhet om priser 

och annan marknadsinformation leder till en effektivare och tryggare prisbildningsprocess och mindre 

osäkerhet på marknaden (Gustafsson, 2011). En annan fördel med att den svenska 

köpcentrummarknaden är under utveckling och har god tillväxt är att aktörer, som ser sitt innehav på 

den svenska marknaden som mer kortsiktigt, enkelt kan hitta en “exit” (Bjerre, 2010). En “exit” syftar 

till att ha möjligheten att sälja av allt eller en del av sitt innehav till en annan aktör, vilket alltid är 

enklare om det finns god tillväxt och utvecklingsmöjligheter i området där innehavet befinner sig. 

Utländska aktörer anser att Sverige är ett utmärkt exempel att jämföra sig med och sträva efter. Det 

existerar tydliga normtal i den svenska modellen varav benchmark blir intressant (Backemar, Senior 

Advisor Backemar Consulting, 2015). 

 

Andra fördelar med att investera i köpcentrum i Sverige är att det existerar tydliga regler samt 

nästintill obefintlig korruption. Det underlättar även att Sverige är en del av EU-samarbetet, som gör 

det enklare för internationella affärer att genomföras över landsgränserna inom EU. 
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2.4 Kapaciteten hos ett köpcentrum 
För att det ska vara intressant att bygga köpcentrum måste det i grund och botten finnas en idé om att 

köpcentrumet ska kunna producera betydande mer intäkter än utgifter. Med anledning av detta blir 

försäljningsmöjligheterna, eller försäljningskraften, som ett köpcentrum kan tänkas ha ytterst 

relevant. När det kommer till ett köpcentrums försäljningskraft är det essentiellt att kunna uppvisa ett 

visst utbud, man pratar om en kritisk massa (Backemar, Senior Advisor Backemar Consulting, 2015).  

 

Försäljningskraften som köpcentrum har bygger främst på tre faktorer (Lakshmanan & Hansen, 1965) 

Den första faktorn är relaterad till köpcentrumets storlek, eller mer korrekt i vilken utsträckning 

köpcentrumet kan ha butiker nog för att fullständigt kunna tillgodose kundernas behov. Ett större och 

mer heltäckande köpcentrum har större dragningskraft än de mindre i närområdet. Den andra faktorn 

bygger på den potentiella kundkretsens storlek och välstånd, där många välbärgade kunder som 

spenderar stora andelar av sina inkomster inom dagligvaruhandel givetvis är den kundtypens som 

föredras för att maximera försäljning. Den tredje faktorn som påverkar försäljningskraften baseras på 

köpcentrumets läge i förhållande till likartade, konkurrerande köpcentrum. Ju längre ifrån ett 

köpcentrum rent rumsligt befinner sig från konkurrenterna, desto större försäljningspotential.  

 

Ekvationen nedan är en slags tillämpning på “Reilly’s Law of Retail Gravitation”, vars ursprung 

grundas i gravitationslagen (Rosenberg, 2015). Reilly bedömde att området kring vilket en stad drog in 

intäkter berodde på stadens storlek. Reilly kallade avgränsningen mellan två olika städers 

handelsområden för “Breaking Points (BP)” där hälften av invånarna längs BP valde ta sin handel till 

antingen den ena eller den andra staden.  Alltså kommer BP mellan två jämnstora städer geografiskt 

befinna sig mitt emellan städerna, medan BP mellan en stor och en liten stad befinner sig närmare den 

mindre staden.  

 

Ekvation 1. Försäljningskraften för köpcentrum härledd matematiskt.  

𝑆!   =    𝐶! ∗

𝐹!
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!
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Samma tankesätt kan appliceras på dragningskrafterna mellan två konkurrerande köpcentrum. Dock 

är det inte enbart storleken som spelar roll i detta fall, varav en form av applicering av lagen görs 

genom formeln ovan (Lakshmanan & Hansen, 1965). De olika parametrarna i formeln är: 𝑆𝑗 som är 

totala försäljningskraften hos ett köpcentrum. 𝐶𝑖 är den totala köpkraften från kunder (n-antal) inom 

hela handelsområdet, 𝐹𝑗 är köpcentrumets storlek, 𝑑𝑖𝑗! är avståndet från köpcentrumet till där 

kunderna är belägna. Summaformeln i nämnaren tar fram alla konkurrerande köpcentrums (m-antal) 

förhållanden (Storlek/avstånd till kund) för att göra en bedömning av hur stor del av den totala 

marknaden ett visst köpcentrum J borde ha. I denna modell finns det ingen fullständig avgränsning. 
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Försäljningskraften kommer skarpt avta i takt med att området kring köpcentrumet utvidgas i och 

med ökat avstånd från kunderna samt att fler konkurrerande köpcentrum vävs in i modellen.  

 

Den primära försäljningen som ett köpcentrum generar utgår ifrån köpcentrumets primär- och 

sekundärområde. Sekundärområdet blir en form av “avgränsning” för var köpcentrumets 

försäljningskraft exponentiellt börjar avta (Backemar, Senior Advisor Backemar Consulting, 2015). Ett 

sätt att försöka bestämma sekundärområdets storlek, alltså var den tänkta BP gränsen kan tänkas gå, 

är att applicera “Median Voter Theorem”. Teorin kan appliceras på konkurrerande marknader där 

fokus ligger på konkurrens om fysiska lokaliseringar och utgår ifrån att givet viss lokalisering får ett 

köpcentrum (A) en viss mängd marknadsandelar inom sitt område. Lokaliserar sig ett nytt 

köpcentrum (B) på en närliggande plats intill köpcentrum A, kommer dess marknadsandelar minska 

beroende på den lokalisering som det nya köpcentrumet valt (Eezelaya, 2009). 

 

Median Voter Theorem kan inte i sin helhet appliceras på köpcentrummarknaden, då teorin utgår från 

att både A och B skulle ha exakt samma butiker med exakt samma varor för exakt samma priser om 

teorin ska vara fullt applicerbar. Dessa rekvisit är orimliga när det kommer till två konkurrerande 

köpcentrum på köpcentrummarkanden, varav Median Voter Theorem enbart kan tillämpas för att ge 

indikationer kring hur ett sekundärområde för ett visst köpcentrum skulle kunna se ut. 

 

Om vi tittar närmare på Reilly’s Law of Retail Gravitation kan alla ovan nämnda faktorer relativt 

enkelt bedömas genom en mer överskådlig analys. Köpcentrumets storlek kan utan svårighet mätas, 

likaså avståndet till kunderna. Däremot är köpkraften inom köpcentrumets område är inte riktigt lika 

enkelt att bestämma. För att försöka bedöma köpkraften inom köpcentrumets primär- och 

sekundärområde tillämpas en annan metod som kallas "The buying power segmentation method". 

Denna modell bygger på följande aspekter (Beloborodova & Yilmaz, 2013): 

• En marknadsanalys om hur många som bor inom det primära och det sekundära området, hur 

många som arbetar inom området samt dessa människors konsumtionsvanor. 

• Det omsättningskrav varje kvadratmeter handelsyta kräver för att uppnå lönsamhet. 

• Den area som behövs för den service som förväntas. 

• Vakansgraden vid kontraktsslut och flytt. 

 

Det som ovan nämnts angående försäljningskapaciteten hos ett köpcentrum berör endast den statiska 

försäljningskapaciteten. Det finns även en rörlig försäljningskapacitet men denna kan inte härledas 

från teoretiska modeller utan uppskattandet av den rörliga försäljningskapaciteten bygger på 

marknadsundersökningar och erfarenhet.  Eftersom en mer genomgående presentation av den rörliga 

försäljningskapaciteten inte är teoretisk möjlig, lämnas det därhän.  

2.5 Tillväxt och överetablering 
Sverige har de senaste åren haft en kraftig utveckling på köpcentrummarknaden. Undersökningar har 

gjorts som visar på att vi i Sverige hade 450 kvadratmeter köpcentrumyta per 1000 invånare i april 
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2013 (LaSalle, 2013). Detta är 1.8 gånger mer än motsvarande siffra för Västeuropa.  Förklaringen 

ligger delvis i mindre välstrukturerade köpmannagator som ej fått något vidare fotfäste här i Sverige, i 

och med att det här förekommer långa perioder av ihållande kyla som inte uppmuntrar denna typ av 

handelsstruktur.  Stockholm är den ort som har mest kvadratmeter köpcentrumyta per invånare i 

Europa (LaSalle, 2013). 

 

Det finns många gånger en övertro på köpcentrumets genomslagskraft och med vilken avkastning man 

beräknar att köpcentrumen ska kunna leverera (Backemar, Överinvesterar vi i köpcentrum?, 2013). 

Detaljhandelns betalningsförmåga har en stark koppling till köpcentrumbutikernas omsättning och 

trenden från 2013 är att stigande investeringskostnader river stora hål i köpcentrumbranschen som är 

svåra att parera för att kunna åstadkomma en verksamhet med lönsamhet.  

 

Överetablering av externa köpcentrum kan utgöra en samhällsekonomisk kostnad om aktörerna på 

marknaden utnyttjar sina etableringsmöjligheter genom att spela kommuner mot varandra (Hellberg, 

2000). Målet med externa köpcentrum på kommunal nivå är att försöka attrahera så mycket köpkraft 

som möjligt från andra kringliggande kommuner samtidigt som man vill motverka effekten av att 

tappa köpkraft till andra kommuners externa köpcentrum. Köpcentrumaktörer kan på så vis sätta 

press på en viss kommun att erbjuda aktören en viss lokalisering, trots att lokaliseringen inte är 

samhällsekonomiskt lönsam, genom att presentera alternativa lokaliseringsmöjligheter som finns hos 

grannkommuner. Svagare kommuner kommer att behöva acceptera köpcentrumaktörernas krav för 

att inte riskera att förlora köpkraft inom den egna kommunen till en annan kommun, trots att den 

samhällsekonomiska vinsten ej är god. På så sätt kan överetablering av köpcentrum, alltså 

etablerandet av köpcentrum som urvattnar stadskärnan och tar upp ytor som bättre skulle kunna 

användas till något annat, utgöra en form av samhällsekonomisk kostnad. 

  

2.5.1 Alternativt synsätt 

Det finns däremot alternativa sätt att se på överetablering. Backemar var skeptiskt inställd till att det 

förekommer en överetablering på köpcentrummarknaden. Nyetableringen av köpcentrum handlar mer 

om att försöka ta marknadsandelar från en växande marknad under utveckling (Backemar, Senior 

Advisor Backemar Consulting, 2015). Om situationen blir sådan att mindre aktörer tvingas lägga ner sin 

verksamhet är mer en konsekvens av vad som sker när konkurrensen ökar och klimatet blir tuffare 

snarare än en fråga om överetablering. Om det är överetablering på köpcentrummarknaden skulle det 

också gå att säga att det förekommer överetablering av exempelvis elektronikkedjor i Stockholm, då 

kedjor gått i konkurs till följd av den offensiva taktiken Mediamarkt fört här i Stockholm. Vi lever trots 

allt i en marknad med fri konkurrens. 

 

Alla industrier utvecklas och detta ställer även nya krav på detaljister att utveckla moderna rationella 

ytor (Backemar, Senior Advisor Backemar Consulting, 2015). Kan vi inte erbjuda moderna rationella 

ytor stannar utvecklingen varefter nya produktionsresurser måste tillföras hela tiden. Det innebär 

samtidigt att gamla ytor måste bort i takt med de ökade krav konsumenter ställer på sin handel. 
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Fånge B:s 
 val- 
möjligheter 

 

Tiga 

Erkänna 

Båda fångarna får vardera 
sitta ett år i fängelse 

Fånge A går fri 
Fånge B får tre års fängelse 

Fånge A får tre års fängelse 
Fånge B går fri 

Båda fångarna får vardera 
sitta två år i fängelse 

Fånge A:s valmöjligheter 

Tiga Erkänna 

Figur 1.  Illustrerar konsekvenserna av två fångars val av att tiga respektive erkänna ett brott. 

Backemar menar istället att begreppet överetablering bör diskuteras i termer av feletablering, att 

lokalerna befinner sig på fel plats. Vidare menar han att det är bättre att tala om mer eller mindre hård 

konkurrens. Det är uppenbart att köpcentrummarknaden är präglad av hård konkurrens, i synnerhet i 

norra Stockholm. 

 

Köpcentrum är, trots att det är en kommersiell fastighet som kan vara värd flera miljarder, fortfarande 

en konsumentprodukt. Aktörer på köpcentrummarknaden ser generellt sett sina kommersiella 

fastigheter som tillgångar, som utvecklas och avyttras beroende på hur konkurrensen och det egna 

kapitalet förhåller sig. Det pågår en selektiv process på marknaden där det mest konkurrenskraftiga 

köpcentrumet prioriteras av kunderna utefter deras behov. Det leder till att aktörer som inte kan 

bemöta konkurrensen på marknaden slås ut. (Backemar, Överinvesterar vi i köpcentrum?, 2013) 

 

3 Modeller och Teorier 
I detta avsnitt presenteras de spelteoretiska modellerna som vi utgått från i vår analys av 

köpcentrumaktörernas beteende. Modellen som vi initialt använde presenteras först, Prisoners 

Dilemma, följt av den andra spelteoretiska modellen Public Goods Game. Därefter presenteras olika 

investeringsstrategier som köpcentrumaktörerna har till sitt förfogande. Dessa investeringsstrategier 

kan kopplas till de spelval som finns i de spelteoretiska modellerna. 

3.1 Prisoners Dilemma 
Prisoners Dilemma är en socialpsykologisk teori i grunden som skapades av Merrill Flood samt Melvin 

Dresher och som när den fick sitt namn av Albert W. Tucker år 1950, som byggde på ett scenario där 

två personer har blivit anklagade för ett brott (Egidius, 2015). “Fångarna” i modellen blir utfrågade i 

separata rum så att de inte kan kommunicera med varandra. Dilemmat består i att domstolen inte har 

tillräckligt med bevis för att kunna fälla båda fångarna för brottet.  Därför erbjuds fångarna två 

strategimöjligheter, att tiga eller att erkänna brottet för domstolen. Om en av fångarna erkänner och 

den andre tiger, får den som erkänner gå fri medan den andre får ett betydligt hårdare fängelsestraff. 

Om båda tiger får de bägge ett mildare straff än i fallet om båda erkänner och om båda erkänner får de 

båda ett kortare fängelsestraff än om någon av fångarna blivit angiven av den andra. Detta illustreras 

nedan i figur 1 som beskriver hur många år fånge A respektive fånge B får beroende på vad den andre 

väljer för strategi. 
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Om vi ser till matrisen ovan borde fångarna samarbeta och tiga då det är den bästa strategin för den 

gemensamt spenderade tiden i fängelset (två års fängelse gemensamt). Men från en individuell 

synpunkt lönar det sig att erkänna i samtliga situationer om fångarna inte har någon kontroll på vad 

den andra personen kommer göra (Beggs, 2015). Detta leder till att fångarna förmodligen kommer 

erkänna för att försöka skapa den största individuella nyttan, men detta kommer försämra utfallet för 

fångarna som grupp. Dessutom kan de försämra för sig själva individuellt sett, och det kan ses som att 

fångarna skjuter sig själva i foten. Prisoners Dilemma bygger på ett antagande om att vi människor 

agerar rationellt, och således försöker göra det som är bäst för oss själva utan att ta hänsyn till andra. 

Men i verkliga livet behöver det inte alls vara så, aktörer kan agera irrationellt i motsvarande situation. 

Människan är till sin natur en social varelse och önskar att kommunicerar med andra. Om möjligheten 

finns vill vi bygga relationer som grundar sig på tillit. Det finns således stort utrymme och många skäl 

att frångå rationella val i verkliga livet. Dilemmat är att personerna gör sig själva en björntjänst när de 

kontraintuitivt bara tänker på sig själva, när det i själva verket hade lönat sig för dem totalt sett att lita 

på varandra och samarbeta.  

 

Alltså är ett rekvisit för att Prisoners Dilemma ska kunna tillämpas att spelaren agerar helt utan 

kännedom av vad motspelaren tänkt göra. Därtill omfattar Prisoners Dilemma enbart parvisa spel i en 

enda spelomgång för full tillämpbarhet. 

3.1.1 Spelval 

I ett Prisoners Dilemma har varje spelare två olika spelval till sitt förfogande (Sears, Peplau, & Taylor, 

1991). Dessa spelval kallas Cooperation och Defection. Med Cooperation avses ett spelval som syftar 

till att försöka uppnå den största gemensamma nyttan, och är det spelval som verkar för att skapa 

förtroenden och samarbete på marknaden.  Med Defection avses ett försöka utnyttja, eller motverka 

att själv bli utnyttjad av, övriga spelare i spelet. Defection kan vara det spelval som ger störst 

individuella nyttan, och används vanligen när tilliten och samarbetsnivån till andra spelare i samma 

spel är låg.  

 

Varje kombination av spelval ger ett visst utfall för respektive part. Vilket spelval som en spelare håller 

sig till beror på vad man tror andra spelare kommer att välja för spelval. Man ser till beteendemönstret 

i en viss given situation, kommer andra spelare sannolikt att välja Cooperation eller Defection? 

