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Sveriges befolkning växer för varje år och parallellt med detta sker en utveckling av handeln 
och retailkonsumtionen, i hela norden. Idag kombineras utvecklingen av detaljhandeln med 
storslagna köpcentrum och gallerior, för att locka till sig folkmassor och detaljister. Dessa 
handelsplatser har länge varit viktiga fastigheter inom samhällsbyggandet och 
stadsutvecklingen. USA och Västeuropa har länge varit ledande inom utveckling och 
förvaltning av köpcentrum genom att de har skapat nya villkor, trender och möjligheter för hur 
en fastighetsägare ska optimera den ekonomiska förvaltningen och andra dylika strategier.  
 
Denna kandidatuppsats kommer att studera vilka trender som finns och i vilken grad de har 
påverkat den svenska köpcentrummarknaden. Utifrån att avgränsa den svenska 
köpcentrummarknaden från andra kommersiella fastigheter, kan vi studera och analysera 
trender och tendenser, vilka håller på att utveckla den traditionella svenska förvaltningen. 
Utöver detta kommer vi undersöka varför utländska företag, inom ägande och förvaltning av 
köpcentrum, vill etablera sig på den svenska marknaden. Till detta ska vi analysera vilka 
incitament som finns och vilka framtidsutsikter dessa företag har.   
 
Vi har lyckats komma fram till att den svenska köpcentrummarknaden har gjort viktiga 
förändringar de senaste 10-15 åren. De har skapats en tydlig professionalisering av den 
ekonomiska förvaltningen för svenska företag med tydligt fokus på att efterlikna utländska 
aktörer genom att börsnotera företaget, försöka dämpa belåningsgraden och satsa på en 
stabil utdelningsfilosofi. Utöver detta har spelreglerna ändrat sig genom att större 
internationella företag har slagit rot på den svenska marknaden. Därmed konkurrerar de 
lokala respektive globala företagen, om de mest attraktiva platserna. Vi har kommit fram till 
att många utländska köpcentrumägare vill satsa på den svenska marknaden då det finns 
tydliga incitament för dessa att göra så. Denna utveckling beror till exempel på att det finns 
en stabil ekonomisk tillväxt, transparens på marknaden och bra möjligheter att skapa 
samarbeten med lönsamma detaljister.  
 
Flera svenska bolag håller på att överge den traditionella förvaltningsmodellen då dessa blir 
mer fokuserade på avkastning och tillväxt, de prioriterar inte längre enbart kundnöjdhet och 
tekniskt underhåll. Sverige har tidigare provat på populära globala metoder, utan verkan, 
men kanske är det dags att återpröva liknande varianter av dessa, då den svenska 
marknaden har blivit en attraktionskälla i den globala köpcentrumhandeln. 
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Sweden's population is growing every year, and in parallel there is an ongoing adjustment of 
the trade and retail consumption, within the Nordic area. Today, the development of retail is 
combined with the development of grandeur shopping malls, with the purpose to attract 
crowds and retailers. These venues have long been essential for the commercial real estate 
development, both on a local and global perspective. USA and Western Europe have long 
been leaders in the development and the management of shopping malls. They have created 
new conditions, trends and possibilities for how a property owner can optimize the financial 
management and similar strategies. 
 
This Bachelor Thesis will study what global trends there are and in what grade these trends 
have affected the Swedish shopping mall market. By defining the Swedish shopping mall 
market, from other commercial real estates, we can review and analyse the trends and 
tendencies that have developed the traditional Swedish management. Moreover we will 
review why a foreign corporate, within ownership and management of shopping malls, would 
like to establish their organisation within the Swedish market. For this purpose, we will 
analyse the incentives and what prospects these corporates are having. 
 

We have succeeded to discover that the Swedish shopping mall market have done important 
changes during the last 10-15 years. There have been a distinct professionalisation of the 
financial management with a clear focus on emulating other foreign companies through 
IPO:s, minimizing the loan-to-value and having a stable dividend performance. Moreover the 
game rules have changed, for the Swedish retail market, due to newly developed 
international corporates that have established their business in Sweden. Therefore there are 
competing forces, between the global FDI: s and local Swedish corporates, with the most 
valuable locations. We have established the conclusion that many of the foreign shopping 
mall owners wants to expand their organisation on the Swedish market, due to clear 
incentives. This is for example due to a stable economic growth, transparency and the 
possibility to create relationships with lucrative retailers. 
 
Several Swedish companies are about to abandon the traditional Swedish management 
model as they become more focused on profit and economic growth, the priority is no longer 
just customer satisfaction and technical maintenance. Sweden has previously tried on 
popular global methods, without effect, but perhaps it is time to re-examine other variants of 
these strategies, as the Swedish market have become an attractive source of the global 
shopping center trade. 
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Förord 

 
I denna rapport presenteras vårt kandidatarbete, som en sista del till vår kandidatexamen på 
Kungliga Tekniska Högskolans civilingenjörsprogram Samhällsbyggnad, med inriktning 
Fastighetsekonomi och Fastighetsjurdik, under våren 2016.  
 
Vi presenterar en aktuell och intressant studie där vi under arbetets gång lärt oss viktiga 
koncept och incitament för den svenska köpcentrummarknaden. Vi vill först och främst tacka 
alla deltagare som har ställt upp för intervjuer. Alla dessa representanter har varit starkt 
bidragande till en relevant och innehållsrik uppsats och de har alla bidragit med konkreta 
svar till våra frågeställningar. Ett särskilt tack vill vi rikta åt Berndt Lundgren, 
universitetslektor vid institutionen för Fastigheter och Byggande på KTH, som har givit oss 
råd och stöd under hela arbetetets gång.      
 
Vi hoppas att ni finner uppsatsen som en intressant undersökning och vi vill uppmuntra att 
andra följer upp med dylika studier som behandlar detta område, då vi tror att det finns 
mycket mer att lära sig.   
 
Stockholm, Maj 2016 
Nils Eriksson & Philip Steinkeller 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

 
Den svenska köpcentrummarknaden har länge varit ett utmärkande exempel i den globala 
handeln. Utvecklingen av den moderna handelsplatsen har gjort att många svenska och 
utländska aktörer vill skapa en verksamhet inom byggande och förvaltning av moderna 
köpcentrum och gallerior. Då detaljhandeln styrs av konkurrens mellan aktörer, kommer det 
alltid att krävas en modernisering och utveckling av marknaden för att via konkurrensen 
locka till sig såväl lokala som globala investerare och retailkunder. Det som tidigare har 
utmärkt den svenska detaljhandeln är att den är transparent, har starkt politiskt stöd och är 
korruptionsfri (Bergström, F. 2016). 
 
Enligt tidigare svenska modeller har det länge funnits ett fokus, inom förvaltning av svenska 
köpcentrum och handelsplatser, på underhåll och teknisk förvaltning. Detta brukar benämnas 
som den traditionella förvaltningen (Lind, H., Lundström, S. 2009). Intäkterna kom från hyror 
vilka var relativt låga, jämfört dagens nivåer. I takt med den moderna utvecklingen har 
tidigare gallerior rustats upp och fokus skiftat till att dela upp värdeskapande faktorer i så 
kallade mjuka- respektive hårda värden. 
 
Mellan 1995-2008 nådde handeln nya rekordnivåer i Sverige men ett tydligt trendbrott 
skedde under globala finanskrisen, vilket ledde till en tillväxtavmattning för svenska företag 
(Bergström, F. 2011). Även utvecklingen av näthandeln har blivit en stark 
konkurrensmarknad mot svenska köpcentrumaktörer, vilket gör att det har blivit hårdare krav 
på utveckling och modernisering av dessa fastighetstyper. Tydligt fokus för nyetablerade och 
äldre fastighetsbolag har blivit att utveckla sin förvaltningsstrategi och satsa på en mer tydlig 
portföljstrategi för att kunna få in mer kapital, minimera risker och öka avkastningen i olika 
företagsprojekt.  
 
Då flera utländska aktörer lockas till den svenska detaljhandeln, inspireras svenska 
fastighetsbolag av globala trender och förvaltningsstrategier. Urbanisering är likväl en annan 
viktig faktor som styr politiska incitament och som därmed påverkar företagsbeteende. 
Storslagna arkitektoniska byggnader, innovativa marknadsföringsstrategier och ankarbutiker 
blir allt vanligare som del av köpcentrumförvaltarens affärsplan (Lind, H; Lundström, S. 
2009). Internationellt ser förutsättningarna för fastighetsbolag och dylika aktörer annorlunda 
ut. Ekonomiska faktorer via olika utdelnings- och intäktskrav har ett större perspektiv och 
blivit grundpelare för ägare till köpcentrum och handelsplatser. I USA är det som följd av 
detta vanligare med en form av fondstruktur, Real Estate Investment Trust (REITs). Via 
optimala skatteregler, för fastighetsbolagen, krävs det förmånliga utdelningskrav till sina 
respektive investerare.  
 
Den amerikanska affärsstrategin testades i Sverige i början av millenniet, den byggde på en 
fondstruktur där outsourcing var en viktig del av den tekniska förvaltningen (Styf, N. 2016). 
REITs – modellen fick inte något större genomslag, delvis på grund av finanskrisen men 
också på grund av den mindre kvantiteten av utländska aktörer som kunde påverka de 
svenska företagen. Detta gjorde istället att svenska fastighetsbolag gick tillbaka till den 
traditionella förvaltningsmodellen.  
 
Idag har svenska köpcentrumprojekt blivit mer kapitalkrävande och det ställs högre krav på 
stabil avkastning och social hållbarhet. Denna avkastningsbaserade filosofi påminner allt mer 
om utländska förvaltningsmodeller och därmed kan det vara så att fler företag, verksamma i 
Sverige, inom en snar framtid överger den traditionella svenska modellen för mer populära 
utländska koncept.  
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1.2 Syfte och frågeställning 

 
Syftet med denna rapport är att kartlägga hur svenska köpcentrum förvaltas idag och vilka 
affärsmodeller branschdominerande bolag använder sig av. Ett tydligt fokus till denna 
uppsats kommer även vara att analysera vilka incitament som får internationella investerare 
att vilja positionera sig på den svenska köpcentrummarknaden och vilka strategier de för 
med sig till Sverige. Målet med rapporten blir att skapa en helhetsbedömning över var 
utvecklingen går och hur ekonomiska incitament påverkar förvaltningen, nu och framöver. 
 

1.3 Hypotes 

 
Vi tror att fastighetsbolag, verksamma på den svenska köpcentrummarknaden, influeras av 
utländska trender för vidareutveckling av affärsstrategier. Anledning till att utvecklingen sker 
trögrörligt, för främst svenska köpcentrum, är på grund av en stark bakgrund från klassiska 
svenska modeller, med tydligt fokus på underhåll och teknisk förvaltning. 
 
Utöver detta tror vi inte att svenska fastighetsbolag utvecklar sina strategier utifrån utländska 
avkastningsbaserade modeller. Dessa strategier har stort fokus på portföljförvaltning och 
mindre prioritering av teknisk förvaltning, vilket vi tror att svenska fastighetsbolag vill undvika. 
För att kunna få fram ett tydligt svar på hur svenska köpcentrumaktörer och fastighetsbolag 
utvecklas kommer vi att genomföra intervjuer med viktiga aktörer och experter inom 
köpcentrummarknaden.  
 

1.4 Definitioner 

 
Köpcentrum: Koncentration av butiker och varuhus, inom en fastighet. 
  
Destinationsköpcentrum: Stora centrum som erbjuder något unikt i sig. 
 

Dagliga shoppingcenter: Erbjuder i första hand daglig varuhandel, ofta i urbana miljöer.  
 

REITs: Ett amerikanskt lagstadgat incitament som ger förmånliga skatteregler då ett 
fastighetsbolag uppnår vissa mål, främst vad gäller aktieutdelning och 
intäkts/utgiftsfördelning. Finns olika varianter i flera länder. 
 

Megatrender: Samhällsförändringar, ofta knutet till människors beteenden, i vårt fall: 
rörelsemönster, konsumtionsvanor, urbana betéende.  
 

Direktmarknad: Köp och sälj av fysiska fastigheter, specifikt köpcentrum. 
 

Aktiemarknad: Köp och sälj av andelar i bolag, i vårt fall kommer det vara fastighetsbolag. 
 