3.1.2 Spelkaraktärer 

Det har hittills presenterats vad spelteorin Prisoners Dilemma handlar om. Därtill har det redogjorts 

för hur Prisoners Dilemma analogt kan tillämpas på köpcentrummarkanden samt gått igenom vilka 

strategival som en spelare har till sitt förfogande. Kan en aktör som förstår sig på spelteoretiska tankar 

och idéer utnyttja sina kunskaper när det kommer till beslutsfattande? För att undersöka detta 

närmare undersöks vilka karakteristiska spelare som finns inom ett Prisoners Dilemma.  Går det 

genom kategoriserandet av spelare identifiera hur dessa spelare borde agera relativt vad andra spelare 

i samma spel tänkt göra? Studier gjorda av Kuhlman med flera påvisar att människor generellt sätt 

tenderar att anamma en av tre olika spelarkaraktärer inom Prisoners Dilemma (Sears, Peplau, & 
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Taylor, 1991). När människor tvingas agera i en situation likt ett Prisoners Dilemma påverkas dessa 

människors beteende till stor grad av de individuella värderingarna som människorna har. Genom att 

identifiera dessa värderingar och anpassa dessa till någon av de tre spelarkaraktärerna kan beteendet 

enklare förutspås. Spelarkaraktärerna kallas Cooperators, Competitors och Individualists.  

 

Cooperators är i sin natur samarbetsvilliga och för mycket konversation med sin omgivning (Sears, 

Peplau, & Taylor, 1991). Generellt sett är det mer gynnsamt för små spelare att agera som Cooperators 

än för stora spelare, eftersom små spelare inte lika enkelt kan klara sig på egen hand (Barge-Gil, 2010). 

Spelare vars agerande kan identifieras som Cooperators agerar för att den gemensamma vinsten 

tillsammans för alla spelare i spelet ska maximeras. En Cooperator försöker alltså genom aktioner och 

signaler få spelarna i spelet att samarbeta. En Cooperators incitament att utöva denna typ av aktioner 

begränsas till viss del av antalet spelare som ingår i spelet. En Cooperator har svagare incitament att 

agera som den vill när det är många spelare involverade i spelet, då risken att någon spelare utnyttjar 

en Cooperators strategi och agerar egoistiskt växer i takt med antalet spelare (Sears, Peplau, & Taylor, 

1991) Även den mest hängivne Cooperatorn kommer att byta strategi om denne inte blir bemött med 

samarbetsvilja från övriga parter på marknaden (Parks & Rumble, 2001). En term för att förklara detta 

beteende togs fram av Harold Kelley och Anthony Stahelski, och kallas för “Behavior assimilation”. 

Detta innebär att en Cooperator kommer att anpassa sitt beteende beroende på den andra spelarens 

beteende. Baserat på studier kring beteenden av olika speltyper bedömer Cooperators att andra 

människor är heterogena när det kommer till att vara antingen samarbetsvilliga eller tävlingsinriktade 

(Kelley & Stahelski, 1970). Detta innebär att en Cooperator utgår från att spelare i spelet lika gärna 

samarbetar som agerar egoistiskt, varav en Cooperator bör använda Cooperation för att göra det mer 

gynnsamt att samarbeta. Detta borde då enligt Cooperators tankesätt resultera i att övriga spelare 

anpassar sig och sammarbetar om det finns tillit i spelet. 

 

Competitors är tävlingsinriktade spelare som bygger sitt beteende på vad övriga spelare i spelet gör.  

Competitors kommer välja de spelval som maximerar deras egen vinst relativt vad de olika spelarna i 

spelet väljer att göra. Enligt tidigare studier utgår Competitors, till skillnad från Cooperators, att alla 

andra spelare också agerar tävlingsinriktat (Kelley & Stahelski, 1970). Competitors är inte till sin grund 

samarbetsvilliga, varav dessa spelare i alla situationer strävar efter det individuellt bästa valet relativt 

vad alla andra väljer att göra (Parks & Rumble, 2001). Detta eftersom en Competitor alltid kommer 

fatta det beslutet som ger de den största vinsten gentemot alla andra spelare. Det leder till att 

utgångsfallet för Competitors är att välja Defection framför Cooperation. Förklaringen bakom detta 

ligger i hur de olika utfallen av valen på marknaden ter sig. Om alla andra spelare i spelet väljer 

Cooperation kommer en Competitor göra störst vinst om denne väljer Defection. Om istället alla andra 

spelare väljer att använda Defection kommer en Competitor göra minst förlust om även denne väljer 

spelvalet Defection.  

 

Däremot kan en Competitor välja att vara tillmötesgående och välja Cooperation om förtroendet 

mellan spelarna i spelet är starkt och Competitorn ser en långsiktig vinst i att samarbeta med de övriga 

spelarna (Parks & Rumble, 2001). I en sådan situation ser en Competitor möjligheter att, relativt alla 
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andra, ha en så pass god individuell vinst som möjligt genom samarbete. Dock krävs det inte mycket 

för att en Competitor ska återgå till spelvalet Defection om förtroendet mellan spelarna i spelet 

minskar. 

 

En Individualist söker alltid efter att maximera sin egen vinst, oavsett vad de andra spelarna i spelet 

gör för något. Här relateras alltså inte längre spelarens agerande till vad som händer i spelet utan 

denne gör vad som passar spelaren bäst själv (Parks & Rumble, 2001). Är klimatet i spelet fientligt och 

förtroendet mellan spelarna svagt kan en Individualist välja att antingen bli utnyttjad genom att 

använda Cooperation eller att agera själviskt genom spelvalet Defection. Eftersom minsta förlusten 

uppstår för en Individualist genom använda Defection på vid fientligt klimat, kommer Defection väljas 

av en Individualist i en sådan situation.  

 

Däremot hur en Individualist skulle agera i ett spel med vänligt klimat, där förtroendet mellan 

spelarna är starkt, framstår mer oklart (Parks & Rumble, 2001). Ett alternativ är att en Individualist 

väljer att utnyttja andra för att generera störst vinst åt sig själv. Eftersom en Individualist agerar 

oberoende av andra, borde en Individualist även i ett spel med vänligt klimat, välja att tillämpa 

Defection. Enligt detta synsätt borde alltså en Individualist alltid välja Defection framför Cooperation. 

Dock finns det, precis som för Competitors, ett undantag. Om en Individualist ser en långsiktig vinst i 

att agera samarbetsvilligt, i ett spel där förtroendet mellan spelarna är stort, kan spelaren välja 

Cooperation trots att detta inte gynnar spelaren kortsiktigt (Parks & Rumble, 2001). I ett sådant 

undantagsfall behövs det enbart en liten brist i förtroendet för att en Individualist ska återgå till 

spelvalet Defection. 

3.1.3 Strategier för att uppnå samarbete  

Det bästa långsiktiga marknadsklimatet är ett vänligt och förtroenderikt klimat, då detta stimulerar 

samarbete. Det är genom samarbete som den långsiktigt största vinsten kan göras i ett Prisoners 

Dilemma. Därmed torde de flesta spelare sträva efter att uppnå samarbete de andra spelarna i spelet. 

Finns det då strategier för att försöka få övriga spelare på marknaden att samarbeta, och hur går det i 

sådana fall till? En strategi för att stimulera samarbete är att tillämpa en metod som kallas “Tit-for-

Tat”, vidare förkortat TFT (Parks & Rumble, 2001). Metoden bygger i stora drag på att aktören som 

utövar strategin både är obarmhärtig och förlåtande. Vad som menas med obarmhärtig är att om en 

spelare använder Defection svarar den andra spelaren direkt med att också använda Defection och 

låter sig därmed inte utnyttjas. På samma sätt är spelaren förlåtande på så vis att Cooperation blir 

bemött med detsamma, oberoende av den andra spelarens tidigare agerande. Denna strategi tillämpas 

när flera val ligger nära till hands, alltså ser inte spelaren kortsiktigt på ett visst givet val utan 

långsiktigt till en serie av val som följer efter varandra. Spelaren som tänkt tillämpa TFT börjar spelet 

med Cooperation, låt oss kalla det initiala spelvalet x. Det leder till att en spelare som följer TFT 

strategin kommer anpassa sitt efterkommande val (x+1)baserat på den andra spelarens spelval x. Om 

motspelaren väljer Cooperation till en början kommer även en spelare som följer TFT fortsätta vara 

samarbetsvillig. Väljer däremot motspelaren att utnyttja spelarens samarbetsvilja och vara egoistisk, 
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kommer val x+1 att bli Defection. Robert Axelrod testade denna metod i flera olika studier och insåg 

att TFT gav bättre resultat än någon annan metod för bemötandet av Competitors och Individualists. 

 

Experiment gjorda på TFT av Craig Park och Ann Rumble har granskat hur snabbt en spelare bör 

anpassa sina strategier, beroende på vilken typ av spelare motparten är (Parks & Rumble, 2001). 

Experimenten kom fram till att för en Individualist krävdes det snabb respons för såväl Cooperation 

som Defection. Alltså skulle en spelare som önskade uppnå samarbete med en Individualist 

omedelbart bemöta Defection med Defection och Cooperation med Cooperation. Detta för att en 

Individualist ska förstå att den största möjliga vinsten spelaren kan uppnå är genom samarbete. En 

Competitor skulle däremot inte gynnas av en direkt respons på sina strategier, då en Competitor kan 

se detta som ett tecken på att uppfattningen om att alla agerar som Competitors stämmer och därmed 

kommer agera egoistiskt. Experimenten har påvisat att en fördröjd respons på Competitors som 

använder Defection gör dessa mer tillmötesgående att samarbeta (Parks & Rumble, 2001). Samma 

experiment indikerade att fördröjt bemötande av Cooperators som använder Cooperation ledde till att 

samarbetsviljan från Cooperatos successivt avtog i takt med längre fördröjning. För tillämpning av 

TFT gentemot en Cooperator bör bemötandet av Cooperators som använder Cooperation ej dröja.  

 

Avslutningsvis pekar experimenten, utförda av Park och Rumbel, på att TFT kan leda till långsiktigt 

samarbete likväl som att de inte alls leder till långsiktiga samarbeten. Det finns viktiga element från 

TFT som effektivt kan tillämpas på olika situationer i verkliga livet. Det är viktigt att spelare förvissar 

sig om hur orienteringen på marknaden ser ut för att sedan skräddarsy sina spelval som lämpar sig 

bäst relativt motspelarens spelval. Element ur TFT som kan vara essentiella att ha med är huruvida en 

spelare bör använda direkt eller fördröjd respons i interaktionen med motspelaren.   

3.1.4 Generellt för modellen  

Över tid kommer alla aktörer, oavsett spelarkaraktär, att ändra sin strategi om de andra aktörerna inte 

bemöter den förda strategin. Det är påvisat att förbättrad kommunikation leder till ökat antal 

Cooperation val (Sears, Peplau, & Taylor, 1991). Ökad kommunikation ger en aktör möjligheten att 

övertyga sina motspelare om att aktören går att lita på. Dessutom påverkar storleken på gruppen 

aktörernas val av strategi. Ju större grupp desto sämre förutsättningar för samarbete. Förklaringen 

ligger i att det oftast förekommer att åtminstone en aktör tar på sig en självisk roll och inte längre går 

att lita på samt därmed bryter förutsättningarna för samarbete. Tilliten till de andra i gruppen minskar 

således.  Därutöver skapas en större spridning i ansvaret vilket även det påverkar samarbetet negativt. 

Det räcker inte med att en aktör tar på sig ansvar, alla måste ta ett gemensamt ansvar. En ytterligare 

faktor är ömsesidig tillit. Tillmötesgående gentemot en aktör är ömsesidiga och måste ske gradvis och i 

tur och ordning, på så vis åstadkommer man störst nytta. Timing är a och o för en sådan strategi. 

Konklusionen är att man vinner mer av att samarbeta totalt sett, och man riskerar att förlora mycket 

mer om man inte har tillit till varandra under samarbetsprocessen.   

 

Av vad vi presenterat hittills framstår det tydligt att Prisoners Dilemma som psykologisk modell endast 

är aktuell vid ett spel mellan två spelare. Prisoners Dilemma som grundmodell är nämligen formulerad 
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för parvisa interaktion. Modellen fungerar alldeles utmärkt för att förstå sig på dynamiken bakom 

spelval i det verkliga livet, om den appliceras korrekt. Dock är Prisoners Dilemma inte anpassad till ett 

spel med fler än två spelare. Problemet uppstår alltså när fler spelare involveras.  Vad sker i en sådan 

situation?  

 

Inom det avgränsningsområde av köpcentrummarknaden vi tittar på finns en mängd aktörer som 

agerar i form av spelare gentemot varandra. För att förstå sig på komplexiteten i spelval vid ett spel 

med 2+n spelare inblandade finns det en annan psykologisk modell som benämns Public Goods Game 

med fokus på gruppvis interaktion.  

 

3.2 Public Goods Game 
Public Goods Game är ett specialfall av Prisoners Dilemma med 2+n spelare, som formulerades av J. 

Falkinger (Bowles, 2008). Alla spelare som deltar inom ett och samma spel kan ta del av vad som i 

modellen kallas “Public Good” (Fehr & Fischbacher, Social norms and human cooperation, 2004). 

Public Good kan ses som en gemensam pott av investeringar som genererar nytta åt alla inblandade 

spelare. Alla spelare får i detta spel en möjlighet att investera allt, en del, eller inget i denna 

gemensamma pott. Inledandet av detta spel handlar alltså om att fördela sina investeringar i antingen 

den gemensamma potten eller i den individuella potten. Därefter kommer investeringarna som gjorts i 

den gemensamma potten ge avkastning, som sedan tillsammans med den initiala investeringen 

distribueras ut jämnt till alla spelare som deltagit. Det finns därmed fördelar både att delta i denna 

gemensamma pott samt fördelar med att investera i den individuella potten. Spelets grundtanke är att 

den del av intäkterna som investeras i den individuella potten inte växer i samma takt som den 

gemensamma potten, men att all vinst du gör i den individuella potten behåller du själv. Att investera 

allt i den gemensamma potten kommer att resultera i den största gemensamma nyttan, om alla andra 

också väljer att investera allt i den gemensamma potten. Däremot får en spelare lika stor del av den 

gemensamma potten som alla andra, oavsett hur mycket som investerats i den gemensamma potten. 

Den individuellt största avkastningen ligger därmed i att låta andra investera i den gemensamma 

potten och själv investera i den individuella potten. Det är på detta sätt som “Free riders” uppstår, som 

tar av den gemensamma potten men som själva inte bidrar till den. 

 

För att Public Goods Game ska gå att tillämpa krävs det att samma rekvisit är uppfyllda som för 

Prisoners Dilemma, bortsett från att Public Goods Game avser gruppvisa interaktioner mellan spelare.  

3.2.1 Vad skiljer modellerna åt? 

Skillnaden i modellerna ligger först och främst i antalet spelare, där Prisoners Dilemma enbart 

hanterar två spelare och Public Goods Game hanterar 2+n spelare där n är större än eller lika med 1.  

Därtill handlar Prisoners Dilemma om att välja ett av två olika spelval, oberoende vad den andra 

spelaren fattar för beslut, för att sedan notera utgången av vad valet resulterade i. Inom Public Goods 

Game är valen av spel inte längre absoluta, i och med att en spelare kan investera allt i den 

gemensamma potten, fördela investeringarna mellan den gemensamma potten och den individuella 
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potten eller investera allt i den individuella potten. Valmöjligheterna i Public Goods Game är därför 

betydligt mer omfattande och komplexa än vad de är i Prisoners Dilemma.  

3.2.2 Spelval 

Inom Public Goods Game finns det ett bredare urval av spelval (Fehr & Fischbacher, Social norms and 

human cooperation, 2004). Ett Public Goods Game utgår från att varje spelare har en viss mängd 

enheter som kan distribueras inom två olika kategorier. En spelare kan välja att investera i den 

individuella potten eller i den gemensamma potten. För enkelhetens skull benämns enheterna i spelet 

för investeringsenheter. Sätten att fördela dessa investeringsenheter beror på hur många 

investeringsenheter som varje spelare ursprungligen innehar, där x antal investeringsenheter kan 

fördelas på x+1 antal olika sätt. För att försöka begränsa valmöjligheterna används tre tänkbara 

spelval, nämligen: 

• Ett spelval som benämns Cooperation, där alla spelarens investeringsenheter går till den 

gemensamma potten 

• Ett spelval där investeringsenheterna fördelas mellan den gemensamma potten och den 

individuella potten 

• Ett spelval som benämns Defection, där alla spelarens investeringsenheter går till den 

individuella potten. 

Genom dessa valmöjligheter kommer både en viss individuell avkastning och en del av den 

gemensamma avkastningen att delges varje spelare som deltagit efter varje spelomgång.  

3.2.3 Spelarkaraktärer  

Liksom för Prisoners Dilemma existerar det även för Public Goods Game olika kategorier av 

spelarkaraktärer. Genom att äga kännedom om vilken spelarkaraktär en aktör tillhör kan det, precis 

som i ett Prisoners Dilemma, bli enklare att förutspå en motspelares drag. Följaktligen underlättas de 

val av strategier en aktör står inför. Spelarkaraktärerna kan kategoriseras som Conditional 

Cooperators, Defectors och Idealists.  

 

En Conditional Cooperator har ett beteende som i mångt och mycket går ut på att spelaren anpassar 

sitt bidrag till den gemensamma potten i förhållande till andra spelares bidrag (Fischbacher, Gächter, 

& Fehr, 2000). En Conditional Cooperator väljer spelvalet Cooperation om att andra spelare tidigare 

samarbetat eller om förväntningen är att andra spelare också kommer välja Cooperation 

(Wachtmeister, 2015). Däremot gäller att om en Conditional Cooperator förväntar sig att bli bemött av 

Defection kommer spelaren också välja Defection och fördela sina investeringsenheter i den 

individuella potten. En Conditional Cooperator kan vidta varierande skepnader och det finns ett brett 

spann av olika typer av Conditional Cooperators och hur de agerar kan variera kraftigt (Szolnoki & 

Perc, 2012). En varsam Conditional Cooperator kommer endast bidra till gemensamma potten om alla 

andra spelare också är Conditional Cooperators alternativt Idealists. Detta för att spelaren vet att de 

andra spelarna kommer fördela minst lika mycket investeringsenheter till den gemensamma potten 

som spelaren själv. En varsam Conditional Cooperator kommer generellt sett träda ur ett Public Goods 

Game som de största vinnarna då dessa vinner mer av att samarbeta långsiktigt.  Graden av samarbete 
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hos Conditional Cooperators beror i allra högsta grad på hur pass väl det går att isolera Defectors, med 

andra ord hur väl det går att utesluta Defectors från den gemensamma potten. En Conditional 

Cooperator är alltså snarast en hybrid mellan en Cooperator och en Competitor i ett Prisoners 

Dilemma spel.  

 

Defectors är den spelare som i alla lägen försöker utnyttja andra spelare och som söker den största 

individuella möjliga avkastningen (Hauert, De Monte, Hofbauer, & Sigmund, 2002). Eftersom en 

investering i den individuella potten ger lägre avkastning än investeringar i den gemensamma potten, 

hur kan då en Defector få störst avkastning? Visualisera ett Public Goods Game med n antal 

spelare.   𝑛 − 1   spelare väljer att lägga samtliga investeringsenheter (i) i den gemensamma potten, 

medan en spelare vars agerande är likt en Defector väljer att investera alla enheter i den individuella 

potten. Avkastningen från den gemensamma potten är investeringen från samtliga spelare utom en 

𝑛 − 1  multiplicerat med en faktor g som är mindre än n. Den individuella potten ger en avkastning 

med en faktor r, som är betydligt mindre än g. Förhållandet är alltså: 𝑛 > 𝑔 >> 𝑟. Den gemensamma 

potten fördelas ut mellan alla spelare vilket resulterar i att vardera spelare får  𝑔 ∗ 𝑛 − 1 ∗ !
!
   antal 

investerade enheter. Därtill får spelaren som investerade i eget kapital även 𝑟 ∗ 𝑖  investeringsenheter 

för sig själv. Alltså får spelaren vars agerande var som hos en Defector 𝑔 ∗ !!!
!
+   𝑟   ∗ 𝑖 

investeringsenheter. Defectorn kommer därmed vara den spelare som får störst avkastning i spelet, 

eftersom att 𝑔 ∗ !!!
!
  +   𝑟 ∗ 𝑖   > !∗ !!! ∗!

!
.  

 

Nackdelen med att agera som Defector är att spelare i dennes omgivning förmodligen blir allt mer 

benägna att också använda Defection istället för Cooperation. (Hauert, De Monte, Hofbauer, & 

Sigmund, 2002). Om alla spelare i spelet istället använder Defection får varje spelare en avkastning på 

r*i, vilket är betydligt mindre än g*i som uppnås vid gemensamt samarbete. Dock bryr sig en sann 

Defector inte om detta, utan försöker att utnyttja systemet så långt det går. En Defector kan liknas vid 

en extrem Individualist i ett Prisoners Dilemma spel då denna spelarkaraktär alltid väljer spelvalet 

Defection, oavsett vad andra spelare gjort för tidigare val. Eftersom denna spelarkaraktär inte 

anpassar sig utefter situationen är det vanligt att spelare som spelar Public Goods Game med en 

Defector vanligen försöker frysa ut denne ur spelet. 

 

En Idealist är en spelare som söker samförståndslösningar i sitt agerande gentemot andra spelare. En 

idealist samarbetar, med andra spelare oberoende av deras spelval, i alla situationer (Wachtmeister, 

2015). En Idealist resonerar på så vis, att om spelaren investerar alla sina investeringsenheter och 

samtidigt alla andra spelare gör det kommer det leda till maximal utdelning för samtliga. Problemet är 

att detta bara fungerar i en perfekt värld och att det är en naiv syn på saken eftersom det ofta finns 

spelare som tänker egoistiskt och kommer att utnyttja spelare som väljer Cooperation. En Idealist kan 

liknas vid en godtrogen Cooperator i ett Prisoners Dilemma spel som alltid söker samarbete i alla 

situationer oavsett andra spelares ageranden och intentioner. Ytterst få studier har gjort på området 
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för Idealists, med tanke på att dessa spelarkaraktärer är en betydande minoritet och lyser med sin 

frånvaro på de flesta marknader.  

3.2.4 Strategier för att uppnå samarbete 

I Public Goods Game förekommer minst tre spelare vilket leder till svårigheter när det kommer till 

bestraffning av Defection.  Vad inträffar om en större mängd spelare samarbetar och en spelare 

använder Defection? Visualisera ett spel med fem aktörer, där fyra samarbetar och en spelare 

använder Defection, och på så vis utnyttjar de övriga spelarna. Finns det ett sätt för de fyra spelarna 

som samarbetar att bestraffa den femte spelarens Defection utan att samtidigt bestraffa varandra? 

 

Experiment gjorda av Ernst Fehr och Simon Gächter undersökte till vilken grad samarbete förekom i 

Public Goods Games om spelarna fick respektive inte fick bestraffa varandras ageranden (Fehr & 

Gächter, Cooperation and Punishment in Public Goods Experiments, 2000) Genom experimenten 

visade det sig att då det inte gick att bestraffa de övriga spelarna var Defectors den absolut mest 

framträdande spelarkaraktären. De egoistiska spelval Defectors fattar i och med att investera i den 

individuella potten istället för den gemensamma potten, skapar ett groende missnöje i gruppen av 

spelare som interagerar (Wachtmeister, 2015). Över tid kommer detta missnöje sprida sig vilket leder 

till ett minskat intresse att välja Cooperation och därmed ett avtagande intresse att bidra till den 

gemensamma potten. Samarbetet fallerar om det inte finns någon spelare som förhindrar frirytteriet 

och sätter stopp för det egoistiska beteendet hos Defectors. För att värna om samarbete bör spelare 

försöka utesluta Defectors från spelet så att de inte kan ta del av den gemensamma potten. Uteslutning 

är den mest effektiva metoden för att bestraffa Defectors. Något som inte är alltför lätt att genomföra i 

praktiken.  

 

Vidare anförde Ernst Fehr och Simon Gächter vad som inträffade då bestraffning var tillåtet i ett 

Public Goods Game (Fehr & Gächter, Cooperation and Punishment in Public Goods Experiments, 

2000). Problemet som inte sällan uppstår när en spelare avser att bestraffa en annan spelare är att det 

lätt leder till att spelaren samtidigt bestraffar de andra spelarna i spelet. I experimenten gavs dock 

möjligheten att bestraffa enskilda spelare utan att påverka de andra spelarna, till ett pris av 

investeringsenheter. Således kommer renodlade egoistiska spelare vanligtvis inte bestraffas ur ett 

kortsiktigt perspektiv. I experimenten påvisades att om samtliga spelare i spelet var av egoistisk 

karaktär saknade bestraffning betydelse för samarbetet. Däremot konstaterades att när det förekom en 

blandad kompott av spelare och bestraffning tillkom i spelet valde många spelare att bestraffa spelare 

som valt Defection, trots att det var kostsamt för spelarna själva. Dock var bestraffningen av spelare 

som valt Cooperation nästintill obefintlig. Det framstod tydligt att i spel med spelare av olika 

karaktärer eftersträvades samarbete. Genom bestraffning minskade nivån av Defection och spelare 

som tillämpat egoistiska spelval förändrade sin spelstrategi in takt tilltagande bestraffning.  Det 

framgick även att ju mer egoistiska spelvalen var, desto hårdare bestraffades spelarnas val. Genom 

bestraffningar stimulerades graden av samarbete, och detta samarbete bibehölls också över tid på 

grund av rädsla för bestraffning. 
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Fördelarna för en spelare att använda Defection i ett Public Goods Game där bestraffning inte är 

tillåtet är att spelarens individuella avkastning har potential att bli större än avkastningen för en 

spelare som väljer Cooperation (Fehr & Gächter, Cooperation and Punishment in Public Goods 

Experiments, 2000). Den mest betydande effekten av den enskilda bestraffningen är att moroten för 

spelare som agera egoistiskt försvinner. Istället kommer dessa spelare börja öka sitt bidrag till den 

gemensamma potten i rädslan av att bli bestraffade. 

 

Generellt sett är samarbetsnivån låg om det förekommer spelare som använder Defection, vilket leder 

till att det finns en stark vilja att bestraffa dessa (Fehr & Gächter, Cooperation and Punishment in 

Public Goods Experiments, 2000). Anledningen till detta är att det ska råda rättvisa förhållanden vid 

fördelningen av den gemensamma potten. Med rättvisa förhållanden avses att varje spelare bidrar till 

den gemensamma potten med samma proportioner i förhållande till spelarens totala 

investeringsenheter. Detta konstateras i en studier genomförda av Fehr och Schmidt.  Detta i sin tur 

ökar graden av samarbete i det långa loppet hos spelare som använder Defection tills det att ett 

nästintill fullständigt samarbete i spelet uppnås.  

3.3 Spelutfall 
Beroende på vilken spelare som granskas, samt vilka spelval denna väljer att använda, kan utfallen av 

spelen variera. Baserat på de spelval som finns till förfogande samt de olika spelarkaraktärerna finns 

det två olika möjliga utfall. Detta baseras på det faktum att ingen spelare kommer låta sig utnyttjas 

långsiktigt om spelaren inte tillhör undantagsfallet Idealist. Spelen kommer omväxlande skifta mellan 

olika scenarion över tid, men på lång sikt kommer utfallen rendera i antingen Nash Equilibrium eller 

Perfect Cooperative Equilibrium.  

3.3.1 Nash Equilibrium 

Studier har visat att det är vanligt förekommande att individer är tävlingslystna (Sears, Peplau, & 

Taylor, 1991). I vissa fall kan tävlingslusten gå före det rationella tänkandet, och spelare som 

konkurrerar kommer i många fall gå i förlust på att tillämpa en sådan strategi (Sethi, 2007). Många 

gånger väljer spelare att göra det val som de personligen anser ger bäst individuell avkastning, även 

om valet i de flesta fall resulterar i en mindre vinst än vad ett eventuellt samarbete skulle gjort. 

 

Om alla spelarna i spelet väljer den strategi som de anser ger störst individuell avkastning utmynnar 

spelet i ett Nash Equilibrium (Sethi, 2007). I ett Nash Equilibrium vinner ingen spelare på att ensidigt 

byta strategi, alla spelare gör det bästa möjliga val givet vad alla de andra spelarna gör för val 

(Carlsson, 2015). När spelet väl befinner sig i ett Nash Equilibrium är spelarna restriktiva mot att 

samarbeta, då det kommer innebära att spelaren som börjar samarbeta kommer initialt bli utnyttjad. 

 

Förhoppningen för spelare som hamnar i Nash Equilibrium är att spela ut de andra spelarna, varpå 

spelaren kan uppnå dominans på marknaden. Genom detta avslutas då spelet, och spelaren står själv 

med alla marknadsandelar. Givetvis är marknadsdominans det mål som driver vinstmaximerande 

företag att konkurrera, eftersom att företagen då själva styr hela marknaden.  



 

 28 

 
A:0   
B:10 

A blir utnyttjad till B:s 
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Perfect Cooperative 
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A:7	  	  	  
B:7	  

Båda	  spelarna	  gynnas	  
gemensamt	  av	  samarbete	  

Nash Equilibrium 
A:3  
B:3 

Båda spelarna bestraffas 
för egoistiskt spelande 

Figur 2. Demonstrerar ett schema över hur fördelningen, angiven i investeringsenheter, av spelares val av 

Cooperation respektive Defection kan se ut vid ett Perfect Cooperative Equilibrium samt vid ett Nash Equilibrium. 

Notera att spelarna gör störst gemensam förlust, lägre antal investeringsenheter, vid Nash Equilibrium och störst 
gemensam vinst, högre antal investeringsenheter, vid Perfect Cooperative Equilibrium. 

3.3.2 Perfect Cooperative Equilibrium 

Perfect Cooperative Equilibrium, nedan kallat PCE, är ett jämviktkoncept med liknande idébakgrund 

som Nash Equilibrium (Halpern & Rong, 2010). PCE tillämpas då samtliga aktörer på marknaden 

strävar efter att samarbeta, där aktörerna gemensamt strävar efter att uppnå störst långsiktig nytta. 

Skillnaden mellan jämviktskoncepten är att det vid Nash Equilibrium inte längre finns någon möjlig 

vinst för spelarna genom byte av spelstrategi, varvid spelarna kommer fortsätta att spela samma spel 

om och om igen. För PCE däremot finns det fortfarande en möjlighet för spelare att göra en större 

vinst genom att byta spelstrategi och tillämpa Defection. Anledningen bakom varför spelare inte väljer 

Defection är på grund av att risken att gå miste om den vinst spelaren för närvarande gör är för stor 

relativt den potentiella vinst spelarna kan göra genom att använda Defection.  Om alla spelare agerar i 

samförstånd och använder Cooperation uppnås PCE, vilket resulterar i att den gemensamma nyttan 

maximeras. PCE är även det mest rationella och långsiktigt hållbara konceptet på marknaden för att 

skapa den största individuella nyttan för spelare, givet att det inte är möjligt att konkurrera ut 

konkurrenter.    
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4 Aktörer på köpcentrummarkanden 
De psykologiska modellerna som presenterats ovan behöver spelare för att vara intressanta. Spelarna i 

spelen kan ses som aktörerna på köpcentrummarknaden. De två mest framträdande aktörerna på 

marknaden är kommunen och företagen som investerar och förvaltar köpcentrum.  I detta avsnitt 

presenteras mer ingående dessa två aktörers inverkan och agerande på köpcentrummarknaden. 

4.1 Kommunen 
Det kan finnas ett kommunalt intresse att ha köpcentrum i sin kommun för att locka potentiella 

skattebetalare till kommunen (Backemar, Senior Advisor Backemar Consulting, 2015). Historiskt sett 

har kommunen i viss utsträckning stimulerat utvecklingen av köpcentrum genom olika typer av 

subventioner. Subventioner i detta avseende är däremot inte alls förekommande idag menar 

Backemar. Idag har köpcentrummarknaden vuxit sig stark, vilket har lett till att riskkapitalister är 

beredda att själva stå för sin investering med eget kapital utan subventioner från kommunen. 

 

Anledning till att kommunen idag kan anses vara en viktig pjäs på köpcentrummarknaden är 

kommunens planmonopol (Urban Utveckling, 2015). Planmonopol innebär att kommunen sköter all 

förhandling kring exploatering av mark, bygglov och liknande tillståndspliktiga åtgärder. En aktör som 

önskar initiera en byggprocess eller konstruktionsåtgärder av ett köpcentrum måste rådfråga 

kommunen, eftersom kommunen är det beslutsfattande organet vid sådana processer. Det kan bli en 

lång och tidskrävande process om kommunen har mycket att säga till om.  

 

Olika kommunalpolitiska råd strävar efter att vidmakthålla sin tillhörande kommuns stadskärna  

levande ur näringspolitisk synpunkt (Forsberg, 1995). Det förekommer inte sällan politiska 

restriktioner för lokaliseringen av ett nytt köpcentrum i direkt anslutning till ett befintligt. Detta då en 

nyetablering av ett köpcentrum medför utökad konkurrens på köpcentrummarknaden. Nyetableringen 

utmanar förutsättningarna för befintliga köpcentrums handel och omsättning i allra högsta grad. Det 

enda faktorn som kan lyckas neutralisera den utökade konkurrensen om köpkraft mellan olika 

köpcentrum är en tilltagande konsumtion i området. Det finns en tendens att inte släppa in externa 

köpcentrum för att befrämja stadsnäringen (Bergström & Årman, 2002). Kommunen ansvarar för att 

väga olika samhällsekonomiska intressen mot varandra, varvid det är viktigt att handel integreras väl 

med andra centrala samhällsnyttor (Hellberg, 2000).  

 

Inom spelteorier agerar kommunala aktörer mot andra kommunala aktörer. Hur agerar kommunala 

aktörer spelteoretisk? Ett sätt att belysa detta är att bedöma hur två angränsande kommuner kan 

tänkas agera vid en nyetablering av ett köpcentrum (Forsberg, 1995). Köpcentrumledningen har 

identifierat två olika lokaliseringar som är gynnsamma för deras verksamhet, en i vardera kommun. 