Centralorter: En geografisk knutpunkt, på kommunal nivå, omgiven av mindre köpcentrum.  
 

Local Partner: Uppdelning av förvaltning på entreprenad. 
 

Property Management: Det affärsmässiga ansvaret för en eller flera fastigheter. Ansvar för 
koordinering, service samt att lagar och regler följs.  
 

Portfolio Management: Större investeringsbeslut. 
 

Asset Management: Strategi för investeringar, transaktioner, marknadsanalys och förädling.  
 

Facility Management: Den praktiska förvaltningen av fastigheten genom energioptimering, 
fastighetsskötsel, lokalvård, reception etc.  
 

Traditionell förvaltning: Fokus på teknisk förvaltning, där fastigheten ska vara brukbar ur 
funktionell synvinkel. 
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1.5 Disposition 

 
Introduktion & bakgrund 
En kort bakgrund till vårt ämne, problemfrågeställning och en introduktion till uppsatsen 
 
Metod & Litteratur 
De tillvägagångsätt och metoder vi valt och varför, hur våra undersökningar är konstruerade 
 
Resultat & Analys 
Resultatet från vår datainsamling presenteras och analyseras samt kopplas till den teoretiska 
delen av uppsatsen 
 
Slutsats 
Slutsatser från vår analys dras, och följs upp av en diskussion med problematisering av våra 
slutsatser, samt källkritik 

 
1.6 Avgränsningar 

 
Avgränsningen till denna rapport kommer att bestå av intervjuer med svenska 
fastighetsbolag och aktörer inom detaljhandeln, som förvaltar och äger köpcentrum. Utöver 
detta kommer vi även att träffa personer med expertis inom den svenska detaljhandeln och 
köpcentrummarknaden.  
 
Analysen kommer att utgå från de största aktörerna på den svenska köpcentrummarknaden. 
Teorin och hypotetiska modeller, som tas upp, bygger på vetenskapliga artiklar, tidigare 
rapporter och publikationer. Analysen kommer att ha ett tydligt fokus på aktörernas strategier 
inom förvaltning, finansiering, investering och utveckling av nya projekt. Vi har valt att 
genomföra en kvalitativ studie då vi anser att det är viktigt att personligen möta 
representanter bland de största aktörerna. Under intervjuerna ska det ges möjlighet för 
analys och diskussion med intervjuobjekten. Studien kommer inte omfatta aktörernas 
fullständiga fastighetsbestånd, utan endast delen som behandlar köpcentrum.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 

 

2. Litteraturstudie 
 

2.1 Ägandestrukturer 

 
För att kunna studera olika strategier som köpcentrumaktörer och fastighetsbolag använder 
sig av, när de förvaltar köpcentrum, krävs att man har förståelse för hur ägarstrukturen kan 
skilja sig åt bland de olika företagen. Det sker kontinuerliga förändringar av ägarstrukturer 
inom den kommersiella fastighetsmarknaden och detta syntes tydligt under fastighetskrisen, 
1990-talet. Fastighetsbolag fick inte möjlighet till att låna kapital från banken, i samma höga 
utsträckning som tidigare. Andra aktörer fick en större influens på den svenska 
fastighetsmarknaden, till exempel pensionsfonder och privata fastighetsbolag. Dessa aktörer 
fick ett större genomslag på grund av att när priserna föll, såg de fortfarande möjlighet att 
skapa goda affärer. Detta ligger till grund för att det idag finns många lokala och långsiktiga 
aktörer på den svenska köpcentrummarknaden.  
 
Inom förvaltning och ägande av köpcentrum finns det främst två vanliga ägarstrukturer. Den 
vanligaste ägarstrukturen i Sverige baseras på hur börsnoterade fastighetsbolag arbetar. 
Köpcentrum kan också ägas av olika fastighetsfonder som förvaltas av institutionella 
placerare, till exempel pensionsfonder. En typisk hierarki gestaltas nedan. Till denna struktur 
är det även vanligt att ledningen delar upp förvaltning, av ett köpcentrum, med externa 
aktörer, förvaltningsbolag. Förvaltningsbolaget kommer att ha sin egen struktur med såväl 
ledning som personal (Lind, H; Lundström, S. 2009). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Gestaltning av typisk ägarstruktur för ett svenskt fastighetsbolag 
 

Intervjufrågor, 22-25, behandlar ägastrukturer för köpcentrum 
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Institutionella placerare och utländska investerare kan även välja att samarbeta med en så 
kallad local partner. En sådan aktör använder sig också av olika externa förvaltningsbolag. 
Strukturen för ägarstrategin varierar och kan se ut på följande sätt:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Struktur för hur ägandet via institutionella placerare kan växelverka 

 
Intervjufrågor, 22-25, behandlar ägastrukturer för köpcentrum 
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2.2 Historia  
 

2.2.1 Svenska Köpcentrum 

 
Under 1800-talet utvecklades olika koncentrationer av butiker i ett sammanhängande 
byggnadsverk (Blom, E, 2015). Den första gallerian i Sverige byggdes i Gamla Stan år 1848 
och i denna lät man flera gator löpa genom husen och bilda ett eget kvarter. Detta koncept 
hade sedan tidigare uppstått runt om i Europa.  
 
Snart kom det som skulle bli föregångaren till köpcentrum, ett varuhus, där konceptet byggde 
på att ha gemensamma öppettider, stort utbud och massförsäljning (SR, 2010). Tanken var 
även att kunden skulle kunna se sig omkring utan att känna tvång att köpa något. 
Regelbundet återkommande gemensamma realisationer, till exempel olika 
säsongskampanjer, skulle även vara en attraherande faktor för att få folk att komma till 
centrumet. De första varuhusen som öppnades i Sverige var Nordiska Kompaniet och PUB, 
som grundades år 1915 respektive år 1882. Varuhuset var vid den här tiden inte bara en 
handelsplats utan även en social mötesplats för människor som ville visa upp sig och sitt 
umgänge. Det uppstod nya koder med ögonkast, konversationer och möten för de rika. 
 
I början av 1960-talet kom ett ny slags varuhus att uppstå utanför staden, som ett resultat av 
billismen (Länsstyrelsen Skåne. 2012). Dessa hus var större, både till ytan och utbudet, och 
kunde byggas i urbana miljöer, de kallades köpcentrum. På vissa platser ingick köpcentrum i 
en större bild, där de utgjorde en viktig del i stadsbilden, den så kallade ABC-staden. Ett 
exempel på ett sådant köpcentrum är Vällingby Centrum. Centrumet bestod bland annat av 
kulturella inslag som bibliotek, ungdomslokaler, biograf etc. Även nya material och 
arkitektoniska inslag förändrade utformningen av dessa köpcentrum. En genomgående 
lokaliseringstrend vid den här tiden var att köpcentrummen byggdes kring tunnelbanelinjerna, 
i urbana miljöer. Fokus i förvaltningen var främst en prioritet kring tekniskt underhåll av ytor, 
städning, postsamordning och mindre underhållsinsatser.  
 
Efter fastighetskrisen under 1990-talet förändrades strukturen i fastighetsbranschen. Bolagen 
professionaliserades och kom att utgöras av mer dedikerade fastighetsbolag med tydliga 
strategier, såväl geografiska som affärsmässiga. Typiskt för transaktionerna var lågt pris och 
en hög direktavkastning.  
 
Sedan milleniumskiftet har trenderna varit att renovera det befintliga beståndet, snarare än 
att bygga nytt, med några få undantag. En tydlig trend som har utvecklats, vid nybyggande, 
är att köpcentrumen tenderar att uppstå i gamla lokaler till exempel flyghangarer och fabriker 
(Bromma Blocks).  
 

2.2.2 Real Estate Investment Trust  
 
I början av 1960-talet uppkom en efterfrågan på att investera i fastigheter med samma 
förmånliga skatteregler som rådde för tidens värdepapper (REIT.com, 2016). Ett resultat av 
detta blev att REITs lagen, REITs act, stiftades. Denna investeringsmöjlighet ledde till att 
många fastighetsfonder grundades men dessa var helt separerade från det fysiska 
fastighetsbeståndet.   
 
År 1999 kom REIT Modernization act som tillät REITs företag att bilda dotterbolag 
(REIT.com, 2016). Dessa dotterbolag fick ofta uppgift att organisera, utveckla och förvalta 
beståndet. REITs strukturerade koncerner kunde konkurrera mot alla sorters fastighetsägare. 
I företag som jobbade med förvaltning av köpcentrum blev fokus på att öka det årliga 
driftnettot. Detta märks tydligt för exempelvis Simon Property Groups strategiändring som 
skedde strax innan millenniumskiftet, då de började outsourca delar av deras energiunderhåll 
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till externa aktörer. De valde att expandera verksamheten till drift, underhåll och förvaltning 
av beståndet, via dotterbolag och samarbetspartners, istället för endast portföljförvaltning via 
det ursprungliga bolaget.  
 
År 2000 introducerades börshandlade produkter, EFT: er, som korrelerade med olika REITs 
index. Dessa var tänkta som alternativa finansiella instrument för att placera pengar till 
småsparare, som ville investera i REITs som branch, snarare än ett specifikt företag eller en 
fond. 
 
Sedan 2001 har trenden varit att allt fler länder väljer att anamma REITs-liknande koncept 
men med lite olika varianter och utdelningskrav.  

 
2.3. Beskrivning  
 

2.3.1 Struktur moderna svenska fastighetsbolag och köpcentrum 

 
Innebörden av ett köpcentrum är att det skall fungera som en samlingsplats för ett antal 
handelsfastigheter, som satsar på olika affärsområden. Urban Land Institute definierar ett 
köpcentrum enligt följande:  
 
”En arkitektoniskt enhetlig grupp byggnader för detaljhandel och kommersiell service, som är 
planerad, utvecklad, ägd och förvaltad som en enhet. Denna ska gällande läge, storlek och 
typ av butiker samt antal egna parkeringsplatser, vara dimensionerad och anpassad till den 
marknad som den betjänar” 
 
Denna definition går att applicera på en rad olika former av vanliga handelsplatser som finns 
i Sverige. Det kan handla om citygallerior, regioncentrum, Retail Parks, kommuncentrum, 
stadsdelscentrum etc. 
 
Idag är det en vanlig företeelse att svenska köpcentrum ägs och förvaltas av börsnoterade 
fastighetsbolag. Den främsta anledningen till att ledningen, i ett fastighetsbolag, vill att deras 
företag ska börsnoteras är för att komma åt riskkapital, från aktieköpare. Det är också vanligt 
att svenska börsnoterade fastighetsbolag är högt belånade. Anledningen till att dessa bolag 
belånar sig högt beror främst på att det finns hävstångseffekter, vilka kan skapa goda 
chanser för stabila avkastningar på eget kapital. Detta kommer dock variera över tiden, då 
svenska fastighetsbolag är starkt beroende av konjunkturcyklar. Därmed finns risker med att 
vara alltför högt belånade om företagen inte kan betala sina årliga räntor eller tillbaka lånen i 
sin helhet (Persson, E. 2015).  
 
Hur dessa fastighetsbolag har valt att förvalta sina fastigheter har sedan 1970-talet byggt på 
en utveckling av fastighetsförvaltningen i olika dimensioner. Fastighetsförvaltning definieras 
som “handhavande av fast egendom under juridiskt ansvar”. Länge har det talats om 
fastighetsförvaltning som en form av ingenjörskonst men idag har detta synsätt förändrats. 
Det har blivit mer fokus på marknader och produktion mot såväl hyresgäster som 
retailkunder. En utveckling från 1970-talet har även varit att svenska fastighetsbolag vill 
förvalta kommersiella fastigheter med ett tydligt fokus på att få vara en del av 
samhällsbyggandet och därmed få en större maktposition (Lind, H., Lundström, S. 2009).  
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2.3.2 Struktur Real Estate Investment Trust  
 
REITs kan ses som ett alternativ till direkt fastighetsägande då ägandet sker via en fond, 
med dotterbolag i de flesta fall (REIT.com.2016). Syftet är att ge investerare och 
privatpersoner avkastning på fastighetstransaktioner. I USA har man sedan 1960-talet haft 
en variant av enkelbeskattning. Om den årliga utdelningen till aktieägare är minst 90 % av 
vinsten sker ingen beskattning på företagsnivå. Företagen ser då hyror som en intäktskälla 
mot vilka kostnader som uppkommer således kan skrivas av. Huvudregeln för utdelning är 
att man som aktieägare inte skattar, dock finns vissa undantag. De intäkter som inte delas ut 
taxeras som vanligt.  
 