Lokaliseringen ledningen vill ha lämpar sig inte för köpcentrum inom någon av kommunerna. Om 

ingen av kommunerna tillåter etablering av det nya köpcentrumet sker ingen förändring av 

stadskärnan ur kommersiellt hänseende i någon av kommunerna, vilket även öppnar upp för en 

möjlighet för kommunerna att utnyttja marken för större samhällsekonomisk nytta (Forsberg, 1995). 
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Om den ena kommunen tillåter nyetableringen kommer kommunen få en mindre samhällsekonomisk 

nytta än om marken används för alternativt nyttjande. Dock kommer den angränsande kommunen 

göra en samhällsekonomisk förlust eftersom den andra kommunen kommer öka sin attraktivitet ur 

allmänhetens synvinkel. Exemplet belyser hur kommuner kan tjäna på att tillåta en nyetablering som 

inte är nödvändig. Den kommun som godkänner nyetablering först är den kommun som kommer göra 

störst samhällsekonomisk vinst och skaffa sig politiska poäng i förhållande till den angränsande 

kommunen, eftersom den sistnämnda kommunen kommer förlora köpkraft, sysselsättning och 

attraktivitet. Detta trots att båda kommunerna skulle gynnas mer av att ingen kommun tillät 

nyetablering.   

 

4.2 Företagen 
Inom kategorin företag på köpcentrummarknaden åsyftas såväl investerare som förvaltare av 

köpcentrum. Dessa aktörer konkurrerar om marknadsandelar inom ett visst upptagningsområde där 

köpcentrumet med mest fördelaktigt läge, utbud, upplevelse och tillgänglighet kommer vara 

attraktivast på marknaden.  

 

Det ställs höga krav på fastighetsägare för köpcentrum (Backemar, Senior Advisor Backemar 

Consulting, 2015). Det krävs att aktörer hålls uppdaterade om marknaden och dess utveckling och har 

insikt i vad kunderna efterfrågar. Därtill fodras goda relationer med detaljister, kommuner, 

infrastrukturhållare och övriga aktörer på marknaden (Tapio, 2015).   

 

Spelteoretiskt gäller att, varje investering eller annan dylik åtgärd företagen genomför på marknaden 

kommer påverka kringliggande aktörer. Detta oavsett om åtgärderna avser ett befintligt köpcentrum 

eller sker genom nyetablering av köpcentrum. Varje aktörs agerande kommer tvinga andra aktörer på 

marknaden att behöva ta ställning och besluta sig för vad företagen tänkt göra åt detta agerande. En 

nyetablering i närområdet för ett redan befintligt köpcentrum ökar konkurrensen och kan påtvinga en 

åtgärd eller investering i och med risken att aktören annars kan förlora köpkraft (Forsberg, 1995). 

Detta kan hota lönsamheten för befintlig handel för aktörerna varvid olika strategier blir aktuellt 

beroende på mentaliteten hos aktörerna.  

 

Till sitt förfogande har företagen en mängd olika investeringsstrategier. Vilken strategi som tilltalar 

företagen handlar om både företagets egen mentalitet och inställning samt hur den rådande 

marknadssituationen ser ut (Von Troil, 2015). En viss investeringsstrategi som ett företag föredrar i en 

viss situation kan vara otänkbar vid en annan. Företagens investeringsstrategier kan också påverkas av 

vad andra aktörer planerar samt genomför för motdrag. Ett exempel kan illustreras på en hypotetisk 

marknad som omfattar tre befintliga aktörer, som vardera äger ett köpcentrum i området. På denna 

marknad väljer en ny aktör att nyetablera ett köpcentrum vars fokus ligger på att erbjuda ett brett 

sortiment av mode riktat till en viss målgrupp. Två av de redan befintliga aktörerna inom samma 

område väljer att expandera sina köpcentrum i syfte att konkurrera om samma kundsegment som det 

nya köpcentrumet riktar sig till. I en sådan situation är det inte orimligt att den tredje aktören på 
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grund av den hårda konkurrensen väljer att rikta sina åtgärder mot att försöka absorbera andra 

kundsegment istället.  

 

Nedan presenteras de mest framträdande investeringsstrategierna som företagen på 

köpcentrummarknaden har till sitt förfogande. Dessa är nyetablering av köpcentrum, nyinvestering, 

ombyggnation, expansion samt övriga strategier. 

 

5 Investeringsstrategier  
Mentaliteten hos företagen kan komma att inverka på de investeringsbeslut som företagen fattar. 

Beroende på syftet och tidshorisonten med ägandeinnehavet kan investeringsstrategierna se olika ut.  

Vilka reaktioner triggas hos aktörer när marknadsförhållandena förändras? Förändringarna kan vidta 

olika former såsom sänkta räntor som leder till större köpkraft hos kunderna eller en ny konkurrent 

som öppnar upp i området (Falk & Andersson, 2010). För att bemöta förändringar på marknaden 

finns det flera olika typer av investeringsstrategier som kan vara attraktiva beroende på vilken typ av 

förändring som sker. 

 

Innan en planerad åtgärd eller investering skall genomföras krävs det ett enormt förarbete genom 

utvärderingar och planering. Genom att analysera försäljningsutvecklingen går det att ta reda på 

vilken typ av investering som ter sig mest lämplig (Åkerlund, 2003).  Beroende på analysens resultat 

finns det olika varianter av investeringsstrategier.  

 

Den svenska köpcentrummarknaden har haft en kraftig utveckling. I framtiden kommer sannolikt 

marknaden uppnå en mättnadsfas där förekomsten av nyetableringar och expansioner kommer att 

stagnera (Backemar, Senior Advisor Backemar Consulting, 2015). Följaktligen kan det i framtiden 

uppstå ett framträdande behov av investeringsåtgärder som härrör befintliga köpcentrum.  

5.1 Nyetablering av köpcentrum 
Företag som hittat ett sätt att få försäljningskapaciteten att överstiga de risker och kostnader som ett 

köpcentrum skulle kunna omfattar, kommer i många fall försöka nyetablera. Innan en nyetablering 

äger rum är det viktigt att lägga ned mycket arbete för att erhålla ett gediget beslutsunderlag samt 

undersöka vilka alternativa användningsmöjligheter det finns för marken  (Nabi, 2012).  

 

Fördelarna måste dock inte alltid överväga de nackdelar en nyetablering omfattar. Det kan finnas 

andra motiv bakom varför en nyetablering kommer till stånd. En aktör kan välja att nyetablera sig på 

en marknad där aktören redan har befintliga köpcentrum för att sända signaler och avskräcka andra 

aktörer från att etablera sig på samma marknad (Tapio, 2015). En nyetablering kan alltså ske för att 

motverka att andra aktörer utnyttjar ytan för att konkurrera om marknadsandelarna på marknaden.  
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5.1.1 Lokalisering 

När ett köpcentrum nyetableras är köpcentrumets position av yttersta vikt. Det som vanligtvis initialt 

söks vid lokaliseringen av ett köpcentrum är den plats där den minsta förväntade avkastningen är som 

högst, relativt alla de alternativa lokaliseringar som köpcentrumet kan etablera sig på (Lakshmanan & 

Hansen, 1965). Det görs först en undersökning för att hitta alla potentiella platser där etableringen är 

möjlig, och därefter bestäms den slutliga lokaliseringen där den minsta förväntade avkastningen på 

investeringen är som störst. Många aktörer söker hellre en hög lägstanivå på sin avkastning från en 

investering på köpcentrummarknaden snarare än att ta en mer riskfylld investering med potentiellt 

högre avkastningar (Backemar, Senior Advisor Backemar Consulting, 2015). Alltså är en säkrare 

investering att föredra framför en mer riskfylld investering i de flesta fall. 

 

För att hitta potentiella positioner för köpcentrum finns det fyra faktorer att utgå ifrån, nämligen: 

flöden, storlek, synlighet och infrastruktur (Gidlöv & Olsson, 2010). Flöden handlar om hur 

omfattande den naturliga kundgenomströmningen är kring positionen av ett köpcentrum. Det som 

undersöks är antalet möjliga potentiella kunder som passerar köpcentrumet dagligen samt hur 

frekvent dessa kunder kan tänkas gå in och konsumera i köpcentrumet. Storlek avser vilken 

omfattning köpcentrumet har. I detta fall syftar inte storlek till fysisk storlek, utan till storlek som i 

vilken omfattning köpcentrumet kan nå ut till kunderna. Det handlar mer om image och målgrupp 

som köpcentrumet riktar sig till vilket avgör storleken av kundkretsen. Synligheten är i vilken mån 

köpcentrum kan exponera produkter genom exempelvis skyltfönster och hur pass bra köpcentrumet 

kan marknadsföra och locka kunder med dess exteriör. Exempel på när den här faktorn kan spela roll 

är om vi har en potentiell positionering av ett köpcentrum på baksidan av en vårdcentral alternativt en 

positionering av samma köpcentrum bredvid samma vårdcentral. Om vi tänker oss att vårdcentralen 

ligger intill stora kundgenomströmningar kommer möjligheten till exponering och synlighet vara 

bättre om köpcentret positioneras bredvid vårdcentralen snarare än bakom vårdcentralen. Slutligen 

med infrastruktur avses hur goda kommunikationsmöjligheterna är, i form av de transportvägar och 

transportalternativ som finns tillgängliga vid den givna positionen. Det som undersöks är bland annat 

hur pass utförligt vägnätet är kring positionen samt om det förekommer kollektiva 

kommunikationsmedel i närområdet som gör platsens lättillgänglig.  

 

Var en aktör väljer att lokalisera sig bestäms däremot inte enbart utifrån geografiska förhållanden. En 

aktör kommer inte etablera sig på ett område som endast har säker avkastning just nu, utan aktören 

vill också att området ska vara under utveckling (Backemar, Senior Advisor Backemar Consulting, 

2015). Området ska alltså inte bara initialt vara gynnsamt, utan området ska också vara under 

utveckling så att nya marknadsandelar uppstår som ett nytt köpcentrum kan ta del av. Det fordras med 

andra ord en marknadstillväxt. Backemar menar på att det ofta är svårt att förvärva tillräckligt med 

marknadsandelar från redan befintliga köpcentrum. Backemar anser att de två viktigaste faktorerna 

bakom lokaliseringen av ett köpcentrum är byggandet av nya bostäder samt den befintliga och 

planerade infrastrukturen för området. Exempelvis kan en sådan faktor som byggandet av förbifart 

Stockholm öppna upp väldigt intressanta möjligheter för nyetablering och stärka förutsättningarna för 

handel i området (Backemar, Senior Advisor Backemar Consulting, 2015). Nyetablering aktualiseras 
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också när det uppstår ett bra läge med möjlighet att slå ut konkurrenter för att genom denna taktik 

kunna förvärva den utslagna konkurrentens marknadsandelar. 

5.1.2 Hur nyetableras köpcentrum idag? 

Köpcentrum skapades initialt för att underlätta vår konsumtion av produkter på ett och samma ställe 

(Backemar, Senior Advisor Backemar Consulting, 2015). Köpcentrum behövs egentligen inte idag om 

man ska hårdra det hävdar Backemar. Idag har internethandeln medverkat till samma överskådlighet 

och lättillgänglighet vilket har förändrat människors konsumtionsmönster. Som ovan nämnts är 

köpcentrum inte längre den handelsplattformen som är mest tids- eller transporkostnadseffektiv, 

varav dagens nyetablerade köpcentrum bör söka att nischa sig på annat vis. Det räcker inte längre med 

att ha många butiker och stora utrymmen, eftersom köpcentrum som ren logistikapparat har spelat ut 

sin roll påstår Backemar. Hur kan då aktörer med vällokaliserade köpcentrum samt goda 

avkastningsmöjligheter stimulera kundgenomströmningen kring köpcentrumet, när köpcentrumen 

inte längre är den effektivaste konsumtionsmöjligheten?  

 

Lokaliseringen och kundgenomströmningarna kommer inte längre enbart att handla om att lokalisera 

sig intill platser med stort flöde av människor (Backemar, Senior Advisor Backemar Consulting, 2015). 

Köpcentrum bör i framtiden försöka lokalisera sig invid platser dit människor fysiskt måste närvara 

och där Internet inte kan användas som substitut. Service både inom och intill köpcentrum blir allt 

mer attraktivt för köpcentrumaktörer. Service såsom biografer, sjukvård, tandläkare och 

träningsfaciliteter borde bli intressantare att integrera med köpcentrumet. Dessutom kommer 

upplevelsen av att handla på ett köpcentrum att bli allt viktigare för att attrahera. Det handlar i 

slutändan om att skapa flöden av människor som vill konsumera i köpcentrumen, och för 

nyetablerande köpcentrum kommer flödeskapandet handla om service och upplevelser. 

5.2 Nyinvestering 
Nyinvesteringar kan behöva ske för att hålla jämna steg med ett nytt modernt köpcentrum som 

etableras i närområdet och för att behålla sina marknadsandelar. Det handlar framför allt om att 

uppdatera handelsutrymmen som tillfredsställer kundens behov och tillföra ett nytt element 

(Bergström & Årman, 2002). En nyinvestering kan också ske i rum för rekreation, exempelvis en 

spaavdelning eller massagestolar med växtlighet runt omkring som bidrar med unikhet till 

köpcentrumet och gör det attraktivt i förhållande till konkurrerande köpcentrum i närheten. 

Nyinvesteringar syftar till att åstadkomma något initiativrikt som drar människor till platsen, och gör 

köpcentrumet till en åtråvärd destination.  

5.3 Ombyggnation 
Ombyggnationsfallet aktualiseras när köpcentrumet är i behov av upprustning eller omdaning i sin 

utformning. Det kan ske när den fysiska statusen inte längre når upp till en godtagbar standard 

(Bergström & Årman, 2002). Med ombyggnation åsyftas en ren renovering eller en ombyggnad av viss 

köpcentrumyta för att fräscha upp eller modernisera ytan. Det handlar som på vilken marknad som 

helst om att se till att din produkt är konkurrenskraftig, då du hela tiden måste hävda dig mot nya 
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aktörer och förmå köpcentrumet att blomstra i konkurrensen. I synnerhet när ett nytt modernt 

köpcentrum etableras i området kan det vara på sin plats att rusta upp olika delar av köpcentrumet för 

att inte riskera att förlora kunder till konkurrenter på grund av en lägre standard. Det finns tendenser 

som pekar på att renoveringsåtgärder sker i direkt anslutning till etableringen av ett nytt köpcentrum 

för att inte förlora marknadsandelar (Dawson & Lord, 2013). 

 

För att lyckas med en upprustning av ett köpcentrum gäller det att tillföra något nytt, exempelvis 

tillföra mer service, restauranger etcetera (Backemar, Senior Advisor Backemar Consulting, 2015). Att 

bara måla om och förändra belysningen kanske inte tillför särskilt mycket attraktivitet och generar inte 

heller högre intäkter.  Dock är det svårt att få tillstånd en ombyggnation utan att bygga till och utöka 

köpcentrumytan eftersom aktörer vill kunna identifiera en säker avkastning på sina investeringar som 

görs i köpcentrumen. Det är svårt att påvisa hur en ombyggnation utan tillbyggnad av nya 

försäljningsytor ger en konkret avkastning. Det är därför det blivit allt vanligare med att skapa nya ytor 

som finansierar ombyggnationen. 

 

Det kan föreligga omständigheter som föranleder att köpcentrumaktören måste investera för att 

försvara en redan genomförd investering menar Backemar. I och med att aktörer gjort avskrivningar 

bör det finnas utrymme för investeringar, och för att ursprungsinvesteringen inte ska gå förlorad kan 

det krävas nya investeringsåtgärder i form av ombyggnationer. I dessa fall kan ombyggnationer 

motiveras även när tillstånd inte ges för skapandet av nya ytor från kommunalt håll. 

 

I vissa situationer kan ombyggnation av ytor inom köpcentrumområden syfta till att ge utrymme för 

alternativ användning (Backemar, Senior Advisor Backemar Consulting, 2015). Det kan exempelvis 

ske genom ombyggandet av parkeringsplatser till ett parkeringsgarage med 3D-fastigheter för bostäder 

lokaliserade ovanpå garaget. Det vill säga aktören skapar andra intäkter för samma yta som ändå inte 

används. Alla köpcentrum som sitter på mark kan sälja av viss yta till en annan aktör för att användas i 

annat syfte och på så vis finansiera en ombyggnad eller expansion.  

 

Kommunerna värnar om stadsmässighet, hållbarhet och integration varav studentbostäder är ett hett 

samtalsämne. Köpcentrum kan visa att de stödjer kommunen genom att bygga studentbostäder som 

skapar flöden vars konsumtion bidrar med kvällsinkomster för köpcentrum (Backemar, Senior Advisor 

Backemar Consulting, 2015). Det finns en rad olika sätt att hitta alternativ användning av sådana ytor. 

Det handlar i första hand om att skapa värden för investerare som vill maximera sin investering på 

köpcentrummarknaden. 

5.4 Expansion 
Expansion är en lämplig strategi när det finns ett utrymme i marknaden (Backemar, Senior Advisor 

Backemar Consulting, 2015). Utrymme kan skapas antingen då en konkurrent på marknaden går i 

konkurs och därigenom avger marknadsandelar eller på en växande marknad med ändrade 

omständigheter, som exempelvis då ny väg ska integreras i stadsutvecklingen. Att det finns en 

potential i marknaden är viktigt för att bereda möjlighet för köpcentrum att expandera. En expansion 
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kan också genomföras i syfte att bemöta konkurrens på marknaden (Von Troil, 2015). Om en 

konkurrent tillför något element till marknaden som resulterar i att denne aktör ökar konkurrensen 

inom en viss typ av handelssegment kan det bli aktuellt att bemöta ett sådant agerande. Ett sätt att 

bemöta detta agerande är genom expansion, och på så vis skapa utökat handelsutrymme som kan 

bemöta den ökade konkurrensen.   

 

Vid en expansion gäller det att ta vara på fördelarna som fastighetsägaren kan erhålla genom att utöka 

sitt köpcentrum i någon bemärkelse (Bergström & Årman, 2002). Fastighetsägaren kan välja att 

expandera köpcentrumet genom att förvärva ett markområde i anslutning till köpcentrumet för att på 

även denna yta bedriva näringsverksamhet. Markområdet kan motsvaras av två olika typer. Den första 

typen av mark är obebyggd mark som man förvärvar från kommunen, såsom skogsområden eller 

grönytor. Den andra typen av markåtkomst kan ske genom att man löser angränsade fastigheter intill 

köpcentrumet. Incitamenten för aktörer att vilja expandera sina köpcentrum minskar successivt ju 

mer mättad marknaden blir (Backemar, Senior Advisor Backemar Consulting, 2015).  

5.5 Övriga strategier 
I vissa situationer kan det vara på sin plats att agera genom att förbättra sina marknadsföringskanaler 

(Åkesson, 2015). Åtgärder som syftar till att öka marknadsföringen kan bli tillämpliga då ett befintligt 

köpcentrum har en svagare position i relation till ett nyetablerat. Om en aktör har för ambition att nå 

ut till kunder genom reklam, erbjudanden och god exponering kan detta åstadkomma en ökad 

kundgenomströmning. Detta medför att ett befintligt köpcentrum behåller eller till och med stärker 

sin konkurrenskraft gentemot andra aktörer. Effekterna av att ha ett starkt varumärke ska inte 

underskattas (Backemar, Senior Advisor Backemar Consulting, 2015). 

 

En omprofilering av köpcentrumets butiker kan visa sig vara en lämplig strategi om inte nuvarande 

hyresgästmix lockar tillräckligt med kunder (Backemar, Senior Advisor Backemar Consulting, 2015). I 

en sådan situation kan det vara lönsammare att byta ut hyresgästerna. Nuvarande profilering kan vara 

hårt konkurrensutsatt och en förändrad orientering av verksamheten kan medföra att aktören lyckas 

rikta sig mot en annan kundkrets som inte är lika konkurrensutsatt. Platsens karaktär blir avgörande 

för vilken mix av butiker, restauranger och annan form av service som efterfrågas. Förändras områdets 

karaktär eller invånare kan det även vid ett sådant tillfälle alltså vara intressant att omprofilera sig.   
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6 Analys och Resultat 

6.1 Urval av köpcentrumaktörer 
Undersökningen är baserad på intervjuer med tre stora köpcentrumaktörer inom norra 

Stockholmsområdet. De tre aktörerna är Thon Property AB:s som äger Sollentuna Centrum, Vencom 

Property Partners AB som är delägare och förvaltare av köpcentrumet Bromma Blocks samt Citycon 

som är delägare och förvaltare av Kista Galleria. Dessa företag representerades i intervjuerna av Jonas 

Tapio som är Leasing Director på Thon Property AB, Pauline Von Troil som är Centre Manager på 

Vencom Property Partners AB samt Magnus Åkesson som är Commercial Director på Citycon.  

6.1.1 Thon Property AB 

Thon Property AB äger Sollentuna Centrum som är beläget 

centralt i Sollentuna kommun. Köpcentrumet i Sollentuna 

byggdes färdigt i den utformning som centrumet har i 

dagsläget år 2010 (Sollentuna Centrum, 2015). Det är ett 

av de största köpcentrumen på köpcentrummarknaden 

med över 100 butiker och ett tusental parkeringsplatser till 

förfogande för besökare i ett rymligt parkeringshus 

bestående av fyra etage. Nya bostäder har byggt alldeles 

intill vilket har medfört ett uppsving för handeln i området 

(Sollentuna Kommun, 2014). 

 

År 2014 skedde ett ägarbyte av köpcentrumet. Det som skedde var att företaget Olav Thon köpte ett 

paket med flera köpcentrum, med Sollentuna Centrum som det enda köpcentrumet beläget i 

Stockholmstrakten (Fastighetsvärlden, 2014). Portföljen som köptes med Sollentuna Centrum 

omfattar en uthyrbar area på cirka 35 700 kvadratmeter. Köpcentrumet omsatte år 2014 1 292 

miljoner kronor (Lindholm, 2015)Besökarantalet samma år var 6.5 miljoner.  

 

På en marknad som köpcentrummarknaden är alla aktörer konkurrenter. Sollentuna Centrums 

främsta konkurrent är handeln i Stinsen som i mångt och mycket enbart är livsmedelsbaserad där 

detaljister som bland annat ICA utmärker sig. En annan framträdande konkurrent är Kista Galleria 

som har en tydlig affärsmässig prägel och utmärker sig därigenom. Dessa köpcentrum bland andra 

medför ett kundläckage i Sollentunas kundkrets.  

 

Vid en första anblick förefaller det att Olav Thon är ett företag med anrik historia.  

Thon Property AB är ett norskt dotterbolag som tillhör Olav Thon gruppen. Företaget startades initialt 

av Olav Thon i Norge på Karl Johan, som är huvudgatan i Oslo (Lindholm, 2015). Den tidigare 

pälshandlaren Olav äntrade därmed fastighetsmarknaden, som idag är 92 år gammal och fortfarande 

aktiv och äger 500 fastigheter.  
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Att utveckla fastigheter har redan från början varit bolagets signum, där redan den första butiken Olav 

Thon köpte var ett utvecklingsprojekt där han möjliggjorde dess potential. Att fortsätta att utveckla 

fastigheter är fortfarande centralt för Thon Property AB, som anammat sin skapares tankesätt. Olav 

Thon har hittills inte sålt en enda fastighet, vilket tyder på en stor långsiktighet i deras tänk när de 

förvärvar fastigheter.  Andra köpcentrum som Thon Property AB äger i Sverige, bortsett från 

Sollentuna centrum, är bland annat följande: Etage i Trollhättan, Mitt i city-gallerian i Karlstad, 

Familia utanför Helsingborg, Mirum galleria i Norrköping (Fastighetsvärlden, 2014). Dessutom äger 

de tre stycken gränscentrum längs med norska gränsen. 

 

På intervjun med Thon Property AB träffade vi Jonas Tapio, Leasing Director på Thon Property AB. 

Tapio har ett förflutet som detaljist, där han bland annat jobbat på Rodamco innan det blev Unibail-

Rodamco.  Idag håller han på att bygga upp en organisation med Olav Thon i Sverige. Första mötet 

blev en ögonöppnare för vårt fortsatta arbete med studien. Efter cirka två timmars möte var samtliga 

frågeställningar besvarade. 

6.1.2 Vencom Property Partners AB 

Vencom Property Partners AB förvaltar köpcentrumet 

Bromma Blocks med läge i Bromma och ägs av Starwood 

Capital Group. Köpcentrumet Bromma Blocks utgörs av 

tre massiva hangarer (Vencom Property Partners AB, 

2015). Dessa hangarer tillhörde det före detta Bromma 

flygplats som invigdes den 23 maj 1936. Ursprungligen 

byggdes enbart en hangar, som vid 1940-talet hade blivit 

tre fler. 

Dock avvecklades flygverksamheten från Bromma flygplats när både SAS och senare även Linjeflyg 

flyttade sina verksamheter till Arlanda. Sedan avvecklades successivt flygplatsen i etapper i och med 

att dessa slutade nyttjas för flyget. Med den tilltagande trenden av köpcentrum tog det inte lång tid 

innan flygplatsen började ombildas till handelsytor. Det hela började 1972 då Stockholms första  

stormarknad invigdes i hangar 3. Vid 2005 påbörjades projektet om att förvandla samtliga Q-märkta 

hangarer till den unika handelsplatsen som går under namnet Bromma blocks. År 2010 stod projektet 

klart, med en total handelsyta på 54 000 kvadratmeter och med dryga 80 butiker, restauranger och 

caféer (Vencom Property Partners AB, 2015). Bromma blocks har en årlig omsättning på ca 2 miljarder 

kronor och ett besökarantal på ca 6 miljoner år 2013.  

 

Några av Bromma Blocks närliggande konkurrenter är Vällingby Centrum, Solna Centrum samt Kista 

galleria. Infrastrukturmässigt går det att ta sig till Bromma blocks med bil, buss eller spårväg. 

Utvecklingen i området kring Bromma blocks ser ljus ut, med nya planerade bostäder i de närliggande 

områden Ulvsunda, Annedal, östra Mariehäll samt Riksby. Fram tills hösten 2013 ägdes Bromma 

blocks av KF fastigheter. Därefter köpte Starwood Capital Group en portfölj av flertalet köpcentrum 

runt om i Sverige, där Bromma blocks ingick i denna portfölj. Starwood Capital Group innehar 
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majoritetsägandet av Bromma blocks. Vencom Property Partners AB är delägare som sköter både 

förvaltning och utvecklingen av köpcentrumet. 

 

Företaget Vencom grundades av Johan A. Gustafsson år 1994, och var ursprungligen ett kvalificerat 

finansiellt rådgivningsföretag. Fokusområdena kring denna omgivning var Merges & Acquistitions 

samt strategisk rådgivning. Fokus under 1990-talet samt in i tidigt 2000-tal kom dock att bli allt mer 

inriktat på fastighetsorienterad rådgivning. Sedan 2004 blev Vencoms huvudfokus 

fastighetsrelaterade investeringar och projekt via Vencom Property Partners AB. Företagsfilosofin är 

att samarbetspartners med Vencom ska känna förtroende eftersom att Vencom alltid agerar med 

största möjliga professionalism, kompetens, sekretess, tillgänglighet och integritet. Vencom Property 

Partners AB mål är att utveckla långsiktiga relationer med sin omgivning. Andra köpcentrum som 

Vencom Property Partners AB är delägare i och förvaltar är bland annat Arninge i Täby, Boländerna i 

Uppsala 

samt Lidingö Centrum i Lidingö.  

 

På intervjun med Vencom Property Partners AB representerades av Pauline Von Troil, numera Centre 

Manager för Bromma Blocks. Hon var även Centre Manager under en tid då KF Fastigheter ägde 

Bromma Blocks samt har tidigare varit Commercial Business Development Manager för IKEA:s filial i 

Moskva. Då de flesta svaren i möter var raka och konkreta så tog detta möte inte lika lång tid. Efter 

cirka en timme avslutades mötet, och samtliga frågeställningar var besvarade. 

6.1.3 Citycon 

Kista Galleria ägs till 50 % vardera av Citycon respektive 

Canada Pension Plan Investment Board, vidare kallat 

CPPIB, och är beläget i Kista. I Kista Galleria finns det 180 

olika butiker av stor diversitet fördelat mellan handel, 

service, restauranger och caféer. Det är framförallt inom 

service och upplevelser som Kista Galleria utmärker sig, 

med stor biograf, bowling och Go-cart som exempel på 

upplevelser som Kista Galleria har att erbjuda. Inom 

service finns det post, bank, BVC, vårdcentral, tandläkare 

med mera.  

 

Till Kista Galleria kommer över 18 miljoner besökare årligen, med en uthyrbar yta på ca 89 400 

kvadratmeter (Citycon, 2015). Denna yta är fördelad på flera olika användningsområden, där 

majoriteten av all yta, 56 700 kvadratmeter, utgörs av själva köpcentrumet. Den övriga ytan är 

fördelad på cirka 9200 kvadratmeter kontor, 4600 kvadratmeter lager, 10 000 kvadratmeter 

studentbostäder, 8100 kvadratmeter hotell samt 800 kvadratmeter övrig yta. Inkluderas 

parkeringsytan på cirka 43 600 kvadratmeter uppgår fastigheten till totalt cirka 133 000 

kvadratmeter. 
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Kista Gallerias närliggande konkurrenter är bland annat Sollentuna Centrum, Solna Centrum och 

Bromma Blocks. Kista Galleria sitter på ett utmärkt läge infrastrukturmässigt med ett stort 

kommunikationsnav i dess omedelbara närhet (Citycon, 2015). Under gallerian finns ett antal 

busslinjer. Alla bussar som går norrut passerar genom Kista. Kista Galleria ligger även alldeles intill 

tunnelbanan vilket ökar lättillgängligheten till gallerian. Därtill ligger det lägligt i korsningen mellan 

två av de största motorvägarna som finns i Stockholm, E4:an respektive E18. All biltrafik som önskar 

byta färdriktning, antingen byta från E4:an till E18 eller vice versa, kommer behöva passera gallerian.  

 

Kista galleria byggdes ursprungligen år 1977, men genomgick en total ombyggnation kring 

millennieskiftet. År 2013 skedde ett ägarbyte från DNB Livsforsikring som ägt gallerian sedan 2005 till 

att ägas av Citycon samt CPPIB som ett joint-venture (Tollesson, 2015).  

 

Företaget Citycon grundades år 1988 av försäkringsbolaget Sampo Pension Ltd tillsammans med 

flertal privatpersoner där företaget initialt investerade i kontorsfastigheter (Citycon, 2015). År 1998 

övergick fokus från kontorsfastigheter till handelsfastigheter, där de förvärvade 223 fastigheter runt 

om i Finland för initiera denna nya inriktning som företaget valt. Det nya fokus bar frukt, där företaget 

1999 genomförde en enorm fastighetsaffär på cirka 320 miljon euro och därigenom nästan 

fördubblades Citycons fastighetsvärden. Den 1 Juli 2005 klev Citycon för första gången in på den 

svenska köpcentrummarknaden genom att förvärva 75 procent av Åkersberga Centrum. Idag äger 

Citycon antingen helt eller delvis åtta olika köpcentrum runt om i Sverige. Några av de större 

köpcentrumen är Kista Galleria i Kista, Liljeholmstorget i Stockholm samt Tumba Centrum i Tumba.  

 

Citycon har som nämnt sina rötter i Finland, med Marcel Kokkeel som nuvarande VD och som suttit 

som VD sedan 2011. Citycon är sedan 1988 börsnoterade i Helsingfors (Erikson, 2013). Målet för 

Citycon är att vara den främste ägaren och operatorn inom handelsfastigheter, både för de nordiska 

och de baltiska länderna. Detta hade Citycon tänkt försöka uppnå genom att effektivisera drift och 

underhåll samt genom att växa sig större genom expansion, förnyelse av äldre köpcentrum samt 

selektiva förvärv för att bli effektivare och intressantare för aktieägare.  

 

Intervjun med Citycon hölls med Magnus Åkesson, Commercial Director för Kista Galleria. Han har 

tidigare yrkeserfarenhet som fastighetsutvecklare för Coop Fastigheter AB och dessförinnan arbetat på 

Unibail-Rodamco som både Senior Development Manager som Senior Operating Manager. Intervjun 

varade i cirka en och en halv timme, tills dess att alla frågor retts ut och besvarats. 

6.2 Intervjuresultat 
Nedan presenteras samtliga aktörers samlade svar på de i förväg förberedda frågeställningarna. 

Frågeformuläret som användes under intervjun finns som bilaga 2 i slutet av rapporten.   

6.2.1 Spelteorins tillämplighet 

Under intervjun med Thon Property AB konstaterar Jonas Tapio att kommunikationen mellan 

köpcentrumaktörer flödar fritt. Tapio menar på att bredden av köpcentrumaktörer som agerar på 
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köpcentrummarknaden är mikroskopisk, och att alla känner alla. På så vis vet de flesta aktörer hur 

tankegångarna i de konkurrerande företagen går till, och hur olika företag mår är ingen stor 

hemlighet.  Därutöver publiceras HUI:s rapport som innehåller bland annat information om 

omsättning, utveckling, försäljningssiffror som är uttömmande och frilägger marknadsinformation för 

aktörer att ta del av. Det kan därför konstatera att indirekt och direkt kommunikation förekommer 

mellan aktörerna. 

 

Däremot kommunicerar aktörerna sinsemellan inte om allt. Tapio menar på att “företagshemligheter” 

och strategier är något som aktörer inte vidarebefordrar till konkurrenter. Han menar på att framtida 

förvärvsplaner och liknande projekt som fortfarande inte genomförts inte pratas om med andra 

aktörer. Detta indikerar att den information som är väsentlig för att aktörer ska kunna agera beroende 

av varandra, inte delges.  