För att detta inte skall missbrukas av enskilda har man infört regler som bland annat innebär 
att ett REIT-företag måste ha minst 100 aktieägare, där de fem största ägarna inte får 
tillsammans äga mer än 50 % av aktierna. Det finns även regler för hur stor del av intäkterna 
som skall kunna härledas från fastigheter, likaså för utgifterna. I USA finns ett lägsta krav för 
dessa delar om 75 %. Vidare finns formkrav att företaget skall ledas av en styrelse och vara 
självständigt från andra företag. I övrigt gäller samma regler för transparens, regler för 
säkerhet etc. som för andra bolag i USA. 
 
Syftet med detta regelverk är att minska transaktionskostnader, skapa bra likvidnivåer och 
transparens. Reglerna ska även begränsa möjligheterna till riskfylld expansion. Vidare finns 
ett motiv där REIT-strukturen ska neutralisera vissa påverkande faktorer till förmån för 
investeraren. 
 
REITs har blivit allt populärare och används idag av främst länder i väst såsom Storbritanien, 
Belgien, Italien, Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Finland m.fl. De procentuella nivåerna, 
för vart intäkterna och utgifterna skall gå till, skiljer sig ca +/- 10 %. 
 
Man kan dela in REITs företag i tre huvudsakliga kategorier, baserat på verksamhet och risk. 
Mortgage REIT förvärvar och handlar med fastighetsobligationer, främst på 
bostadsmarknaden. Equity REIT ägnar sig normalt åt att handla med fysiska fastigheter och 
får sina regelbundna intäkter genom hyror. Då dessa företag har tre källor till kapital via 
hyresintäkter, fastighetstransaktioner och utdelningar, har detta koncept blivit mycket 
populärt. Den tredje kategorin är en hybrid mellan de ovannämnda varianterna.  
 
I USA har olika koncept och mer specialiserade fastighetsbolag uppstått. Dessa har ofta valt 
att fokusera på ett smalare område än kommersiella fastigheter till exempel enbart kontor 
eller köpcentrum, Mall REITs, vilket faller in som en Equity REIT. Då viljan att investera i 
REITs, som bransch, vuxit de senaste åren har även antalet och värdet för finansiella 
instrument, kopplade till REITs, stigit. I USA har REITs kopplat till kommersiella fastigheter 
inte fått samma genomslag som för bostäder.  
 
I Sverige har REITs konceptet inte tagit fäste, varken det förmånliga skattessystemet eller 
kraven om utdelning är lagstadgat. Möjligheten till direktinvestering för aktieköpare, via till 
exempel börsen, i fastighetskonglomerat och fastighetsfonder har bilvit allt populärare de 
senaste åren. Dessa påminner, i sin struktur, om hur REITs företag i USA kunde se ut före 
milleniumskiftet, då ägande av flera bolag via ett REITs moderbolag inte var tillåtet. Trots 
detta finns rena fastighetsfonder kvar i USA men i mindre omfattning än tidigare.  

Grundtanken med REITs har alltid varit att ge investerare möjlighet att köpa andelar i till 
exempel en fond eller ett bolag, vilket ska kunna likställas med att investera i en fastighet. 
Om fastigheten sköts, förvaltas och hyrs ut på ett företagsmässigt förhållningssätt, bringar 
den intäkter vilka delas ut till ägarna. 
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3. Teori 
 
3.1 Kommersiella Fastigheter 

 
3.1.1 Värdefaktorer 

 
En värdering av en kommersiell fastighet kan uttryckas i olika dimensioner. Främst talar en 
typisk fastighetsägare om fyra unika särdrag, som tillsammans utgör en bra grund för värdet 
av en fastighet. När det förekommer skillnader mellan dessa dimensioner skapas även en 
tydlig skillnad i värderingen mellan en köpare och säljare. Främst fokuserar 
köpcentrumägare på driftnetto, avkastningskrav och realoptioner (Persson, E. 2015). 
 
Driftnetto  
 
När det gäller ägande och förvaltning av köpcentrum krävs det att ägaren är medveten om 
vilka butiker och affärsmixer som retailkunder lockas till. Genom att optimera ett köpcentrum 
med attraktiva butikskedjor kommer kundflödet att öka och därmed kommer det att ske en 
tillväxt i omsättningen för köpcentrumet. Utöver att ägaren kan locka retailkunder, via 
populära butiker och affärsmixer, kan ägaren minimera den tekniska förvaltningen via att 
effektivisera drift- och underhållskostnader. Detta brukar kunna ske genom att ägarna hyr ut 
delar av den tekniska förvaltningen till externa aktörer, outsourcing, eller genom att ha en 
grundläggande hållbar underhållsstrategi. Driftnettot uttrycks som hyresintäkterna med 
avdrag för drift- och underhållskostnader och fastighetsskatt. Driftnettot används vanligtvis 
när fastighetsägaren eller marknadsaktörer vill bedöma marknadsvärdet för fastigheten. 
Avkastningsvärdet beräknas genom att nuvärdesummera alla framtida potentiella 
nettoöverskott (Lind, H; Lundström, S. 2009). 
 
Avkastningskrav/Risk 
 
I all form av ägande av kommersiella fastigheter finns en risk att investeringen inte ska 
generera de avkastningsmål som ägarna har förutsatt. Denna risk baseras på till exempel 
tekniska risker, om det uppkommer oväntade kostnader för reparation och underhåll, och hur 
fastighetsmarknaden går. På portföljnivå undersöker ägaren också vilka risker som existerar, 
detta är vanligt då en köpare vill kunna integrera flera olika typer av fastigheter med olika 
riskprofiler, i sin fastighetsportfölj. Oftast har köpare olika fastigheter i sin portfölj för att 
kunna neutralisera risker och därmed säkerställa att riskprofilen inte ska locka iväg 
potentiella investerare från portföljen. Det ställs högre avkastningskrav för fastighetsportföljer 
med högre riskprofil.  
 
Realoptioner 
 
En viktig värdefaktor för all form av ägande, med kommersiella fastigheter, är utnyttjande av 
realoptioner. Realoptioner innebär att köparen har möjlighet att förändra fastigheten. Det är 
vanligt att en köpare betalar mer för fastigheten för att denne har kunskap om till exempel 
ombyggnation och renovering av fastigheter. Utöver utnyttjande av realoptioner styrs 
ägandestrukturen av olika finansiella incitament. Det handlar till exempel om hur börsen ser 
på olika fastighetsbolag som bedriver ett ägande av kommersiella fastigheter.  

En annan viktig aspekt blir också om två fastighetsbolag som sammanläggs, via förvärv, kan 
skapa ett högre värde än som skilda företag med skilda koncernledningar. Belåningsgraden 
kan också skapa ägar- och värdeförändringar. Med en optimal belåningsgrad skapas 
möjligheter för utveckling av nya fastighetsprojekt, som kan optimera riskportföljen.  
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Övriga styrfaktorer 
 
Utöver tidigare nämnda faktorer finns fler betydande dimensioner. För många fastighetsbolag 
kan det också handla om att införskaffa viktiga marknadsplatser. Detta skapar ett värde och 
leder till att ägare/ledning får möjlighet att utesluta konkurrenter, andra fastighetsbolag. En 
annan anledning till varför det är viktigt att få kontroll, över betydelsefulla marknadsplatser, är 
att företaget indirekt skapar långsiktiga utvecklingsmöjligheter. Ägaren kanske också 
påverkas av trender baserat på hur lokala eller externa företag agerar, som därmed påverkar 
värdet av fastighetsbeståndet. Det är även fullt möjligt att olika ägarparter agerar efter 
otillräcklig kunskap/kompetens och felbedömmer hur avkastning kan optimeras genom att 
äga eller kontrollera vissa kombinationer av fastighetsportföljer på felaktiga lokaliseringar. 
Mjuka värden har även blivit en betydande värdeskapande faktor, där man främst utgår från 
hur ägarna av ett köpcentrum kan se till att bidra till samhället.  
 
Kunskap om skatteregler har alltid varit en av de viktigaste aspekterna för ägare av 
kommersiella fastigheter, då det har en stor påverkan på den ekonomiska förvaltningen. När 
det finns förmånliga skatteregler för fastighetsägare, kommer detta att resultera i att de får 
möjlighet att använda kapital till andra projekt och därmed expandera sin verksamhet, vilket 
kan resultera i att fler investerare lockas till företaget och det skapas ett mervärde 
(Bergström, F. 2016).  
 

3.1.2 Investerare  
 
Idag talas det främst om tre olika typer av investerare inom köpcentrum, där respektive part 
fokuserar på olika parametrar för att uppnå största möjliga värde för avkastning  
(Lind, H; Lundström, S. 2009). 
 
Kärninvesterare 
 
Denna typ av investerare söker sig till företag med säkra kassaflöden. Där fastighetsägarna 
satsar på långsiktiga projekt och inte nödvändigtvis har som självändamål att kortsiktigt växa 
och skapa ett större fastighetsbestånd. Fastighetsbeståndet brukar gälla nya moderna 
köpcentrum med stabila hyresgäster och långsiktiga hyreskontrakt.  
 
Denna kategori av investerare består oftast av pensionsfonder eller andra liknande 
institutionella placerare. Dessa investerare brukar oftast föra ett internationellt samarbete 
med ett flertal aktörer för att kunna skapa ett långsiktigt samarbete. När fastighetsägare 
söker sig till sådana investerare har de också som mål att skapa en trovärdighet för att 
därmed kunna införskaffa sig säkert riskkapital.  
 
Opportunistiska Investerare 
 
Opportunistiska investerare är den vanligaste formen av ägare som ständigt söker hög 
avkastning via de olika investeringsobjekt som fastighetaktörer äger och förvaltar. Därmed 
vill dessa investerare ha ständig tillväxt på avkastningen, som redovisas som eget kapital i 
årsredovisningen. Ett vanligt särdrag bland fastighetsägare är att de köper upp objekt med 
en hög belåning. Detta skapar enorma risker för opportunistiska investerare då 
fastighetskriser är cykliska. En hög tillväxt i avkastningen brukar kunna uppnås utifrån olika 
parametrar. 
 
1. Ägarna ser trender som inte andra konkurrenter har upptäckt. Detta kan ske via olika 
former av informationsutbyte.  
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2. De som handlägger den ekonomiska förvaltningen, gällande investeringsobjekten, 
upptäcker radikala felprisbildningar, i hyran, i förhållande till nivåerna för risk och avkastning. 
Det kan handla om att hyrorna bör kunna höjas via en så kallad hävstång. Därav har många 
köpcentrum valt att införa omsättningsbaserade hyror för att kunna utnyttja den ekonomiska 
vinst hyresgästerna tillför, under optimala affärstider.  
 
3. En annan viktig faktor är förmågan till att kontinuerligt fullgöra förändringar i 
fastighetbeståndet eller i fastighetsportföljen. Till exempel kan detta ske genom att stycka av 
en stor portfölj i mindre portföljer eller genom att dela upp förvaltningen, av fastigheter, till 
andra delägare och samarbetspartners. Detta var en vanlig företeelse under 1980-talet och 
brukar benämnas som att företagen var “Corporate Raiders”. Företagen köpte upp andra 
företag och organiserade om förvärven, vilket höjde effektiviteten och avkastningen. Sedan 
sålde företagen vidare förvärven till andra ägare.  
 
Comparative advantage Investors  

 
En tredje typ av investerare är de som har specialiserad kunskap inom en viss typ av 
kommersiell fastighet, som till exempel köpcentrum, och väljer enbart att satsa sina pengar 
på detta bestånd och även bidra med sin kunskap. Fastigheter ska ägas och förvaltas av den 
mest lämpade aktören, för att kunna uppnå effektivisering och minimering av drift- och 
underhållskostnader. På detta sätt kommer fastigheten att uppnå största möjliga driftnetto 
och därmed avge positiva kassaflöden och avkastningar. 
 