 

Under intervjun med Pauline Von Troil från Vencom Property Partners AB framkom att 

kommunikationer och “informationsspill” sker löpande på marknaden. Som ett exempel på detta 

skulle Von Troil på ett informationsmöte med Vällingby centrum för att höra om deras tankar och 

tillvägagångssätt för driften av deras köpcentrum. Von Troil säger att aktörer som samarbetar en del 

med varandra kan erhålla viktiga kunskaper. Närmare samarbeten och informationsutbyte sker 

däremot med aktörer på köpcentrummarknaden som inte är direkt konkurrerande med Bromma 

Blocks. Exempelvis diskuteras det en del med Sickla köpkvarter som ägs av Atrium-Ljungberg 

gruppen, som inte har några konkurrerande köpcentrum på samma marknad som Vencom Property 

Partners AB. 

 

Däremot menar Von Troil att aktörerna på marknaden inte diskuterar alla typer av frågor. 

“Affärshemligheter” och större delen av verksamhetens ekonomiska information undanhålls. 

Informationsutbytet som sker är av allmän typ och handlar mer om taktik för drift och underhåll än 

för utveckling. 

 

Under intervjun med Magnus Åkesson från Citycon klargjordes att det finns restriktioner för vad som 

får kommuniceras köpcentrumaktörer emellan. Eftersom flera av de stora köpcentrumaktörerna är 

börsnoterade företag finns det intern information som exempelvis bokslutsredovisningen som inte 

kommuniceras, säger Åkesson. Bortsett från detta är kommunikationen mellan köpcentrumaktörerna 

relativt god. Köpcentrummarknaden är inte särskilt stor och många är bekanta med varandra vilket 

stimulerar erfarenhetsutbyten. Dock delar man inte med sig av allt, det vill säga det förekommer viss 

sekretess. 

 

Åkessons svar kring tilliten på köpcentrummarknaden var också intressant att ta i hänsyn till vid 

bedömmandet av tillämpligheten. Åkesson beskrev tilliten på marknaden som relativt god, men inte 

för att aktörerna sinsemellan hade goda relationer. Åkesson menade på att företag som Citycon 

konkurrerar med på den svenska köpcentrummarknaden är bundna av reglemente och strategier till 

följd av att de är börsnoterade. Om sådana företag agerar utanför sina tänkta strategier som de 
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förmedlat till sina aktieägare finns stor risk att företagen förlorar anseende och förtroende hos sina 

aktieägare. Att agera utanför sina strategier och tillvägagångssätt är därmed för riskabelt mot vad 

aktörerna skulle kunna vinna på att bryta sina mönster menar Åkesson. 

 

I viss utsträckning förekommer kommunikation på köpcentrummarknaden men den är inte av en 

karaktär som avslöjar vad en aktör tänker göra utan allmängiltig till sin karaktär, menar Åkesson. 

Majoriteten av de strategiska besluten sker bakom stängda dörrar.  

 

Det framgår tydligt i samtliga intervjuer att kommunikation förekommer mellan köpcentrumaktörer 

och att det inte finns några direkta restriktioner rörande detta bortsett från vad som kan klassificeras 

som konfidentiell information, bokslut och annan liknande information av ekonomisk karaktär som 

skulle kunna skada företagets lönsamhet och framgång om det läckte ut. Därtill finns det mycket 

information tillgänglig via undersökningar som görs av bland annat handelns utredningsinstitut, 

såsom prognoser kring utvecklingen av handel hos olika köpcentrum samt vilka åtgärder som nyligen 

genomförts. Dessa prognoser kan beställas från institutet av samtliga köpcentrumaktörer på 

marknaden.  Köpcentrummarknaden är en relativt liten marknad och man inges en ”alla känner alla” 

känsla, inte minst på grund av att många är bekanta varandra genom yrkeserfarenhet tillsammans.  

 

Intervjuerna visade även på att olika företagsstrukturer har skilda restriktioner och regler att följa. 

Aktörers beslutsfattande kan alltså delvis bygga på kännedom om andra konkurrenters restriktioner 

och på så vis utnyttja en annan aktörs strategi om strategin går att förutsäga. Dock har inte aktörerna 

tillgång till konkurrenternas beslutsdokument rörande planer och hur en aktör avser att gå tillväga 

med sin investering. 

 

6.2.2 Spelarkaraktär 

Thon Property AB är privatägda och börsnoterade och det är en anledning till att de kan göra det som 

lämpar sig bäst för de själva, vare sig det sker genom att bygga bostäder, kontor eller för att skapa 

handel. Enligt Tapio gör Thon Property AB det som ger de den bäst möjliga avkastning givet den 

investering man genomför i olika situationer. Svaret Tapio ger kan tolkas som att Thon Property AB 

granskar marknaden och läser av andra aktörer för att sedan genomföra den investering som ger de 

den bästa avkastningen givet marknadssituationen.  

 

Thon Property AB tillämpar ett evighetsperspektiv på sina investeringar, det vill säga de ser väldigt 

långsiktigt på sitt ägande. Målet för företaget är att förbättra sin produkt så mycket som möjligt och de 

kliver in på marknaden med avsikten att stanna. Thon Property AB söker utöka sina marknadsandelar 

för att så småningom uppnå marknadsdominans. Taktiken Thon Property AB tillämpar kan hårdras 

som konkurrens möts med hårdare konkurrens. 

 

Vencom Property Partners AB bedriver en annan typ av taktik på marknad. De anser att taktiken för 

att lyckas på marknaden hänger på att det förekommer ett samarbete inom närområdet. Vencom 
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Property Partners AB söker därmed att utveckla goda relationer med sina närliggande fastighetsägare 

för att tillsammans utveckla hela Bromma Blocks närområde till något förmånligare. För att 

genomföra en önskvärd områdesutveckling har Vencom Property Partners AB ingått samarbetsavtal 

med några av de kringliggande privata fastighetsägarna. Strävan är främst att utveckla infrastrukturen 

i området och på så vis stärka attraktionsvärdet för Bromma Blocks. 

 

Vencom Property Partners AB söker däremot inte att agera i samförstånd med andra 

köpcentrumaktörer, något sådant fungerar nämligen inte i praktiken eftersom det är en 

konkurrerande marknad menar Von Troil. Dock sker ett nära samarbete med Starwood Capital Group, 

den huvudsakliga ägaren av Bromma Blocks. Von Troil nämner även att Vencom Property Partners AB 

och Starwood Capital Group söker den långsiktigt bästa lösningen, då de båda är aktörer som sitter 

länge på samma fastighet.  

 

Initialt i intervjun med Citycon diskuterades hur de agerade gentemot både andra köpcentrumaktörer 

samt aktörer i allmänhet. Åkessons svar var att samförstånd mellan Citycon och andra 

köpcentrumaktörer inte existerar, då ett agerande i samförstånd inte fungerar i praktiken på 

köpcentrummarknaden. Däremot var Åkesson positivt inställd till att agera i samförstånd med andra 

aktörer, främst med aktörer inom infrastruktur. Citycons strategi är att hitta lokalt starka köpcentrum 

som är lokaltrafikförankrade vilket kräver nära samarbeten med såväl kommun som de aktörer som 

driver lokaltrafiken i området. Här i Stockholm har samarbetet mellan Citycon, SL och Stockholm stad 

varit väldigt viktig menar Åkesson. Citycons fokus för Kista Galleria ligger snarare på att utveckla 

närområdet än köpcentrumets enhet som sådan.  Är området gynnsamt stimulerar detta flödena i 

området.  

 

Vid tillfrågan om reaktionerna på Mall of Scandinavias etablering berättar Åkesson att Citycon inte 

låter sig påverkas i speciellt stor utsträckning av denna nyetablering. Åkesson menar att anledningen 

är att det kundflöde som Kista Galleria idag har inte kommer förskjutas nämnvärt i riktning mot Mall 

of Scandinavias. Därmed ligger fokus på att hitta ett sådant utbud som passar dagens kunder. 

Reaktionen kan däremot vara engångsföreteelse, och inte ett beteende, men i detta fall är det svårt att 

bedöma. 

 

Sammantaget, använder aktörerna olika taktiker för att uppnå lönsamhet. Beroende på taktikvalen och 

motiveringen bakom dessa val kommer sedan tolkas som ett beteende i slutsatsen. Detta beteende 

kommer att passas in på en spelarkaraktär.  

6.2.3 Aktörens mål 

Thon Property AB letar ständigt efter nya investeringsmöjligheter, de köper inte med syfte att sälja 

vidare utan vill utöka sina marknadsandelar i Sverige.  Tapio är av åsikten att tanken om långsiktigt 

samarbete för uppnå största gemensamma avkastning för en grupp aktörer fungerar inte i praktiken. 

På köpcentrummarknaden konkurrerar alla med alla menar han. Thon Property AB ser större 

potential i att utveckla den egna verksamheten än att söka samarbete med sin omgivning. 
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Vencom Property Partners AB:s huvudsakliga mål på marknaden är att Bromma Blocks ska vara det 

självklara förstahandsvalet när det kommer till shopping inom deras primära och sekundära 

handelsupptagningsområde. Detta innebär att för människor som bor och arbetar inom det primära 

eller sekundära området ska det självklara valet när det kommer till handel vara att åka till Bromma 

Blocks. Detta kommer givetvis inte stämma för alla situationer, då folk som jobbar och bor i de 

primära områdena inte alltid befinner sig inom områdena när handel blir aktuellt, men i de lägen då 

människorna är hemma eller på jobbet ska Bromma Blocks vara det naturliga handelsvalet. Vencom 

Property Partners AB vill inte kivas med andra aktörer och inte heller konkurrera ut andra 

köpcentrum. Priorietet ligger i att inte gå miste om marknadsandelar till följd av etableringen av Mall 

of Scandinavia.  

 

Citycons mål på köpcentrummarknaden är att hitta och vidareutveckla lokalt starka köpcentrum som 

är både lokaltrafik- och livsmedelsförankrade. Citycons strategi är att hela tiden befinna sig i kärnan, 

det vill säga Citycon vill inte etablera externa köpcentrum utan de vill ligga i knutpunkter kring 

kommunikationsnav. Även nyetablering inom liknande områden under utveckling tycker Åkesson är 

klockrena projekt ur Citycons synvinkel.  

 

För att utreda aktörens mål ur ett spelteoretiskt perspektiv begränsades alternativen i frågan. Frågan 

övergick från att vara öppen till att begränsas till de två alternativen marknadsdominans och Perfect 

Cooperative Equilibrium. Givet dessa två ytterligheter lutade ändå Citycon mer åt Perfect Cooperative 

Equilibrium enligt Åkesson. Detta mål var det alternativ stämde bäst överens med den taktik Citycon 

för på marknaden. Hade däremot konsumentmönstret varit sådant att konsumenter var villiga att 

färdas betydligt längre sträckor än vad man är idag, hade Citycon med all sannolikhet siktat på att 

uppnå marknadsdominans istället, enligt Åkesson.  

 

Sammanfattningsvis, strävar aktörer mot olika mål och har olika taktiker för att uppnå dessa mål. Vad 

som inverkar på valet av mål är kundflödena kring köpcentrumet och var dessa kommer ifrån samt 

företagets mentalitet.  

6.2.4 Investeringsstrategier 

För att analysera en situation när beslut kring en investeringsstrategi borde fattas undersöks 

reaktionerna på etableringen av Mall of Scandinavia. Aktörerna har blivit tillfrågade hur de resonerar 

kring etablerandet av Mall of Scandinavia, där ett beteende försöker fastställas. Sollentuna Centrum 

påverkas på så vis att Thon Property AB tvingas genomföra åtgärder.  

Eftersom etableringen av Mall of Scandinavia framförallt kommer påverka Sollentuna Centrum på 

modesidan, kommer butiksytrummet för H&M-butiken att byggas ut. Strategin inriktar sig således på 

att utöka säljytan för en specifik butik, varav en ombyggnation ligger närmast till hands. På modesidan 

är det märkesbutikerna som drabbas hårdast. Anledningen bakom detta är att Sollentuna Centrum har 

skjutit lite över målet. Det finns för många dyra butiker som omsätter för lite, hävdar Tapio. Genom att 

utvidga ett butiksutrymme som H&M kan verka som dragkraft för kunder. Därtill har en butik som 
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H&M en god omsättning per kvadratmeter jämfört med exklusiva butiker. Det kan vara lönsamt att 

utvidga en sådan butiksyta för att konkurrera med etableringen av Mall of Scandinavia.  Genom en 

utvidgning av exempelvis H&M skulle det genom ökat besöksantal uppstå agglomerationseffekter, det 

vill säga ökandet av H&M:s säljytor skulle kunna öka omsättningen även för kringliggande butiker.  

 

Några av hyresgästerna på modesidan kommer få problem. För ett närcentrum som Sollentuna 

Centrum finns helt andra aspekter att ta i beaktande. Det är nödvändigt att ha kärnbutiker såsom 

Kappahl, Lindex, Dressman och H&M säger Tapio. Nuvarande profilering kommer bli hårt 

konkurrensutsatt. Strategin som Thon Property AB tillämpar på Sollentuna Centrum är att fokusera på 

vardagshandel istället för exklusiv handel som kommer förflyttas till Mall of Scandinavia och som 

redan finns i City, menar Tapio. Detta kan exempelvis ske genom att någon märkesbutik konverteras 

till Dressman eftersom just Dressman är en kärnbutik som saknas i butiksutbudet.  

 

Strategin Thon Property AB använder sig av är att de föråldrar sig i Sollentuna Centrum, “trycker upp i 

åldrarna och går neråt “som Tapio utrycker det. Etablering av Mall of Scandinavia kommer innebära 

en absorption av handeln inom mellansegmentet.  Kampen om mellansegmentet kommer Sollentuna 

Centrum aldrig kunna vinna hävdar Tapio. Han menar vidare på att en tät dialog med detaljister, som 

är duktiga på detaljhandel och kan ha en föraning om vad som kommer hända i Norrort, är att föredra 

vid planering samt genomförandet av investeringsstrategier.   

 

Om fokus riktas till aktuella investeringsstrategier för Vencom Property Partners AB ser dessa 

annorlunda ut jämfört med Thon Property AB. Ursprungligen etablerades Bromma Blocks som en 

volymhandel och de framtida planerna är att behålla denna handelsstruktur. Planen för Bromma 

Blocks har sedan länge varit att expandera sin handelsyta, som resulterat i att expansion är den 

investeringsstrategi som Bromma Blocks tänkt använda sig av för att bemöta etableringen av Mall of 

Scandinavia. Syftet med expansionen är att öka köpcentrumets kritiska massa, det vill säga öka 

sortimentet av olika butiker inom diverse olika kategorier. Fokus kommer framförallt ligga på att 

utvidga ytor för service samt för butiker inom sport och hälsa. 

 

Konsumentbeteendet inom området har till stor del förändrats vilket föranlett Vencom Property 

Partners AB att dessutom utveckla sällanköpshandeln för att bemöta förändringen.  Utvecklingen av 

sällanköpshandeln har resulterat i att en av hangarerna genomgått en ombyggnation till att bli mer 

gallerialik. Utvecklingen har skett i etapper, där man började med att sammanlänka hangarerna till en 

sammanhållen enhet. Den sista etappen av expansionen påbörjades i samband med att Starwood 

Capital Group tog över ägarskapet.  

 

Citycon har i dagsläget inga större investeringsprojekt, då de nyligen genomfört flertalet stora 

investeringar genom bland annat öppnandet av Stockholms näst största bibliotek. Löpande fortgår 

något som Åkesson kallar för optimering i köpcentrumet. Optimering handlar om att utveckla alla 

tänkbara kanaler som Kista Galleria har utåt. Detta kan omfatta bland annat design, planutveckling, 

hyresgästutveckling och marknadsföringsförbättring. Kista Galleria genomför frekvent optimeringar i 
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samband med ombyggnationer i gallerian. Optimeringar sker även i viss utsträckning när 

ombyggnation inte pågår vid sidan om. Syftet med löpande ombyggnationer och optimeringar är att 

försöka knyta an till det lokala serviceutbudet utanför gallerian för att på så vis förflytta servicen in till 

gallerian. På sikt kan det bli aktuellt att expandera säljytan men i dagsläget är optimeringar att föredra 

menar Åkesson.  

 

Sammantaget är Thon Property AB inställda på att utvidga säljytan för specifika butiker som H&M och 

satsa mer på vardagshandel än exklusiv handel, varav ombyggnation i kombination med omprofilering 

är de strategier som Thon Property AB kommer använda sig av. Planerna för Bromma Blocks är 

inriktat på expansion för att bemöta etableringen av Mall of Scandinavia och för att öka den kritiska 

massan. Vencom Property Partners AB kommer dessutom genomföra en ombyggnation för att anpassa 

Bromma Blocks till det förändrade konsumentbeteendet. För Citycon ligger fokus i dagsläget på 

optimeringar i olika former, ofta i kombination med en ombyggnation. I framtiden är dock inte en 

expansion uteslutet för företaget.  

6.2.5 Aktörens användning av spelteori 

Tapio anser att spelteorier i den utsträckningen inte är särskilt aktuellt för Thon Property AB. De 

undersöker inte spelare och aktörer utifrån någon spelteoretisk modell såsom Prisoners Dilemma eller 

Public Goods Game särskilt. Däremot kan Thon Property AB använda sig av psykologiska strategier i 

bemötandet av andra aktörer. Genom att agera på ett visst sätt kan Thon Property AB avskräcka andra 

aktörer att etablera sig på sin marknad.  