Stora internationella investerare, inom detaljhandelsområdet, väljer att satsa på en viss typ 
av kommersiell fastighet i ett flertal länder i Europa, USA eller Asien. Ett Incitament för denna 
typ av investerare kan vara att de anser att köpcentrumen kräver en kompetent och 
framförallt aktiv förvaltningsstrategi för att kunna vara konkurrenskraftig på 
köpcentrummarknaden.  
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4. Metod 

 

4.1 Kvalitativa studier 
  
En kvalitativ analys bygger på att studier sker inom en viss typ av miljö där forskare studerar 
människors beteende och agerande efter vissa restriktiva villkor. Vanligtvis bygger kvalitativ 
forskning på fem unika drag: 
 
1: Studier av människors beteende och agerande under verklighetsbaserade förhållanden 
2: Vad för åsikter människor har och hur deras synsätt kan jämföras med varandra 
3: Sammanhang och omständigheter skall beaktas för de människor som ingår i studierna 
4: Analysen ska återge insikter om rådande begrepp som används eller nya framväxande 
begrepp som förklarar mänskligt socialt beteende 
5: Kvalitativ analys kräver att många källor ska beaktas, analyseras och presenteras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. Modell över akademisk problemlösning 
 

Kvalitet i kvalitativ analys 
 
För att kunna skapa kvalitet i det kvalitativa forskningsarbetet krävs en analys av 
överförbarheten, där man undersöker om det är möjligt att generalisera studien som 
forskaren utför (Yin, R.K.2013). Det är även viktigt att undersöka om det går att överföra 
generaliseringen till andra liknande studier. Grunden av en kvalitativ analys är också hur 
detaljerad forskaren är när det gäller beskrivning av teorier och modeller, som skall styra 
analysen. Det är viktigt för läsaren att förstå hur forskaren har kommit fram till sin slutsats, 
genom presentation av tidigare studier och insamlad data. Ett extremfall kan vara till exempel 
när en forskare studerar hur olika matvanor skildras i olika skolor bland ungdomar. Tanken är 
att läsaren ska kunna avgöra i enlighet med den teori och modell, som forskaren presenterar, 
om analysen går att validera. Forskaren måste möta ett flertal olika skolor och testa 
hypotetiska modeller, för hur matvanorna skiljer sig åt för respektive anställda och elever. 
 
Kvalitet i kvalitativ forskning bygger också på den trovärdighet läsaren har, för det som 
forskaren presenterar. Detta kan åskådligöras i form av relevant data, sannolikhetsanalyser, 
relevanta svar från intervjuobjekten och källkritik kopplat till den empiriska studien.  
 
Tillförlitligheten är ett annat viktigt krav att ta hänsyn till när forskaren ska presentera sin 
kvalitativa studie. En viktig aspekt med tillförlitlighet i den kvalitativa analysen bygger på 
positivism, att forskningen ska kunna genomföras i ett senare skede med liknande premisser 
och där svaren ska vara identiska. Tillförlitligheten är även starkt kopplat till pålitligheten, 
andra forskare ska kunna kopiera samma metodmönster från analysen.  
 

Var? 

När?

Varför? 

Lösning
Hur? 

Vem? 

Vad? 
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Slutligen bygger en kvalitativ analys på forskarens förmåga att bedriva den objektivt. Det är 
mer eller mindre omöjligt att helt vara opartisk. För att ej riskera att vara partisk i sin 
forskning så får inte forskaren ignorera eller försumma den rådata som säger mot dennes 
hypotes. Det är också viktigt att forskaren inte manipulerar data från analysen, för att styra 
resultatet åt en viss riktning. Detta för att forskaren inte ska grunda sin analys på sin egna 
subjektiva upplevelse. 
  
Inom kvalitativa studier är det även vanligt att tre olika situationer uppstår vilket starkt 
påverkar formateringen av den kommande analysen. 
 
Olika tolkningar av samma händelse 
 
Det kommer alltid uppstå skillnader i värdesystem för varje intervjuobjekt. Den deskriptiva 
processen kommer aldrig helt kunna täcka alla tolkningar och händelser som man vill 
studera, inom urvalet för analysen. Den är till för att ge en generell överblick över de 
viktigaste tolkningarna och åsikterna. En kvalitativ analys bygger på grundläggande 
parametrar; var, när och vad. Dessa är definierade av forskaren och därmed kan det uppstå 
en viss meningsskiljaktighet och olika tolkningar bland intervjuobjekten. Det är därför viktigt 
att forskaren är självkritisk när denne genomför analysen och är tydlig i det denne frågar.    
 
Fenomenologiska studier 
 
Inom kvalitativa analyser baseras mycket slutsatser på vad studien visar för unika händelser 
och företeelser. Detta kan delas upp i fenomenologiska studier med koppling till 
hermeneutiska eller självtolkande analyser. Syftet med dessa är att hitta det unika i olika 
händelser. Fenomenologiska studier tar upp politiska, historiska och sociokulturella 
sammanhang. Detta för att efterlikna verklighetstrogna situationer för den analys som 
genomförs. I fenomenlogiska studier vill forskaren undvika att generalisera undersökningen 
eftersom detta kan påverka, åt en negativ riktning, händelsernas unika karaktär. Det är viktigt 
att poängtera att en fenomenologisk studie skiljer sig inte nödvändigtvis från en ordinär icke 
fenomenologisk metod, för datainsamling. Respektive metod vill samla på 
erfarenhetsgrundade tolkningar från nyckelpersoner baserat på genomförda intervjuer, 
observationer och insamling av relevanta källor, som till exempel journaler, rapporter och 
loggar. 
 
Icke fenomenologisk studie 
 
Vid kvalitativa analyser använder forskaren en eller flera specifika metoder för att kunna 
genomföra analysen på ett tillfredsställande sätt. En del av de olika metoderna kan 
överlappa varandra och därmed finns det ingen entydlig metod som en forskare direkt kan 
urskilja ska passa in på en viss typ av studie. Metoderna kan vara till för att generalisera de 
slutsatser som kommer fram vid analysen. Detta är den stora skillnaden mot 
fenomenologiska studier.  
 
Samtalsanalys och Fallstudie 
 
Då denna studie bygger på att vi ska undersöka såväl beteende som mönster, för svenska 
och multinationella fastighetsbolag, har vi valt att använda oss av två stycken icke 
fenomenologiska metoder. Vi har valt att utföra en samtalsanalys i kombination med 
fallstudieteknik. Samtalsanalysen bygger på att forskaren genomför samtal med ett fåtal 
intervjuobjekt. Dessa samtal spelas in, transkriberas och analyseras i efterhand. Forskaren 
ska ej utgå ifrån sina egna hypoteser, i intervjuerna, utan enbart särskilja analysen utifrån de 
utmärkande drag som uppmärksammas från intervjuobjekten.  
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En fallstudie utförs genom att forskaren, via teorin, testar sina hypoteser i verkliga 
förhållanden. Fallstudier baseras på att forskaren studerar ett fåtal/enskilda objekt som 
undersöks grundligt och varsamt. Målet med denna metod är att få fram utmärkande 
information, vilket kan vara svårt när forskaren genomför bredare enkätundersökningar. Ofta 
behandlar fallstudier, inom samhällsvetenskapliga ramar, sociala relationer och processuella 
förändringar som uppstår för olika parter inom det område forskaren studerar. Via en 
fallstudie kan därmed forskaren utifrån den specifika kunskapen, som erhålls, urskilja hur det 
komplexa sammanhanget hänger ihop mellan de olika parterna som studeras. Det som 
optimerar användandet av fallstudie är att forskaren kan använda sig av ett flertal olika 
datainsamlingsmetoder, vilket gynnar analysen. Varje aktör som intervjuas blir sin egen 
fallstudie där analysen anpassas efter deras kompetens och verksamhetsavgränsning.   
 
Genom att studera hur olika fastighetsbolag och köpcentrumaktörer resonerar och agerar 
efter olika förhållanden, är det fullt möjligt att genomföra en kvalitativ studie med hjälp av 
samtalsanalys och fallstudie. De företagsrepresentanter som agerar intervjuobjekt har såväl 
insikt som erfarenhet inom relevanta områden, för utveckling och förvaltning av köpcentrum. 
Dessa intervjuobjekt kommer att ha olika åsikter och synsätt som kan sättas i parallell mot 
varandra. För att kunna fullgöra en heltäckande studie baseras intervjufrågorna på olika 
omständigheter som påverkar fastighetsbolagen och köpcentrumaktörerna på olika sätt. 
Genom att studera samtalen och försöka urskilja särdrag, vad som skiljer de olika svaren, 
kan vi få fram en heltäckande koppling. Detta kan gälla sociala-, institutionella- och 
miljömässiga relationer, som påverkar samhället och därmed leder till så kallade 
megatrender. Genom att anpassa varje enskilt intervjuobjekt som en egen fallstudie där 
teorin, med tillhörande modeller, utvärderas och testas så kommer vi att få ett konkret 
resultat. Resultatet från den enskilda fallstudien kommer att jämföras och analyseras, i 
parallell med de andra fallstudierna. På detta sätt blir fallstudietekniken en viktig del för att 
besvara våra frågeställningar.  
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4.1.1 Intervjuer 

 
Nils Styf, Citycon 
 
Nils Styf har arbetat på Citycon i fyra år som Nordic Chief Investment Officer, CIO. Nils Styf 
är ansvarig för såväl transaktion- som utvecklingsverksamheten på Citycon. 
 
Fredrik Bergström, WSP 
 
Fredrik Bergström är tidigare chef på Handelns Utredningsinstitut, mellan år 2001-2008. Där 
har Fredrik Bergström arbetat med handelsrelaterade frågor och utveckling. Fredrik 
Bergström har framförallt arbetat med projekt inom övergripande trendspanning inom 
detaljhandeln.   
 
Anna Hållén, Atrium Ljungberg 
 
Anna Hållén har arbetat på Atrium Ljungberg i mer än två år. Anna Hållén jobbar som 
övergripande analytiker inom fastighetsvärdering, investeringsanalys och olika 
fastighetsprojekt.  
 
John Strand Atrium Ljungberg 
 
John Strand har varit anställd på Atrium Ljungberg sedan början av år 2016, som 
transaktionsanalytiker. John Strand arbetar främst med fastighetstransaktioner, 
styrelserapporteringar och analys av fastighetsmarknaden. 
 
Victor Persson Unibail-Rodamco 
 
Victor Persson har arbetat på Unibail-Rodamco i sju år. Idag arbetar Victor Persson som 
Nordics Head of Investment. Victor Persson har tidigare erfarenhet från företagets Asset 
Management verksamhet i Paris.  
 
Wilner Andersson Agora 
 
Wilner Andersson är VD för Agora och har varit tidigare VD för Steen & Ström. Wilner 
Andersson har även haft en tidigare post i Steen & Ströms dåvarande koncernledning i 
Norge och Danmark. Wilner Andersson har en stark bakgrund med arbete inom retailprojekt, 
retailfastigheter och marknadsetablering. 
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4.2 Modell REIT  
 
I nedanstående modell har vi åskådligjort en typisk REITs struktur baserat på den teori vi har 
funnit (Gujarat.M. 2014). Fokus på Portfolio Management dominerar då denna del genererar 
större intäkter än övriga förvaltningsformer. Belåningsgraden är låg relativt svenska 
fastighetsbolag, med hänsyn till risken. Trots detta utgör banker, pensionsfonder och andra 
institutionella långivare en viktig del av finansieringen, tillsammans med privata investerare. 
Asset Management, Property Management och Facility Management kan skötas av olika 
dotterbolag, detta är dock något som varierar bland olika företag. Dessa bolags vinster ses 
som en intäkt i moderbolaget, där de har dragit av alla kostnader. Den kvarvarande vinsten 
delas ut till aktieägarna utefter de utdelningskrav företaget har.  
 

 
 
Figur 4. Teoretiskt processchema för ett typiskt REITs bolag  

 
Intervjufrågor, 26-31, behandlar teoretiska modeller. REITs modellen kommer att benämnas 
som modell 1. 
 
Modellen är ett konkret exempel på hur systemet är uppbyggt i USA, de procentuella 
lägstanivåerna ser annorlunda ut i Europa. I Frankrike är det till exempel krav på att minst  
95 % av vinsten ska tillfalla aktieägarna, i form av utdelning. Samtidigt har de ett lägre krav,  
60 %, på hur stor andel av intäkterna och ägandeskapet som skall härledas till fastigheterna. 
 
Genom att presentera dessa modeller för våra intervjuobjekt hoppas vi kunna utreda om 
teorin, som ligger till grund för modellerna ovan, stämmer överens med den 
verklighetsbaserade modell som respektive företag tillämpar. Frågorna kommer, att i detalj, 
testa parametrar och funktioner hos olika delar av modellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



23 

 

4.3 Modell Svenskt Fastighetsbolag 

 
För att kunna illustrera en entydlig bild hur ett typiskt köpcentrum förvaltas, har vi valt att 
bygga en visuell modell med fokus på Property-, Asset-, Facility- och Portfolio Management. 
Den traditionella förvaltningsstrategin är grunden för Property Management, fastighetsägaren 
ska bidra med en uppvärmd yta till hyresgästen. De andra förvaltningsstrategierna har 
utvecklats allt eftersom att olika trender inom finansiering och investering har utvecklats i 
Sverige. Detta visar att de olika metoderna inte är entydligt beroende av varandra. Enligt 
teorin verkar dock dessa strategier underlätta för varandra, om de sätts ihop enligt ett 
kedjeliknande samband (Lind, H; Lundström, S. 2009).  
 
Utgångspunkten är att få tillgång till mer kapital, om detta sker via enbart hyror eller från 
investeringsbeslut verkar enligt funnen teori vara irrelevant. Dessa förvaltningsstrategier 
används inom förvaltning av det moderna köpcentrumet. Därför utgår vi ifrån att det är en 
förutsättning att de alla prioriteras i lika stor omfattning, för att ett typiskt köpcentrum ska 
kunna vara funktionsdugligt och ge avkastning. 
 
Den utvecklade förvaltningsmetodiken bygger på optimerade affärstrategier mellan 
hyresgäster och retailkunder. Fastighetsbolaget ska assistera sina hyregäster genom att 
skapa en god produkt. Produkten behandlar arbets- och verksamhetsmiljö, som starkt 
påverkar hyresgästernas förutsättningar för att bedriva sin verksamhet i ett köpcentrum, 
detta kallas vanligtvis för Property Management. För att kunna locka till sig hyresgäster och 
optimera produkten krävs ständigt underhåll via innovationer och utveckling. Förhoppningen 
är att detta ska leda till effektiviseringar inom arbetsprocessen och även kunna skapa 
kostnadssynergier, där olika hyresgäster kan dra nytta av samma underhållstrategi. Därmed 
behöver inte fastighetsbolagen betala onödiga kostnader inom drift och underhåll.  
 
Det yttersta målet för ett fastighetsbolag blir också att förränta kapital, givet att det finns en 
risk. Detta kan åstadkommas via en aktiv förmögenhetsförvaltning som grundar sig på att 
produkten, arbets- och verksamhetsmiljö, ständigt uppdateras. Detta kan ske genom ny-, till- 
och ombyggnader i köpcentrumet och är en ständig uppmärksammad fråga då såväl 
fastighetsbolaget som hyresgästerna vill locka till sig fler kunder. Incitament skapas också för 
hyresgästerna att etablera långsiktiga samarbeten med fastighetsbolaget och kommer i sin 
tur att göra att fler detaljister lockas till köpcentrumet. Köpcentrumaktören skapar strategier 
för investeringar och utvecklar sin verksamhet via olika marknadsanalyser. Vanligtvis talar 
man om detta som Asset Management.  
 
Utifrån hyresgästens perspektiv finns det alltid behov att optimera sin situation i ett 
köpcentrum. Detta kan ske genom att olika funktioner och servicetjänster anpassas, av 
fastighetsbolaget och köpcentrumaktören, och kallas för Facility Management. De olika 
kringtjänsterna brukar omfatta hela kärnverksamheten, för hyresgästen. I ett köpcentrum kan 
det åskådliggöras genom en gemensam helpdesk, för alla hyresgäster. Det kan handla om 
en reception för information-, städ- och marknadsföringsservice. Förvaltningsstrategin kan 
också sträcka sig till att handla om hur fastighetsbolaget väljer att optimera bilden av ett 
köpcentrum genom att satsa på en hållbar verksamhetskultur. När ledningen för en 
ansvarsfull Corporate Social Responsability så kommer det gynna såväl fastighetsbolaget 
som hyresgästerna.  
 
En modern utveckling från den traditionella förvaltningen har blivit att undersöka hur 
företaget kan optimera strategiska investeringsbeslut eller skapa en god tillgångsallokering. 
Detta görs för att fastighetsbolaget vill komma åt mer kapital och benäms som företagets 
Portfolio Management.  
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Denna förvaltningsstrategi är omfattande och kan handla om att försöka balansera risker mot 
prestationer. Strategin kan även ta upp den policy fastighetsbolaget ska ha gällande 
belåningsgraden och andra finansieringsmöjligheter. Oftast handlar det om att 
fastighetsbolaget ska sträva efter att sälja aktier och om fastighetsbolaget ska satsa på 
köpcentrum på den inhemska marknaden eller utomlands. Detta brukar leda till att 
fastighetsbolagen och köpcentrumaktören för ett samarbete med en rad finansiella 
institutioner, pensionsbolag, och andra aktieägare. Ett avgörande drag blir om 
fastighetsbolaget vill satsa på ekonomisk tillväxt eller stabila avkastningar. Beroende på valet 
av denna avkastningsfilosofi kommer olika fastighetsbolag och köpcentrumaktörer att satsa 
på sin portfolio management i olika nivåer.  
 

 
 
Figur 5. Teoretiskt processchema för strategin hos det typiska svenska fastighetsbolaget 
 
Intervjufrågorna 26-31 behandlar teoretiska modeller. Fastighetsbolagsmodellen kommer att 
benämnas som modell 2. 
 
Genom att presentera dessa modeller för våra intervjuobjekt hoppas vi kunna utreda om 
teorin, som ligger till grund för modellerna ovan, stämmer överens med den 
verklighetsbaserade modell som respektive företag tillämpar. Frågorna kommer, att i detalj, 
testa parametrar och funktioner hos olika delar av modellen. 
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5. Resultat 
 

5.1 Inledning  
 
Nedanstående material är resultatet av vår undersökning bland diverse intervjuobjekt. 
Frågorna såväl som svaren är i största mån direktciterade. Materialet kommer att användas 
som resultat och inte som bilaga, då den respons vi fick ligger till grund för såväl svaren på 
frågeställningarna som till analysen. 
 
Vi vill belysa att svaren på frågorna också kommer användas för att redogöra om det går att 
bekräfta strukturerna av våra teoretiska modeller samt utvecklingen av den svenska 
köpcentrummarknaden. 
 
5.2 Intervjusvar  
 

Allmänna frågor/marknadsföring  
 
1) Berätta lite om din bakgrund, vilka projekt har du jobbat med? 

 
Citycon: 
 
Nils Styf; ”Jag har varit på Citycon i fyra år och idag är jag CIO, investeringsdirektör. Jag är 
ansvarig för vår transaktionsverksamhet och utvecklingsverksamhet. Jag är nordisk 
ansvarig.” 
 
Fredrik Bergström: 
 
Fredrik Bergström;”Jag har tidigare varit chef för handelns utredningsinstitut mellan åren 
2001-2008. Jag har främst arbetat med handelsrelaterade frågor och köpcentrum. 
Övergripande projekt som jag varit involverad i har handlat om trendspaning, 
makroperspektiv och vart marknaden är på väg. Marknadsanalyserna har främst behandlat 
privata aktörer. Utöver detta får offentliga institutioner råd om köpcentrum och extern 
anläggning.” 
 
Atrium Ljungberg:  
 
John; ”Jag har varit på Atrium Ljungberg sedan årsskiftet. Jag jobbar som 
transaktionsanalytiker och är aktiv när det sker transaktioner, styrelserapporteringar och 
analyser som är förebyggande för våra strategier. De projekt jag jobbat med är bland annat 
det nyss offentliggjorda köpet i Kista och även ett projekt i Malmö för 2 veckor sedan.” 
 
Anna; ”Jag har jobbat på Atrium Ljungberg i 2,5 år, som analytiker men mer mot 
fastighetsvärdering, investeringsanalys och finansiering. Jag agerar i de flesta projekt som 
bland annat ett bollplank, till bland annat förvaltningscheferna och affärsutvecklare.” 
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Unibail-Rodamco: 
 
Victor Persson; ”Jag är Head of Investment i Norden och har jobbat på Unibail-Rodamco i sju 
år, varav tre år har varit inom Asset Management och fyra år på investeringssidan. Inom 
Asset Management har jag jobbat med de flesta köpcentrum i Norden till exempel Täby 
Centrum. Vi arbetar med utveckling av fastigheten, utbyggnad och förändring av 
hyresgäststrukturen för att kunna skapa mervärde etc. På Investeringssidan har jag bland 
annat jobbat i Paris, med främst förvärv av bolag och bud runt olika internationella 
köpcentrum.” 
 
Agora: 
 
Wilner Andersson; ”Jag har varit VD för Steen & Ström under tio år och har jobbat med retail 
projekt och marknadsföring av fastigheter. Förutom VD för Sverige satt jag också i 
dåvarande koncernledning för Norge och Danmark. Sedan har jag jobbat tio år på IKEA och 
var marknadsansvarig i Europa. Jag har alltid jobbat med retailprojekt, retailfastigheter och 
marknadsetableringar inom retail.”  
 

2) Vad har ni för Vision? Vad är ert mål inom köpcentrummarknaden? 
 
Citycon:  
 
”Vi ska vara ett nordiskt köpcentrumbolag, där vi fokuserar på stadsdelscentrum. 
Köpcentrumen ska drivas av daglig varuhandel i urbana miljöer. Mycket av den handel som 
vi riktar in oss mot sker från dag till dag, och utgör ofta ett slags basbehov. Detta lokaliseras 
där folk bor, rör sig och lever, det vill säga i urbana miljöer. Det är det vi tycker vi är bra på. 
Vi har även hotell och kontor i våra fastigheter men dessa är integrerade i våra köpcentrum.” 
 
Fredrik Bergström: 
 
Ej möjligt för intervjupersonen att besvara. 
 
Atrium Ljungberg:  
 
”Vår vision är att alla vill bo i vår stad. Affärsidén bygger på att vi äger stora platser där vi har 
handel, service, kontor, kultur, platser där alla vill vara och verka. Det driver hyresintäkter 
och det driver värden. Vi ser en fördel att vara stora där vi är då kan vi driva utvecklingen.”  
 
Unibail-Rodamco: 
 
”Vår strategi är att äga stora köpcentrum. 80 % av våra investeringar är i köpcentrum. 
Totalaportföljen är 350 miljarder svenska kronor, ungefär tio gånger så stort som ett vanligt 
svenskt fastighetsbolag. Fokus är köpcentrum med en speciell nisch. Vi satsar på 
köpcentrum som är över 50 000 kvm med över sju miljoner besökare. Catchment Area är 30 
min körtid med över 500 000 människor runt området. I norden finns det kanske 5-7 städer 
som är så stora. Huvudstäderna, Göteborg. 85 % av alla våra köpcentrum, i Nordenm ligger i 
Stockholm.”    
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Agora: 
 
”Visionen är att delta i framförallt städernas förnyelse. Det som skiljer dagens situation från 
några år tillbaka är att det var en annan inställning till handel, i nästan alla kommuner under 
en period. En del menade att extern handel utarmar innerstaden. Det där tycker jag är ett 
felaktigt orsakssammanhang. Nu har man en annan uppfattning och istället är man 
konstruktiv på många ställen. Alla möjliga initiativ tas alltifrån infrastruktur, bygga bostäder, ta 
hand om underutvecklade områden etc. Man tittar på staden och tänker vad kan vi göra? 
Man ser också detaljhandeln i en annan aspekt. Det har faktiskt en roll, och en sakta 
begynnande medvetenhet om att handeln kan vara både i staden, och utanför. Det finns inte 
nödvändigtvis en motsättning. Visionen är att ta fatt i det och målsättningen är att växa rejält. 
Vi är det enda svenska bolaget som enbart sysslar med detaljhandelsfastigheter.”   
 

3) Vilka är era största konkurrenter och hur skiljer ni er från dem? 
 