 

Von Troil hävdade att spelteorier gentemot andra köpcentrumaktörer inte tas i beaktande vid 

investeringsbeslut på marknaden. Vencom Property Partners AB bedömer att spelteorier är alltför 

kostsamt att undersöka. Däremot tittar Vencom Property Partners AB på andra psykologiska aspekter, 

där bland annat konsumentbeteenden är relevant att undersöka. Von Troil menar att det enda som 

görs mot andra köpcentrumaktörer är att det sker ett kontinuerligt bevakande av dessa för att se hur 

aktörerna tänker och agerar på marknaden. Relativt fåtal aktioner genomförs på marknaden utan att 

Vencom Property Partners AB fått kännedom av dessa i förväg, hävdar Von Troil. 

 

Åkesson menar på att spelteorier inte är något som beaktas inom Citycon, åtminstone inte medvetet. 

Själva begreppet spelteori och vad det används till kändes relativt främmande och inget som beaktades 

vid beslutsfattande i företaget. Citycon bevakar givetvis de andra aktörerna på marknaden men inte ur 

ett spelteoretiskt perspektiv utan snarare för att kunna förstå åt vilken riktning marknaden som helhet 

är på väg. 

 

Efter en mer genomgående förklaring av vad som avsetts med spelteorier Åkesson att sådana 

beteendeanalyser inte är lika intressanta på en trög marknad som köpcentrummarknaden. Åkesson 

förklarar att spelteorier som studien avser kan vara intressanta om det sker många aktioner inom 

relativt korta tidsintervall. På en sådan marknad är det enklare och mer effektivt att “överraska” och 

spela ut sina konkurrenter. På köpcentrummarkanden är tempot för genomförandet av aktioner 
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väldigt lågt, och alla aktioner tar väldigt lång tid att genomföra. Att Mall of Scandinavia som projekt 

initierades för cirka åtta år sedan och fortfarande inte står klart idag är ett exempel på att 

köpcentrummarknaden är trög. På så vis blir effekten av “överraskningar” långt ifrån lika effektfulla på 

en marknad som denna. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att samtliga aktörer inte medvetet fattar beslut med spelteori i åtanke. 

Dock är beteendeanalyser intressant att titta närmare på för att förstå sig på de psykologiska 

aspekterna av vad som kan förmå en aktör att agera på ett visst sätt. Det psykologiska spelet aktörer 

sinsemellan ska inte förringas.  

 

7 Slutsats 

7.1 Spelteorins tillämplighet 
Modeller som appliceras på verkliga fall kommer väldigt sällan kunna uppfylla alla de kriterier som 

krävs för att modellerna ska vara tillämpliga. Det är därför analoga tillämpningar vanligtvis blir 

aktuella när det kommer till verkliga fall. Även på köpcentrummarknaden kommer en analog 

tillämpning av Prisoners Dilemma och Public Goods Game behövas göras. 

 

Kriteriet att aktörerna i modellen ska agera "oberoende" av varandra kan inte anses vara uppfyllt i sin 

helhet på köpcentrummarknaden. Intervjuresultatet pekar på att samtliga aktörer kommunicerar med 

varandra och känner varandra väl. Ett annat resultat som visat sig är att olika företagsstrukturer har 

olika restriktioner och regler att följa.  Restriktionerna och reglerna leder till att ageranden som 

aktörer gör på marknaden blir mer förutsägbara, vilket gör att beslutsfattanden från aktörer kan bygga 

på att man känner till och utnyttjar sina konkurrenters restriktioner. Något som går stick i stäv med 

Prisoners Dilemma och Public Goods Games grundmodell. 

  

Frågan är dock vart gränsen för kommunikation går i grundmodellerna. Förmodligen vet fångarna i 

modellen en hel del om varandra. Beslutsfattandet påverkas givetvis av uppfattningen fångarna har av 

varandra. Den kommunikation som förekommer och den information som fluktuerar på marknaden 

bedöms därmed inte påverka beslutsfattandet mer än vad den relation som fångarna har till varandra 

kan tänkas ha för inverkan. Det framgick tydligt i alla intervjuer att det finns en hel del konfidentiellt 

material som hålls inom företaget och inte delges andra aktörer. Det konfidentiella materialets 

innehåll omfattar de strategiska tankar en aktör har på marknaden. Eftersom ingen utomstående aktör 

har tillgång till materialet kommer beslutsfattare hos de olika köpcentrumaktörerna aldrig få en 

komplett uppfattning om andra aktörers ageranden. De restriktioner och regler som aktörer är bundna 

gör det möjligt att i viss mån förutspå ageranden på marknaden.  

Prisoners Dilemma som psykologisk modell bedöms analogt kunna tillämpas på 

köpcentrummarknaden. Vid användande av modellen bör dock tas i beaktande de inskränkningar som 

förekommer. Inskränkningarna i tillämpligheten för Prisoners Dilemma på köpcentrummarknaden är 
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kommunikationen, kännedomen om varandra, restriktionerna, det begränsade antalet spelval och det 

faktum att modellen är anpassad efter enbart parvisa interaktioner.  

 

Analyseras däremot specialfallet Public Goods Game blir det tydligt att spelteorin uppvisar intressanta 

applikationer på en marknad som köpcentrummarknaden. Anledningen bakom detta är för det första 

att det förekommer fler än två spelare på marknaden. För det andra är aktörernas sätt att investera väl 

anpassat till de spelval som bereds i Public Goods Game.  Ingen av aktörerna placerar alla sina 

investeringar på varken den egna verksamheten eller på områdesutveckling. Det förekommer snarare 

en avvägning för hur en aktör fördelar sina investeringar mellan dessa kategorier. Exempel på detta 

gavs under intervjun med Vencom Property Partners AB.  Vencom Property Partners AB har 

tillsammans med sina närliggande fastighetsägare ingått samarbetsavtal för att stimulera en 

områdestillväxt som är gynnsam för alla aktörer inom området. Samtidigt genomför Vencom Property 

Partners AB en expansion för att öka köpcentrumytan samt den kritiska massan, i ett försök att 

bemöta etablerandet av Mall of Scandinavia (Von Troil, 2015). Ett bredare spektrum av spelval borde 

äga en bättre tillämplighet på köpcentrummarknaden. Det kan konstateras att Public Goods Game 

uppfyller fler kriterier för tillämplighet jämfört med Prisoners Dilemma på denna marknad. 

 

Slutsatsen är att båda modellerna bedöms kunna tillämpas analogt, och att Public Goods Game lämpar 

sig bäst för en analys inom avgränsningsområdet för studien.  

7.2 Bedömningen av spelarkaraktärer 
Svaren från intervjuerna var inte alltid enkla att tolka och det förekom en viss svårighet att knyta 

svaren till en viss bestämd spelarkaraktär. Genom studien har framkommit att aktörerna på 

köpcentrummarknaden använder snarlika taktiker i vissa avseenden, men relativt olika taktiker i 

andra situationer. Exempelvis hade Citycon och Vencom Property Partners AB likartade strategier när 

det kom till områdesutveckling, med fokus på att nyckeln till framgång låg i en god områdesutveckling. 

Däremot skiljde sig aktörernas reaktioner åt angående byggandet av Mall of Scandinavia. Om 

skillnaden i detta fall beror på köpcentrumens lokalisering eller om det beror på en skillnad i 

spelarkaraktär, är svårt att avgöra. Köpcentrums lokaliseringar är trots allt låsta och det kan rimligen 

antas att aktörer på olika platser påverkas i olika grad av olika ageranden baserat på 

platsförutsättningarna. Citycon anser inte att etableringen av Mall of Scandinavia borde påverka 

kundflödet nämnvärt. Detsamma kan inte sägas för Vencom Property Partners AB, vilket skulle kunna 

förklara varför dessa aktörer agerar olika även om spelarkaraktärerna vore densamma.  

 

Thon Property AB var den aktör som var lättas att bedöma, eftersom aktören replikerade och 

reagerade i enlighet med en och samma spelarkaraktär genomgående under intervjun. Såväl agerandet 

gentemot andra aktörer, motiveringen av målsättning och investeringsstrategierna indikerar alla ett 

beteende likt en Competitor. Sättet de läser av marknaden och anpassar sig efter sina konkurrenter för 

att sedan fatta ett beslut som ger de den bästa möjliga avkastningen givet marknadssituationen är 

typiskt för en Competitor. Jargongen och attityden under intervjun stärkte även denna slutsats. 
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Det kan konstateras att Vencom Property Partners AB söker att agera i samförstånd med sin 

omgivning för att sträva efter områdesutveckling, varav slutsatsen är att Vencom Property Partners AB 

agerar likt en Cooperator. Trots att de valt att expandera en del av sin verksamhet för att bemöta 

etableringen av Mall of Scandinavia kan detta mer ses som ett krav för att Bromma Blocks ska kunna 

behålla sina marknadsandelar och fortsätta få vara ett volymhandelscenter. Därmed är expansionen i 

detta avseende inte ett typiskt agerande för Vencom Property Partners AB, utan ett krav för att kunna 

följa med i utvecklingen på marknaden.  Att Vencom Property Partners AB inte samarbetar med andra 

köpcentrumaktörer motbevisar inte det faktum att aktören har ett likt en Cooperator. Det är inte 

agerandena utan det är det generella ställningstagandet som Vencom Property Partners AB tar, som 

indikerar ett sådant beteende. 

 

Under intervjun med Citycon var responsen som erhölls en aning svårtolkad. Det finns en tvetydlighet 

i bedömningen av vilken spelarkaraktär Citycon är. Vid undersökandet av strategier för utveckling 

framstår det att samarbete med andra externa aktörer är av intresse. Detta beteende indikerar ett 

beteende hos en Cooperator. Däremot av jargongen i mötet och reaktionerna på etableringen av Mall 

of Scandinavia att döma går det att avläsa ett beteende  likt en Individualist. En faktor som kan tänkas 

påverka denna blandning av spelarkaraktärer är Kista Gallerias unika läge med kundflöden som är 

svåra att absorbera av andra aktörer. Slutsatsen är att Citycon agerar som en Cooperator för att 

områdesutveckling prioriteras, men att det förekommer vissa individualistiska stråk i deras beteende.  

Även en Cooperator kan agera egoistiskt givet olika situationer och bemötanden.  

 

På grund av den tröga marknaden, få observationer av beteenden och ageranden i studien samt viss 

förmodad sekretess gör att det är svårt att säkert bestämma spelarkaraktärerna. Det går däremot att 

skapa sig en relativt god uppfattning av vilken spelarkaraktär en aktör bör tillhöra genom att granska 

argumenten bakom en aktörs reaktion och agerande givet olika situationer.  

 

I ett Public Goods Game spelar samma spelare inte alltid utefter samma strategi under hela spelets 

gång, utan spelstrategierna kan variera (Wachtmeister). Trots att strategierna hos spelarna kan 

förändras tyder samtliga aktörers agerande för närvarande på ett beteende hos Conditional 

Cooperators. Anledningen bakom denna enhetliga bedömning är att ingen av aktörerna ensidigt 

kommer att fokusera på endast en strategi och bemötandet, vilket passar in på spelarkaraktären 

Conditional Cooperator. Däremot ser fördelningen av resurserna annorlunda ut bland de olika 

aktörerna varav aktörerna kan sägas spegla olika varianter av samma spelarkaraktär. 

  

Under intervjun noterades det att Thon Property AB lade ett större fokus på köpcentrumets och dess 

utveckling, men att de inte var främmande för att i framtiden investera mer inom områdesutveckling. 

Tapio menade att Olav Thon gruppen i Norge varit mer involverade i områdesutvecklingen på grund 

av att behovet i Norge varit större, men att de själva inte behövt bidra i någon större utsträckning till 

områdesutvecklingen här i Sverige. Skulle Thon Property AB känna ett behov av att bidra i större 

utsträckning skulle de anpassa sig till marknadssituationen och samarbeta när samarbete frodas 

långsiktigt och konkurrera när konkurrens är det mest slagkraftiga alternativet för framgång. 
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Bedömningen av spelarkaraktären för Thon Property AB är snarlikast en försiktig Conditional 

Cooperator. 

 

Ett annat fokus upptäcktes både hos Vencom Property Partners AB och Citycon. Aktörerna använde 

primärt samarbete med omgivningen och områdesutveckling för att stimulera lönsamhet i sin 

verksamhet. Citycons recept till framgång är att förvärva och utveckla starka lokaltrafikförankrade 

köpcentrum. Att utveckla starkt lokaltrafikförankrade köpcentrum innebär samarbete med både 

kommunen i köpcentrumets närområde samt samarbete med övriga kringliggande aktörer, såsom 

handhållare av infrastruktur. Dock menar Åkesson på att Citycon givetvis genomför löpande 

utveckling och upprustning av det egna köpcentrumet. Exempel på detta var tillbyggandet av en ny 

entré och en kontinuerlig uppföljning av optimeringar. Uppfattningen är att majoriteten av 

investeringarna genomfördes för områdesutveckling, men att viss andel av investeringarna lades på 

utvecklandet av köpcentrumet. Denna aktör bedöms vara en Conditional Cooperator, men hur 

fördelningen av deras investeringar ser ut är annorlunda jämfört med Thon Property AB. 

 

Samma spelarkaraktär kan tillerkännas Vencom Property Partners AB då fokus ligger på att utveckla 

närområdet och hålla sig god med infrastrukturhållare som är villiga att samarbeta. Vencom Property 

Partners AB söker alltså uppnå goda relationer med sin omgivning genom samarbetsavtal så länge de 

blir bemötta av på samma goda sätt. Detta karaktäriserar en Conditional Cooperator om än med en 

annorlunda fördelning av resurserna än de andra aktörerna på grund av förutsättningarna på platsen.  

 

Sammanfattningsvis är vår bedömning som nämnts att köpcentrumaktörerna tillhör spelarkaraktären 

Conditional Cooperator, för att de anpassar sig till marknadssituationen när det kommer till 

ageranden och bemöter samarbete med samarbete och vice versa. Däremot förekommer skillnader i 

hur resurserna distribueras aktörerna emellan och hur många investeringsenheter som varje aktör är 

beredda att satsa i den gemensamma potten respektive den egna verksamheten.  

7.3 Aktörernas mål på marknaden 
Att spelteoretiskt granska köpcentrumaktörernas mål utefter deras egna strategiska mål blev 

emellanåt en aning invecklat. Svaren handlade i stor utsträckning om, var och i vilka omständigheter 

aktörerna kunde tänka sig att investera i nya köpcentrum. Även ifall svaren avslöjade en del om 

aktörernas planer för utveckling var svaren i många fall för tvetydiga för att några slutsatser skulle 

kunna dras. För att försöka åtgärda denna osäkerhet behövdes oftast följdfrågan som begränsade 

svarsalternativen till två ytterligheter, marknadsdominans eller Perfect Cooperative Equilibrium.  

 

Följdfrågan ledde till konkretare svar, trots att våra intervjupersoner uppvisade viss osäkerhet till detta 

ställningstagande, som resulterade i att marknadsdominans i övervägande fall var det mål som 

eftersträvades. Detta då de flesta aktörer, utom till viss del Citycon, inte trodde att Perfect Cooperative 

Equilibrium var praktiskt möjligt. Thon Property AB ansåg att marknadsdominans var mest intressant 

för dem, likaså Vencom Property Partners AB. Vilken typ av marknadsdominans som eftersträvades 

förefaller däremot oklart. I vissa fall verkade dominansen handla om att konkurrera ut andra aktörer, 
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och i andra fall kunde dominansen handla om att betryggande säkra alla sina marknadsandelar på den 

befintliga marknaden. Enbart Citycon visade något intresse för Perfect Cooperative Equilibrium, men 

inte till den mån att det går att påstå att detta mål är något som Citycon eftersträvar.  

7.4 Investeringsstrategier 
Vår avsikt med att ta fram vad aktörerna hade för investeringsstrategier var att bekräfta en aktörs 

spelarkaraktär genom att analysera aktörernas strategiska tankesätt. Bortsett från Vencom Property 

Partners AB:s svar stämde aktörernas investeringsstrategier någorlunda väl överens med vår 

uppfattning av aktörernas spelarkaraktärer.  

 

Vi börjar med att granska investeringsstrategierna i skenet av Prisoners Dilemma. Thon Property AB, 

som bedöms agera likt en Competitor, väljer att fokusera på att anpassa sin butiksmix på ett sådant 

sätt att mixen blir mest gynnsam i förhållande till alla de övriga aktörerna på marknaden. Detta gör 

Thon Property AB genom att bland annat utvidga handel som anpassar sig bättre för det äldre 

segmentet, då de ansåg att Mall of Scandinavia kommer absorbera mellansegmentet av kunder. En 

typisk strategi för en bevakande Competitor.  