Citycon: 
 
”Vi är väl egentligen de enda som har som de mål som jag nämnde tidigare, vi är specialister 
inom det här. Det finns de som är specialister inom att bygga kontor eller bostäder, man kan 
inte vara bra på allt, vi anser oss vara väldigt bra på det vi gör. Köpcentrum handlar ju inte 
bara om handel för oss. Vi äger bostäder, hotell och kontor men då är de integrerade i 
köpcentrumet. Vi är väl de ända som har det som tydligt mål. Vi har flera konkurrenter även 
om vi har den specialisering vi har, några konkurrenter är köpcentrumspecialister såsom 
Atrium Ljungberg, Unibail-Rodamco, Olav Thon osv. men även fastighetsfonder och svenska 
och internationella institutioner särskilt på enskilda objekt." 
 
Fredrik Bergström: 
 
Ej möjligt för intervjupersonen att besvara. 
 
Atrium Ljungberg:  
 
”Vi äger till största delen kontor och handel, detta skiljer oss från våra konkurrenter. Inom 
handel har vi till exempel Unibail-Rodamco, Citycon och även Castellum med fler. Inom 
kontor konkurrerar vi mot Kungsleden, Castellum, AMF, Vasakronan etc.” 
 
Unibail-Rodamco: 
 
” Varje köpcentrum har sina olika konkurrenter. Mall of Scandinavia har sina egna 
konkurrenter och Nacka Forum har sina egna etc. Man konkurrerar inte riktigt på bolagsnivå, 
mer än om aktieägare och personal i viss mån. Där konkurrerar Unibail-Rodamco med såväl 
svenska som internationella fastighetsbolag eller andra företag. Vi tittar dock på ett större 
perspektiv än bara Sverige, och kanske till och med mer än bara Europa. Simon Property 
Group är de största, Unibail-Rodamco, Westfield, Kleepiere (ägs delvis av Simon Property 
Group) är de riktigt stora bolagen som är fokuserade på Retail. Sedan finns det många andra 
duktiga fastighetsbolag inom retail både lokalt och på Europeisk nivå, till exempel 
Eurocommercial, ECE, Atrium Ljungberg etc. med liknande strategier. Vi har dock en portfölj 
som skiljer sig lite åt då vi fokuserar just på stora köpcentrum vilket de andra inte gör lika 
uttalat enligt min mening.” 
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Agora:  
 
”På det stora hela, utifrån vår situation så kan vi misstänkas att möta Torn och Citycon. 
Convenience är viktig för de allra största aktörerna. Vasakronan finns också i många städer 
och är jätteduktiga på handeln. Tar vi de mer opportunistiska fonderna finns till exempel. 
Niam.”  
 

4) Vad skapar incitament för att jag ska investera mina pengar hos er 
eller köpcentrummarknaden? 

 
Citycon: 
 
”För oss handlar det mycket om att du vet vad du köper, du köper exponering mot norden 
och handel, det är i princip det. Det ska vara tydligt vad du köper. Vi är ett kassaflödesbolag, 
och utdelningsdrivet. Stark utdelningspolicy, idag handlas vi till en yield på ca 6,5 %, vilket 
gör att du får tillbaka pengar varje år. Det är ju egentligen mycket på grund av amerikanska 
bolag, att vår största ägare är amerikansk. Att investera i fastigheter är att få tillbaka pengar 
varje år.” 
 
Fredrik Bergström: 
 
Ej möjligt för intervjupersonen att besvara. 
 
Atrium Ljungberg: 
 
”Vi har inom vårt företag stabil direktavkastning, låg risk, möjlighet till god värdetillväxt och 
även en filosofi om hållbar stadsutveckling.” 
  
Unibail-Rodamco: 
 
” Vi har ett bra track-rekord, vår aktie har levererat bra avkastning under många år. Vi har 
mycket retailers som jobbar hos oss, vår VD för norden är före detta retailer. Vår 
koncernchef är före detta retailer Produkten ligger nära oss, vi är nischade inom köpcentrum. 
Vi är innovativa med digitala strategier, marknadsföring, vi försöker ligga nära nya trender. 
Det finns tre segment som kommer fungera i framtiden: internet, convenience och 
destinationsköpcentrum. Mall of Scandinavia är ett bra exempel på vad för köpcentrum vi vill 
utveckla, det tror vi kommer fungera bra. Vi är en REIT som är utdelningsdrivet, vilket är 
något som tilltalar vissa investerare som söker just förutsägbara utdelningar.”   
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Agora: 
 
”Det är väldigt enkelt. Man måste tro på vår uppfattning av situationen. Agoras 
bakgrund/motiv till start är en enkel observation. När man tittar på den svenska marknaden, 
framförallt för några år sedan, kunde man se att de stora aktörerna enbart titta på Stockholm, 
Göteborg och Malmö. Under en period sa alla Core, Core, Core och man undersökte bara få 
och ytterst stabila fastigheter. Ju större desto bättre, i alla fastighetsavsnitt. Det var också 
uppfattningen om detaljhandelsfastigheten, men om man tittar på hur landet ser ut kan man 
konstatera att då såväl som nu finns det en mängd orter med flera detaljhandelsfastigheter 
utan några större fel. Många av dessa har det gemensamt att de är underinvesterade och 
undermanagerade. De får för lite uppmärksamhet, de kommer för långt ner på stora aktörers 
lista. De utrikeskommande pengarna förstår sig inte på dessa typer av orter och därför 
försvinner de enkelt på kartan. Dessa typer av fastigheter ägs dels av de stora företagen plus 
en del lokala aktörer som byggt vidare. Det finns ett delat ägarskap. Lägger man upp x antal 
sådana enheter och vet hur man ska jobba med dessa detaljhandelsfastigheter så kan man 
göra en bra affär. Vi kan orterna, vi kan Sverige och vi kan marknaden. Vi känner kommuner 
i hela landet, vi har bra relationer, tryggt track-record och vi känner bokstavligt talat alla 
detaljister. Skapar man en portfölj av detta med ett tydligt fokus så kan man få till en god 
affär. Ingen finansiellt snabb lösning, utan detta blir en portfölj som är operativt driven med 
en stabil och långsiktig utvecklingsbar affär.” 
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Utveckling - Strategier för förvärv/expansion 

  

5) I vilket syfte förvärvar ni köpcentrum? 

 
Citycon: 
 
”Målet är att fortsätta göra det vi gör bäst, fortsätta växa och vara ganska selektiva i våra 
projekt. Syftet att förvärva är således vad som krävs för att fullfölja vår strategi och nå våra 
mål.”  
 
Fredrik Bergström: 
 
”Dela in marknaden i olika aktörer, till exempel Diligentia och Skandiafastigheter äger 
långsiktigt. De vill ha ett flöde, värdetillväxt och de vill få ihop kalkylen. Unibail-Rodamco har 
lång horisont på sina anläggningar. Vem som äger Unibail-Rodamco är en viktig spelare. 
Marknaden är trögrörlig. Steen & Ström med Sollentuna Centrum och Emporia har lättat 
ganska många köpcentrum, antagligen korrelerat med finanskrisen.” 
 
Atrium Ljungberg:  
 
”Vi vill växa och därför sätter vi projektvinstmål varje år på våra projekt. Vi har en generell 
ambition att ha en tillväxt på 10 % om året på driftnettot.” 
 
Unibail-Rodamco: 
 
”Unibail-Rodamco förvärvar stora köpcentrum i stora städer runt om i Europa. Det är de 
köpcentrum vi tror är väl positionerade inför förändringen inom retail. Retail och kontor har 
varit en del av det vi arbetat med sedan början av 1980-talet. Först var det enbart kontor men 
under 1990-talet växte retail sig starkare. Köpcentrummarknaden var ganska ung och 
konsumtionen ökade, man såg möjlighet att skapa någonting. Vi jobbar med 
detaljhandelstillgångar för att det förändras mycket och det finns mycket värdeskapande i 
det. Vi är aktiva som investerare och vi är nära produkten. Vi är långsiktiga ägare.”  
Agora: 
 
”Fastigheter har normalt sett trygga intäktskällor och därför bara man titta på den typ av 
detaljhandelsfastigheter som Agora jobbar med. De är underutnyttjade, misskötta och har 
ägare som kanske inte har förstått, orkat, eller haft viljan att ta hand om fastigheten. Vi bryr 
oss och hela vår personal har erfarenhet från detaljhandeln eller detaljhandelsfastigheter. 
Syftet är att ta tillvara potentialen som finns. Vi tar gärna hand om en fastighet som är 
underutnyttjad. Vår startportfölj kommer att bli innerstadsrelaterad i hög grad. Företag har 
faktiskt ett allmänt samhällsansvar och i vårt fall kan vi se till att platserna blir bra. En portfölj 
med innerstadsfastigheter är beroende av att platsen, och orten som behöver vara attraktiv. 
Även om man gör en bra innerstadsgalleria men övriga delar är eftersatta så fungerar det 
ändå inte eftersom folk vill inte åka dit. Du är beroende av att jobba med din omgivning, 
övriga fastighetsägare och kommuner.” 

 
 
 
 
 
 



31 

 

6) Bör man förvärva på kort eller lång sikt? 
 
Citycon: 
 
”Långsiktigt” 
 
 
Fredrik Bergström: 
 
”Ofta långsiktigt” 
 
Atrium Ljungberg: 
 
”Långsiktigt” 
 
Unibail-Rodamco: 
 
”Långsiktigt och inte kortsiktigt” 
 
Agora: 
 
”Långsiktigt” 
 

7) Kan små köpcentrum överleva enligt er uppfattning? 

 
Citycon: 
 
”Att de är små är inget problem i sig, allting handlar om läget. Jag tror att man kan förenkla 
och säga att det finns två varianter: destinationscentrum, och vardagscentrum. Ullared, Mall 
of Scandinavia och Kungens Kurva är stora och erbjuder något unikt i sig med vacker miljö, 
komplett utbud etc. Vissa av dessa besöker man kanske bara en gång om året. Det vi ägnar 
oss åt är lokala centrum, Everyday shopping center. Vardagscentrum besöker man kanske 
flera gånger om dagen eller flera dagar i veckan. Kista är ett bra exempel man kommer hit på 
morgonen, på lunchen och kanske efter jobbet. Min tes är att de segment som befinner sig 
mitt emellan dessa är förlorare.” 
 
Fredrik Bergström: 
 
”Mindre bostadsområdescentrum har det tufft oftast på grund av ägande, det kan ha varit illa 
skötta, men de haft ett bra läge med bra kollektivtrafik i urbana miljöer. Det finns 
storleksfördelar där aktörer vill bygga 30 000 – 40 000 kvm som minst. Stadsdelcentrum har 
haft det tufft men har gått upp de senaste åren då de nås av fler människor, bättre drag, 
kollektivtrafik och bra förbindelser. Kolla bara på Liljeholmen. Det var ett bostadscentrum 
som man skalade upp och som blev framgångsrikt. Man letar efter alternativ att skala upp. 
Stadsdelcentrum är spännande och där kan man skala upp. Storleken spelar roll. 
Småköpcentrum kommer ha det tufft i längden.” 
 
Är detta en svensk syn eller global syn? 
”Man befinner sig i olika faser. Det var som ett öppet mål för 10-15 år sedan är inte lika 
tydligt längre. I USA har Regional Mall haft det lite tufft och det har istället gått upp för Down 
Town Malls.” 
 
 



32 

 

Atrium Ljungberg:  
 
”Vi sålde fyra köpcentrum i Rotebro, Orminge, Östersund och Västerås. Anledningen att vi 
sålde dem är att vi tror på större köpcentrum på våra utvalda delmarknader. Små 
köpcentrum kommer finnas för det lokala behovet men vi tror att det krävs en storlek för att 
vara populära. De stora kommer ha mer att erbjuda.” 
 
Unibail-Rodamco: 
 
”Vår strategi att äga stora köpcentrum är den vi tror på, men det såklart andra strategier som 
kan vara bra inom handelsfastigheter. Småköpcentrum i mindre områden kan överleva om 
de är dominanta. Det farliga med att vara dominant är dels att det är svårt att definiera vad 
det innebär att vara dominant, varför man är dominant, och vad som kan ske under en natt 
för att förändra denna dominans. Från att vara dominant tills att man inte är det. Det handlar 
såklart mycket om staden och området i sig, planering av planprocessen och vad händer om 
det kommer en konkurrent. Fastighetsbolagen tävlar om en liten skara människa och då är 
man utsatt då det är en binär situation som man inte vill sätta sig i. Vi vill ha stora 
köpcentrum i stora städer. Det handlar om strategi och positionering, även i Stockholm kan 
småköpcentrum överleva. Mall of Scandinavia kan vara allt men ett mindre köpcentrum 
måste satsa på en viss nisch.” 
 
Agora: 
 
”Om man tittar på hur landet ser ut kan man konstatera att då såväl som nu finns det en 
mängd orter med en mängd detaljhandelsfastigheter, det är inget fel på dessa. Många av 
dessa har det gemensamt att de är underinvesterade, undermanagerade och fått för lite 
uppmärksamhet. De kommer helt enkelt för långt ner på stora aktörers lista. De 
utrikeskommande pengarna förstår sig inte på dessa typer av orter som försvinner på kartan. 
Vi kan marknaden, vi känner kommuner i hela landet, vi har bra relationer, tryggt track-record 
och vi känner bokstavligt talat alla detaljister. Skapar man en portfölj av detta med ett tydligt 
fokus så kan man få till en god affär.  
 

8) Hur viktigt är läget för ett köpcentrum? 
 
Citycon: 
 
”Läge är A och O. Det handlar om ditt catchment-area, det vill säga att det måste finnas en 
kritisk massa. Det handlar om hur ditt primärområde ser ut och om du kan erbjuda det som 
krävs. Det spelar ingen roll om det är 10 000 kvadratmeter eller 40 000 kvadratmeter, det 
beror helt på vad för typ av segment man har. Till exempel Stinsen i Sollentuna är för litet i 
förhållande till sitt läge, ändå är storleken 25 000 kvadratmeter. Sedan finns det köpcentrum 
som är mycket mindre men har perfekt storlek i förhållande till sitt läge.” 
 
Fredrik Bergström: 
 
”Läget är alltid viktigt, man kan beskriva det som en funktion där parametrarna är: 
Upptagningsområde, Kollektivtrafik, Konkurrens och Attraktion.” 
 
Atrium Ljungberg:  
 
”Det är enormt viktigt. Till exempel var i Stockholm ligger Sickla? var är 
upptagningsområdena? Hur ser kommunikationerna ut till Sickla? Hur kommer folk dit? 
Sedan när man har folk där då kan vi utveckla både kontor och bostäder där. Läget är 
jätteviktigt, i alla fastighetsinvesteringar.” 
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Unibail-Rodamco: 
 
”Public Transport, kopplat till läge, är viktigt inte bara för att det ska vara lätt att ta sig dit men 
också för att vissa retailers och vissa koncept som till exempel bio kräver det. Många 
tonåringar och vuxna har inte körkort. Det handlar också om de som jobbar av ett 
köpcentrum, de ska ha tillgång till public transport. Det ger förutsättningar för platsen att vara 
mer dynamisk med bostäder, kontor och handel på samma plats som när varandra. På till 
exempel Mall of Scandinavia har du tillgång till pendeltåget och tunnelbanan (i framtiden), 
men även ett väldigt bra vägnät och parkeringsmöjligheter. 
 
Agora: 
 
”Det är viktigt. Tittar man på ett externt köpcentrum eller halvexternt inne i staden, till 
exempel en galleria, så är det jätteviktigt. Köpcentrummet är beroende av folk och att dessa 
ska kunna ta sig dit tämligen enkelt, via bil eller kommunalt. Samma gäller i innerstan. Du 
ändrar ytterst sällan gångmönster i en stad eller i en ort. Är det dåligt utbud så kan du rätta 
till innehållet under en period men om läget är fel så hjälper det inte. Motorn i det hela är att 
folk kommer till dig. Strömmen kunder är vad du lever av där man säljer till detaljisterna. 
Läget är A och O.” 
  

9) Tror ni man som fastighetsägare uppnår 
stordriftsfördelar/kompetensfördelar av att ha många köpcentrum i 
portföljen? 

 
Citycon: 
 
”Jag tror att du måste ha en stor portfölj för att fånga upp kunskap. Tittar du på 
fastighetsbranschen generellt så finns det två segment som är svårare att förvalta: hotell och 
handel. Dessa segment kräver viss specialkunskap. Där måste du ha stordriftsfördelar för att 
tillgodose dig kompetens. Bostäder och kontor är lättare att underhålla men vad gäller handel 
måste man ha många köpcentrum för att därmed uppnå stordriftsfördelar.” 
 
Fredrik Bergström:  
 
”Man inbillar sig att man kan samordna centrumledning och marknadsföring. Enda stora 
fördelen är att man kan få in stora hyresgäster genom att erbjuda många lägen. Detaljisten 
måste få ihop sin kalkyl och en butik från en stor kedja räcker inte, men tio butiker gör att 
man kan sprida ut kostnaderna. Så det är viktigt för detaljisten. Kan man erbjuda många 
lägen så är det en konkurrensfördel.” 
 
Atrium Ljungberg:  
 
”Vi tror absolut att man kan dra fördel av att ha stordriftsfördelar med många köpcentrum.” 
 
Unibail-Rodamco: 
 
” Ja, det gör man både på intäktssidan och kostnadssidan. Som stor aktör har man möjlighet 
att föra diskussioner på grupp-nivå där man erbjuder hyrsgäster kontrakt i flera köpcentrum 
runt om i Europa på en gång. Vi har som stor-bolag även möjligheter att utveckla nya 
koncept som vi kan rulla ut i alla våra köpcentrum. Det är givetvis viktigt att ha en lokal 
förankring med personal på plats. 
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Agora: 
  
”Ja, det tror jag. Förutom det uppenbara att du får vissa förenklingar i olika funktioner så får 
du skalfördelar med centrala kostnader och en större bas att slå ut över. Du får också en 
bättre relation med detaljlister. Det är bra om man till exempel har en portfölj med 25 platser 
att förhandla om. Du får möjlighet att skaffa dig genuin kompetens från detaljlister.” 
 

10) Har ni planer på att förvärva något köpcentra den närmaste tiden? 

 
Citycon: 
 
”Vet ej” 
 
Fredrik Bergström: 
 
Ej möjligt för intervjupersonen att besvara. 
 
Atrium Ljungberg:  
 
”Vi tänker fortsätta köpa och expandera. I vår projektportfölj har vi en likafördelning mellan 
kontor, köpcentrum och bostäder. Vi har inte så mycket bostäder idag.” 
 
Unibail-Rodamco: 
 
”Ja, i det segmentet vi är så letar vi efter fler köpcentrum i norden. Dock är det svårt att toppa 
mot Mall of Scanidnavia, när man köper. För oss handlar det om att köpa något bra och 
kanske göra småförändringar för att det ska passa vår strategi. Vår huvudstrategi är inte att 
bygga men man kan växa på två sätt. Antingen genom förvärv eller att bygga nytt. Vår 
pipeline är stor, nästan åtta miljarder euro. Vi har stora projekt som till exempel i hamburg 
som är tio miljarder. Vi försöker hitta produkter som passar våra preferenser, det finns inget 
självändamål att växa.” 
 
Agora: 
 
”Ja, absolut.” 
 

11) Vad är viktigast i det långa loppet? Nöjdhet hos: hyresgäster, 
retailkunder eller investerare? Vad anser ni ger er mest avkastning? 

 
Citycon: 
 
”Alla är beroende av varandra, man måste fråga sig om man har nöjda retailkunder? Det är 
ju inte våra kunder egentligen det är ju våra hyresgästers kunder. Har man det får man nöjda 
hyresgäster. Det leder till att vi kan höja hyran, då tjänar våra investerare pengar. Det 
viktigaste är att få dit folk, genom läge och ett utbud. Sedan är det upp till hyresgästen att 
sälja bra varor och tjänster, ge kunderna en spännande upplevelse etc. Vi paketerar ihop allt. 
Men man måste ha hela paketet, man kan inte plocka bort den ena parametern. Teoretiskt 
kan man ju höja hyrorna i taket, då blir våra investerare nöjda, men för eller senare kommer 
hyresgästerna tröttna och lämna oss. Det får bli en avvägning. Generellt kan man säga att 
allt beror på vilken tidsperiod man tittar på. Fastighetsbranschen går upp och ner, precis som 
ekonomin.”  
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Fredrik Bergström: 
 
”Vad ger mest avkastning? Det som är viktigt är förmågan till förnyelse. Det är hård 
konkurrens. Andra påverkas till exempel negativt av Mall of Scandinavia. De som lyckas 
förnyas och bli spännande kommer upprätthålla sin avkastning medan de som inte gör det 
kommer att få en sämre utveckling. Fräschast vinner genom förnyelse. Det syns som 
avkastning. Man är smart om man lägger ner kostnader för kontinuerlig förnyelse. Gör man 
inte det så kommer det att missgynna företaget. Till exempel Globen byggdes år 1990 och 
gick från noll till 700 milj. Sedan kom Farsta Centrum som renoverades om, då slutade 
Globen att växa för att Farsta var det bättre alternativet. Sedan kom Nacka Forum i mitten av 
1990-talet och det fick Globen att bara stampa. Sedan kom Sickla och då tappade Nacka 
Forum tempo. Småcentrumen runt Nacka har också minskat sin tillväxt. Det blir en trade off, 
vad det kostar och så det gäller att hela tiden att vara smart i moderniseringsprojekt. Blir det 
väldigt dyrt så lär nytta kanske inte synas och då blir inte investerarna så nöjda heller.” 
 
Atrium Ljungberg:  
 
”Vi har tre stora ägare, två stora familjer och KF, de har alltid varit långsiktiga. Det har gjort 
att vi kunnat göra investeringar med lång investeringsfront, även om vi är ett börsnoterat 
bolag. Avkastningen är jätteviktigt men vi brukar inte säga att det ena är viktigare än det 
andra. Det viktiga för oss är att vi är stabila. Vi har ingen ambition att ge en chockhöjning i 
direktavkastning imorgon så på det sättet blir ju ambitionen att jobba med allting. Vi ska veta 
vad kunden vill ha, innan kunden vet det själv.” 
 
Unibail-Rodamco: 
 
”Det viktiga är att vi följer upp, varje dag, hur många besökare vi har och vad försäljningen 
är. Besökarantalet är det som kan generera försäljning för våra kunder (hyresgästerna). Det 
räcker inte att hyra ut en lokal och låta hyresgästerna göra jobbet. Vi jobbar aktivt med att 
marknadsföra och få besökare att komma till våra köpcentrum och generera försäljning i de 
butiker som hyr lokaler av oss. Investerarna är en residual av att de andra två är nöjda. 
Mycket handlar också om kommunikation och insatser som man vill visa för investerarna. 
Det är naivt att tro att bara för att man är ett bra företag, levererar bra resultat och gör bra 
affärer så får man automatiskt bra aktiekurs. Det handlar också om attman levererar vad 
man lovat och kommunicerar det på ett bra sätt. Man brukar säga att Unibail-Rodamcos aktie 
är tråkigt för att vi ofta levererar vad vi har sagt men om du frågar en investerare så tror jag 
att de skulle säga ”det är inte tråkigt, det är bra”.” 
 
Agora: 
 
”Inställning till affärer i allmänhet och i vilken ända av branschen man kommer från. Man lär 
få olika svar. Jag kommer från kund/människor-änden. Detaljshandelsfastigheter är 
beroende av den enskilda konsumenten. Om inte detaljlisten lyckas fånga in dem så spelar 
det ingen roll om jag har världens bästa hus. Detaljlisten är avgörande och för oss som ägare 
måste vi jobba med detaljlisterna. Någonstans får man titta på hierarkin: konsument  
detaljlist  Investerare. Vi är leverantörer av fysisk infrastruktur för handeln, det är vad vi 
säljer. Det råkar vara ett hus men det är en plattform för detaljlister att träffa konsumenter. 
Om du inte lyckas med det då kommer du inte göra någon annan lycklig heller som till 
exempel investerare.”   
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Förvaltning av köpcentrum 

 
12) Vilka faktorer är värdeskapande för ett köpcentrum? 