 

Vencom Property Partners, som agerar likt en Cooperator, avser att bemöta etableringen av Mall of 

Scandinavia med att konkurrera mot Unibail-Rodamco snarare än att fokusera på sin 

områdesutveckling. Syftet med expansionen som redan konstaterats borde rimligen vara att tillåta 

Bromma Blocks att bedriva en oförändrad verksamhet, inte för att försöka absorbera nya kundsegment 

på marknaden. Den teoretiska bakgrunden ger belägg för att även en Cooperator, givet speciella 

situationer, kan välja att bemöta konkurrens med konkurrens. Detta leder till ett antagande om att 

Vencom Property Partners AB i detta fall tvingades att agera på detta sätt, trots att det inte ligger i 

aktörens natur. 

 

Citycon, som agerade likt en Cooperator, väljer att optimera sitt köpcentrum för att bibehålla och 

utveckla bättre flöden in till området. Detta för att kunna leverera den bästa möjliga produkt till 

slutkunden. Optimeringen sker ofta i samband med ombyggnationer som genomförs för att öka 

attraktionen och tillgången till Kista Galleria. Optimeringarna som görs är vanligen kopplade till 

områdesutveckling, vilket är en lämplig strategi för en Cooperator. 

 

Om fokus riktas till Public Goods Game kan genom studien konstateras att fördelningarna av 

investeringarna skiljer sig åt aktörerna emellan. Vissa aktörer investerar mer på områdesutveckling 

och samarbete med sin omgivning, medan andra väljer att investera mer i expandering av befintliga 

köpcentrum och i nyetableringar.  

 

Exempelvis konstaterade Åkesson att Citycon tittade på olika valmöjligheter specifikt, och var inte 

främmande att sprida sina resurser inom olika områden. Åkesson menade också på att trots att fokus 

ligger på att utveckla och etablera lokalt stark köpcentrum med goda flöden i området låter inte 

Citycon sina köpcentrum, som rena fysiska byggnader, att förfalla. Det läggs även resurser på att 
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optimera och expandera redan befintliga köpcentrumytor. Intrycket som gavs var att Citycon verkade 

lägga majoriteten av sina investeringar på att utveckla området med infrastruktur för att skapa goda 

flöden kring sitt köpcentrum.  Sättet att fördela resurserna passar bäst in på beteendet hos en 

Conditional Cooperator. 

 

Vencom Property Partners AB har en planerad expansion som investeringsstrategi. De verkar 

samtidigt sträva efter att utveckla infrastrukturen i området tillsammans med de omkringliggande 

fastighetsägarna. Sammanvägt finns två investeringar med olika syfte. Expansionen syftar till att 

utveckla den egna verksamheten, och infrastruktursatsningen är ämnad att stimulera 

områdesutvecklingen. Intrycket var att Vencom Property Partners AB är positivt inställsamma till 

samarbete, om de andra aktörerna på marknaden verkar intresserade. Vencom Property Partners 

kommer bemöta etableringen av Mall of Scandinavia genom att konkurrera mot nyetableringen.  

Däremot är de villiga att assimilera sig till ett vänligt marknadsklimat och börja samarbeta när 

kringliggande aktörer sträcker ut händerna. Detta beteende kan tydligt identifieras med en Conditional 

Cooperator. 

 

En aktör som resonerade annorlunda var Thon Property AB, som ansåg att behovet av 

områdesutveckling kring Sollentuna Centrum från deras sida kändes mindre relevant. Det som Thon 

Property AB gör är att de observerar ageranden hos andra aktörer på marknaden, för att sedan 

genomföra sådana investeringar i det egna köpcentrumet som resulterar i största möjliga avkastning 

relativt de övriga aktörerna. Att investeringsstrategin reflekterar beteendet hos en försiktig Conditonal 

Cooperator råder det inga tvivel om. Det krävs en tydlig trend av samarbete på marknaden innan Thon 

Property AB kommer att sträcka sig till att börja samarbeta med omgivningen. 

 

Sammanfattningsvis passade investeringsstrategierna relativt bra in på mönstret för tolkningen av 

aktörernas spelarbeteende. Att exempelvis Bromma Blocks gör avsteg från ett beteende hos en 

Cooperator kan också förklaras med att Bromma Blocks måste genomföra denna åtgärd för att kunna 

bibehålla sin marknadsstrategi, och behöver inte därför tyda på ett egoistiskt beteende. Det hade 

behövts tillgång till flera ageranden vid upprepade tillfällen för att säkrare kunna utröna ett beteende 

hos aktören. Det är annars svårt att med full tillförlitlighet ge något säkert utlåtande om agerandet var 

typiskt för Vencom Property Partners AB eller inte.  Detsamma gäller även för det övriga aktörerna. 

7.5 Aktörernas användning av spelteorier 
Konklusionen av intervjuerna är att spelteorier inte var något som någon av aktörerna inom vårt 

avgränsningsområde aktivt tillämpade. Indirekt kommer däremot aktörer genom erfarenhet agera 

som om de äger kännedom om spelteorier i den mån information finns att tillgå. Det ska sägas att det 

förekom en hel del spelteoretiskt tänk mellan köpcentrumaktörer och andra aktörer, såsom exempelvis 

kommunen. Dessutom låter alla köpcentrumaktörer experter genomföra analyser av typiska 

konsumentbeteenden, för att på bästa möjliga sätt göra sig själva mest attraktiva för något som 

branschen kallar "slutkunden". Alltså används spelteorier av köpcentrumaktörer, men spelteorierna 

som tillämpas och beteenden som analyseras berör inte samma kategori som Prisoners Dilemma. 
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8 Diskussion och frågor för framtida 

forskning 
Köpcentrumaktörernas agerande har granskats ur ett spelteoretiskt perspektiv på den svenska 

köpcentrummarknaden. Vidare har undersökt hur aktörer använder spelteorier när det kommer till 

beslutsfattande vid investeringar. Undersökningen påvisar att ingen av de psykologiska modellerna 

kan tillämpas fullt ut, men att analoga tillämpningar är fullt möjliga. Public Goods Game lämpar sig 

särskilt väl för analog tillämpning på denna marknad. En fortsatt fråga är huruvida användningen av 

modellerna skulle kunna ge aktörerna en fördel på köpcentrummarknaden eller inte.  

 

Fördelarna som en aktör kan uppnå med att förstå och använda spelteorier är att aktören enklare kan 

förutspå ageranden hos konkurrenter i förväg. Detta möjliggör för aktörer att vara proaktiva i sitt 

beslutsfattande vilket kan resultera i att konkurrenters ageranden inte får avsedd effekt. Aktörer på en 

konkurrerande marknad vill givetvis se till att aktörens eget köpcentrum och strategi är den mest 

slagkraftiga. Resultatet ger en fingervisning om att spelteorier är av intresse på 

köpcentrummarkanden. Problematiken ligger i att det på köpcentrummarknaden redan är enkelt att 

förutspå konkurrenters agerande. Det förekommer såväl kommunikation mellan aktörerna som 

diverse andra informationsflöden på köpcentrummarknaden. Kombinerat med en trög marknad, där 

det är svårt att överraska sina konkurrenter, finns det ingen större potentiell ekonomisk vinst i att 

bekosta spelteoretiska undersökningar. Därmed bedöms att spelteorier av typen Prisoners Dilemma 

och Public Goods Game inte känns intressanta för aktörerna på köpcentrummarknaden. 

 

Det har varit svårt att spelteoretiskt kategorisera investeringsstrategierna som aktörerna tillämpar till 

ett visst givet spelval. Som exempel kan nämnas investeringsstrategin optimering, där det var 

problematiskt att bedöma om strategin kunde kopplas till Cooperation eller Defection. Den 

spelteoretiska grundmodellen utgår från att användaren av modellerna tydligt kan skilja på spelvalen 

Cooperation och Defection. Anledningen varför det inte finns tydligare information om vilka kriterier 

som krävs för att strategierna ska kunna kategoriseras som antingen Cooperation eller Defection är då 

arbete med dessa modeller till allra största utsträckning skett på forskningsbasis. Verkligheten är 

däremot inte lika svart och vit i sin framtoning. Vad är det för faktorer i spelvalens struktur som 

indikerar Cooperation eller Defection? Kan samma spelval kategoriseras olika från en situation till en 

annan, beroende på förutsättningarna? I brist på material från verkliga fall kan inget bestämt svar ges. 

 

Eftersom att det förekommer en brist på underlag rörande hur spelval kategoriseras påverkar det 

generaliserbarheten i vårt resultat. Vad är det som exempelvis säger att en infrastrukturell satsning på 

områdesutveckling innebär att köpcentrumaktörer använder spelvalet Cooperation? Genom studien 

kan det konstateras att infrastrukturella satsningar görs för att skapa flöden in till köpcentrumet 

snarare än att utveckla området som sådant. Intervjuresultaten pekar på att köpcentrumaktörer gör 

det som gynnar deras eget köpcentrum långsiktigt. Frågan är återigen, till vilken grad av säkerhet det 

går att koppla köpcentrumaktörernas strategier till de spelteoretiska spelvalen.  
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Resultatet pekar på att de spelteorier som undersökts inte diskuteras mer genomgående hos de 

köpcentrumaktörer som intervjuats. Dock är spelteorier något som undermedvetet kan komma att ha 

en inverkan på aktörerna rörande de investeringsbeslut som fattas. Det finns däremot inga säkra källor 

som bekräftar detta och inga tillförlitliga mätinstrument att förlita sig på för att med full tillförlitlighet 

bekräfta detta. 

 

En annan synvinkel värd att resonera kring är de personliga karaktäristiska drag som varje 

representant för en köpcentrumaktör besitter. Upplevelsen av en aktör på intervjun återspeglas till 

stor del av hur representanten för företaget i fråga uppträder som person. Det är möjligt att en annan 

representant från samma företag skulle kunnat förmedla en annan känsla under intervjun som hade 

kunnat påverka analysen av aktören. Med andra ord kan resultatet påverkas av vem det är som 

intervjuas, och hur denne väljer att svara på intervjufrågorna för företagets räkning. En felformulerad 

mening kan göra att avsikten med meningen missförstås och kan vara vilseledande för hur aktören 

faktiskt tänker och agerar. I slutändan är det ändå människor bakom spakarna som styr företaget 

gemensamt mot ett långsiktigt mål, och den mänskliga faktorn måste tas i hänsyn till vid prövningen 

av studiens validitet. 

 

Validitet och reliabilitet är begrepp som är väletablerade inom vetenskaplig forskning och har därmed 

valts att diskuteras. (Gunnarsson, 2002). Det finns en risk för låg validitet då studien endast omfattas 

av två metodval, semistrukturerade intervjuer och litteraturstudier. Det hade varit önskvärt med 

ytterligare metodval såsom direkta observationer, enkäter eller bara en breddning av undersökningen 

genom att intervjua fler aktörer. Dock är semistrukturerade intervjuer en pålitlig metod i detta 

avseende eftersom det är en metod som direkt kan fånga in de svar som studien söker. En annan 

anledning till bristande validitet är att de spelteoretiska modellerna är utformade efter individuella 

spelare, inte gruppspelare. En grupp resonerar och agerar ofta olikt mot vad en individ i samma 

situation förmodligen skulle göra. Det finns begränsat material på verkliga tillämpningar av dessa 

spelteoretiska modeller, och inte ett enda exempel på verkliga gruppaktörer i spel har påträffats under 

arbetets gång. 

 

Reliabiliteten kan diskuteras i termer om följsamheten av data har varit god utifrån tolkningar av 

svaren som erhållits från intervjuerna. Bedömningarna och tolkningarna av svaren har varit 

likvärdiga, trots att tolkningarna genomförts oberoende av varandra. Med andra ord har 

interbedömarreliabiliteten varit hög. Det är sällan som svaren från aktörerna har bedömts olika. I de 

fall bedömningen inte överstämt mellan observatörerna så har det handlat om små nyansskillnader. 

Förförståelsen inför de semistrukturerade intervjuerna har varit god. Under arbetets gång har 

kontinuerlig handledning och kalibrering av begrepp skett. Kvaliteten på den tekniska utrustningen i 

form av ljudinspelningsapparaturer har också varit god. Sammanfattningsvis kan reliabiliteten i 

studien anses god, men validiteten mer tveksam.  
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Avslutningsvis presenteras förslag på framtida forskning som studien gett upphov till. Förslagen delas 

upp i följande tre kategorier: 

 

• Studien har avgränsats till norra Stockholmsområdet. Det skulle vara intressant att se på 

skillnaden i agerande hos köpcentrumaktörer och spelteoriers applicering på övriga 

marknader utanför detta område. Detta är något som vi anser är relevant att forska vidare i.   

• Studien har inte granskat kommunalpolitiska råd som spelar ur ett spelteoretiskt perspektiv. 

När vi färdigställt vår rapport har vi kommit till insikt om att kommunerna förmodligen är de 

aktörer som använder sig mest av spelteori i praktiken. Kommunerna sitter på planmonopol 

och fattar de avgörande besluten när det kommer till etableringar av köpcentrum varav det 

skulle vara angeläget att titta närmare på hur olika kommunalpolitiska råd i olika kommuner 

spelar mot varandra.  

• Studier av samma spelteorier på en marknad som inte är lika trög och där det inte förekommer 

varken kommunikation eller informationsutbyten i den grad det förekommer på 

köpcentrummarknaden. Det skulle vara intressant att jämföra resultaten från en sådan studie 

med resultaten som erhållits i denna studie. 
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10 Bilagor 

Bilaga 1: Intervjufrågor till Lars Backemar 
 

• Vad motiverar nyetablering av köpcentrum, vad finns det för anledningar till att vilja etablera 

sig på en viss plats? 

 
• I vilka situationer är det intressant att nyetablera? Hur genomförs detta? 

 
• Hur ser du på överetableringen på köpcentrummarknaden? Är det ett problem?  Om det inte 

finns någon samhällsekonomisk kostnad att bygga köpcentrum spelar det någon roll att flera 

köpcentrum slås ut? 

 
• Hur ser du på teorierna kring “Galleriadöden” i Stockholmstrakten? Existerar galleriadöden, 

eller ser du stängandet av de gallerior som skett runt om i Sverige mer som en konsekvens av 

en konkurrerande marknad? 

 
• Hur känns den spontana reaktionen på Mall of Scandinavias byggande? Hur tror du att 

marknaden kommer att reagera? 

 
• Hur uppskattar du ett köpcentrums försäljningskraft och kapacitet? Hur mycket utgörs denna 

försäljningskraft av faktorerna: Storlek, läge, standard och marknadsföring/reklam 

 
• Vi har undersökt olika investeringsstrategier som aktörer kan ta till för att hävda sig gentemot 

en ny kraftfull aktör som etableras på köpcentrummarknaden. I vilka situationer är 

investeringsstrategierna, expansion, nyinvesteringar,  upprustning, utbyte av 

hyresgäster(butiksmixen) samt förbättra marknadsföringen, tillämpliga?  

 
• Vad är det som driver multinationella företag att vilja etablera sig här i Sverige? 
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Bilaga 2: Intervjufrågor till köpcentrumaktörerna 
 

• När ni genomför investeringar, agerar ni då i samförstånd med andra aktörer eller ej? Om inte, 

genomför ni aktioner som är bäst för er själva efter att ni sett hur andra gjort eller agerar ni 

oberoende av andra och gör det som ni anser ger er störst avkastning?  

 
• Hur stark anser ni att tilliten är på köpcentrummarknaden i norra Stockholmsområdet? 

 
• Vad är ert mål på köpcentrummarknaden i norra Stockholmsområdet, d.v.s. vad är er 

långsiktiga plan? Om vi begränsar alternativen till Perfect Cooperative Equilibrium eller 

marknadsdominans, vilket är då det mest tänkbara scenariot för er? 

 
• Hur känns den spontana reaktionen på Mall of Scandinavias byggande? 

 
• Hur ser strategierna ut för att bemöta etableringen av detta nya köpcentrum? 

 
• Initialt, är spelteorier något som är intressant för er? Är det något ni beaktar? 

 
• Agerar ni baserat på spelteoretiska tankar och idéer när ni beslutar att genomföra olika 

investeringar? 

 
• Får ert företag kommunicera med andra köpcentrumansvariga eller med företag som äger 

köpcentrum inom ert område? Finns det restriktioner rörande detta? 

 
• Förekommer det någon slags indirekt kommunikation mellan aktörer? I sådana fall, hur 

förmedlas denna indirekta information, och hur noteras den? 

 
• Hur bedömer ni att era köpcentrum kommer att stå sig gentemot kringliggande köpcentrum? 

 
• Vad har ni för taktik när det kommer till investeringar och åtgärder i ert köpcentrum? Om vi 

begränsar alternativen till expansion av säljytor, ökad marknadsföring eller renoveringar och 

upprustningar? 

 
• (Hur uppskattar ni ert köpcentrums försäljningskraft? Hur mycket utgörs denna 

försäljningskraft av faktorerna: Storlek, läge, standard och marknadsföring/reklam) 
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• (Hur ser ni på teorierna kring “Galleriadöden” i Stockholmstrakten? Existerar galleriadöden, 

eller ser ni stängandet av de gallerior som skett runt om i Sverige mer som en konsekvens av 

en konkurrerande marknad?) 

 
• Vad är det som driver multinationella företag som era att vilja etablera sig här i Sverige? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