 
Citycon: 

 
”Det är en kombination mellan en bra avkastning till investerare men samtidigt måste man ju 
bygga verksamheten kring retailkunderna. Nöjda kunder leder till bättre hyresintäkter med 
omsättningsbaserade hyror.”  
 
Fredrik Bergström: 
 
”Finns huvudsakligen sex delar: Ankarbutiker, butikmix, nya aktörer, trivsel, fräschhet och 
trygghet.” 

 
Atrium Ljungberg: 
 
”Hyrorna leder till avkastning men det är en symbios. Marknadsföringen bidrar till att vi kan 
höja hyrorna. Det är viktigt med restaurangutbud och kultur. Vi vill att retailkunder ska vara 
kvar i köpcentrummet. Det kan vi lösa genom olika typer av verksamheter: biografer, 
biblioteket och andra saker än handel. Genom att kombinera kontor, bostäder och handel 
tror vi att det totala flödet ökar, då kan vi öka hyrorna.” 
 
Unibail-Rodamco: 
 
”Grunden i värdeskapande ligger i att få kunder till köpcentrumet och få dessa att handla. Vi 
kan inte göra så mycket mer än att skapa förutsättningar för våra hyresgäster att sälja. 
Sedan är det upp till dem att sälja. Mycket av det man kan göra när man tar över ett 
köpcentrum är att ta hand om marknadsföringen och skapa tillgänglighet, genom till exempel 
att ha fri parkering för bilar. Man fyller även de grundläggande delarna som till exempel när 
man går på toa så ska det vara rent och att du alltid ska känna dig säker. Vakterna ska vara 
klädda på ett visst sätt och visa dig var butiker ligger och fungera som värdar likt all personal 
på köpcentrumet. Ett köpcentrum ska vara familjevänligt med lekrum etc. Det är det första 
man tittar på när man tar över ett köpcentrum, om dessa delar funkar idag. Normalt sätt 
brukar man också försöka öka försäljningen, dessa driver omförhandlingen. Typiskt sätt har 
man kontrakt i fem år och sedan sker en omförhandling. Det handlar om vad vi anser att 
hyran bör ligga, baserat på våra egna försäljningskalkyler, och vad hyresgästerna själva 
anser. Viktiga indikatorer är hur försäljningen faktiskt har gått och om de uppfyller våra krav 
som butik. När du kommer in efter 3-5 år och har en omförhandling så ska hyresgästen vara 
nöjda med oss också. Man måste också kunna förklara för en hyresgäst om vi är nöjda eller 
missnöjda. Vi kan inte göra mer än att försöka få till ett bra köpcentrum. I Mall of Scandinavia 
är alla butiker tipp topp, det är så det ska fungera. Sedan finns det tankar om ”hur skapar vi 
mervärde?”. Det kan vara så att man har stora ytor så kan man dela upp dem i mindre ytor. 
Generellt sett betalar dessa mindre ytor mer men du måste ha en balans mellan ankarbutiker 
och mindre hyresgäster. Du kan inte gå in och bara göra små hyresgäster av allt. 
Köpcentrumet kan inte ha fem butiker av de koncept som kkan betala mest. Du kan ha 
ganska mycket av sådant, tills att de når en punkt då det kan bli ett tråkigt köpcentrum. Det 
gäller att balansera det hela med hyresgäster som tillför någonting, men kanske inte betalar 
så mycket, och en hyresgäst som är mindre men betalar väldigt mycket. Prissättningen för 
en lokal är satt i förhållande till den försäljning som hyresgästen kan åstadkomma samt 
marknadshyran för en lokal av en viss typ som avgörs av storlek och läge. Vissa branscher 
kan betala mer och andra kan betala mindre i förhållande till deras omsättning, beroende på 
vilka marginaler de har.” 
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Agora: 
 
”Det som möter konsumenten. 
 
Blandning: butiker, service, food and beverage. Den är aldrig statisk utan ständigt under 
förändring. 
Kunskap: lokal kunskap, vilka kunder/konsumenter/besökare man har och hur kan jag 
anpassa mitt erbjundade till dessa.  
Fysiska miljön: Är det schysst och bra ställe att gå till, trivsamt/trevligt etc.  
Fastigheter: Allt ska fungera, safety and security, rent och fräscht, till exempel toaletter. Allt 
ska vara bekvämt, till exempel parkering, det är banalt men vitalt.”  
 

13) Vad finns det för begränsningar/utmaningar med nuvarande 
förvaltning av köpcentrum?  
 
Citycon: 
 
”Finns många saker naturligtvis. Det som är unikt med Sverige är vår hyreslagstiftning. Det 
är väl bara Danmark som har något liknande. I Finland är det mycket liberala och likaså i 
Norge. Sverige är skapat för en annan verklighet, där hyresgästen är svag och hyresvärden 
är starka och taskiga. Men verkligheten ser inte ut så, till exempel för H & M är det varken 
synd om de eller kan anses vara i en svag position. Tittar man på juridiska begränsningar är 
det väldigt trögrörligt, du kan inte flytta på hyresgästen och du kan inte ta bort dem. Det är 
unikt för fastighetsbranschen och köpcentrum specifikt.”  
 
Fredrik Bergström: 
 
”Det som är lätt är att Sverige har en liberal marknad. Det är lätt att bygga köpcentrum. Det 
finns en policy för liberal öppningstid, butiker kan vara öppna dygnet runt. Jämfört med 
Tyskland och Italien där det är mer reglerat kring möjlighet att bygga köpcentrum. Det har 
varit lätt att bygga för modern handel i Sverige. Sverige, England och USA är förhållandevis 
liberala jämfört med Tyskland, Italien och Frankrike. Där finns det väldigt mycket regleringar. 
Det som är svårt i Sverige är planprocesser, fackliga dimensioner till exempel OB 
(arbetsmarknadslagstiftning som krånglar till det). Aktörer kan vara ovana vid vår svenska 
modell. En utmaning är att man inte kan dra på för mycket. Efterfrågan är begränsad. Vi bor 
bara 9-10 miljoner i Sverige och det finns inte så många detaljister som tjänar super mycket. 
Det kommer aldrig att finnas någon special fina gata, kanske Biblioteksgatan men där finns 
mer eller mindre 3 butiker som har en bra lönsamhet. Sedan finns det 
marknadsstorleksbegränsningar. Det är mer spännande för detaljisterna till exempel H & M 
att växa i USA och Asien, det finns mycket mer människor. Sverige har ingen jättemarknad. 
Den är modern och lätt att etablera sig i men den har marknadsbegränsning. Det finns för 
mycket av standardutbudet. För till exempel Mall of Scandinavia så blir man inte speciellt 
inspirerad av att vara där men köpcentrumet svarar upp mot folks normala efterfrågan. Detta 
är en utmaning för stora svenska köpcentrum. Hur adderar man det speciella utan att riskera 
att hyresgästen inte kan betala.”  
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Atrium Ljungberg:  
 
”Det finns en stor utmaning i att möta näthandeln. I det ränteläget som är idag vill många 
investerare köpa fastigheter, så när vi ska investera idag är det ett problem att det är för dyrt. 
Planprocessen är ett annat problem. Juridik är ju politik på det sättet att detaljplaner tar 
väldigt lång tid. Vi har till exempel velat bygga fler bostäder i Sickla i många år. Vi har därför 
med en post i kalkylen i händelsen att vi kanske måste köpa ut hyresgäster. Sen är det inte 
alltid så lätt att renovera och utföra stambyte med dagens hyreslagstiftning. När det gäller 
bostäder så är det inte lätt att få ihop kalkylerna på en reglerad marknad. Vi jämför oss inte 
med utlandet, vi är ju bara verksamma i Sverige.”  
 
Unibail-Rodamco: 
 
”Största begränsningen för oss är att Norden är en liten marknad och det finns såklar ett 
begränsat antal köpcenrum som passar vår strategi. Liten marknad med en egenvaluta och 
hyresgäster, med marginal business, kanske inte har råd eller lust att ta valutarisker. Sedan 
är marknaden i sig ganska liten så det kan vara svårt attrahera bra koncept. Om du är i USA 
och jobbar inom retail finns det en skillnad jämfört med Sverige eller Norden, med omkring 
25 miljoner människor. Går detaljisten till Kina har man 1 miljard människor. Den största 
utmaningen för retailfastigheter, i Sverige, är att man är mycket mer begränsad än vad man 
är i Europa. Det finns kanske hälften så många retailers som kan tänka sig att öppna i 
Norden, som det gör i Frankrike eller i Tyskland. Hyreslagstiftning är inga större problem, 
den är ganska balanserad. Sverige är ganska neutralt. Det är inte lika extremt som i 
Danmark med hård hyreslagstiftning där man är tenant friendly. I Finland är man landlord 
friendly och Sverige ligger någonstans mittemellan. På europeisk nivå är det inga problem. 
Sedan har Sverige andra utmaningar, som inte gäller specifikt för köpcentrum. Det är 
skattefrågor och krav. I Sverige finns en annan diskussion om paketering, begränsa 
räntekrav och öka skattetrycket på fastighetsbolag.”  
 
Agora: 
 
”Största skillnaden, som kan bli en utmaning, är den uppenbara skillnaden med södra 
Europa. Du kan ha gott om vakter, du kan städa toaletter varannan timma, du kan bemanna 
en fullservice disk etc. Detta går att göra inom rimliga kostnader. Detta klarar man inte av i 
Sverige. Samma kvalitet på besökserbjudandet är svårare att åstadkomma i Sverige än öst- 
och södra Europa. Det är kanske mera lika i Tyskland, Frankrike och England. England har 
också låga löner. Det är kanske de största skillnaderna.”  
 

14) Vilken förvaltning har störst prioritet hos en köpcentrumägare? 
Property Management? Facility Management? Portfolio Management? 
Asset Management? 

 
Citycon: 
 
”Asset och Portfolio management är de viktigaste om man ser till marginalerna, alla är 
naturligtvis viktiga. Property och Facility Management är mer lågmarginalbuisness, man kan 
köpa det externt, det är lättare att hantera. Är man riktigt duktig på det så kommer det göra 
skillnad för dina köpcentrum. Är du världsbäst på Asset eller Portfolio management kommer 
du kunna öka värdet mycket mer.”  
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Fredrik Bergström: 
 
”Jag tror det är Portfolio Management och Asset Management.” 
 
Atrium Ljungberg:  
 
”Vi jobbar enbart med egen förvaltning, vi kanske gör ett undantag under 
övergångsprocessen. På sikt ska vi driva allt i egenförvaltning. Vi har förvaltningskontor på 
plats, som är helt fokuserat på ett område, sen har vi några få i företaget som ser över 
portföljen.”  
 
Unibail-Rodamco: 
 
”Portfolio management är inte riktigt aktuellt för oss. Vi har en strategi och vi följer den. Det 
är inte så att vi sitter och förändrar strukturerna i portflöjen. Men om man tittar på vad vi gör 
så är det Asset Management som är viktigaste kärnan. Sedan har vi Property Management. 
Sedan skulle jag säga att Facility Management är ju såklart jätteviktigt men delar av det är 
outsourcat hos oss. Vi har en teknisk manager som på plats som är ansvarig men hans team 
är outsourcat. Det vi har som är inhouse hos oss är Asset Managers, Leasing, Marketing, 
Köpcentrumchef och även vår teknsika manager. Det är de benen vi har. Marketing har vi 
helt integrerat, vi har ett marketing team här centralt. Allting är viktigt. 
 
Om man med Portfolio Management syftar på frågor kring finansiering så är det naturligtvis 
jätteviktigt. Vår avkastning till investerare och vår ekonomiska tillväxt är ju mycket tack vare 
att vi finansierar oss väldigt billigt. Men detta är något som sker på de högre nivåerna i Paris. 
Vi är definitivt ett av de bolag som finansierar sig billigast. Dock är det väldigt få som jobbar 
inom detta område på Unibail-Rodamco. Det vi är som bolag, vårt DNA, är att utveckla 
köpcentrum. Om man går ut på vårt golv handlar det bara om retail.” 
 
Agora: 
 
”Vår uppmärksamhet ligger främst på Asset Management. Property Management och Facility 
Management som man kan köra ihop är A och O. Det ska upp till en viss nivå och hållas där. 
När man har skapat förutsättningar för detta så gäller det bara att hålla i det. Asset 
Management gör du för att köpcentrumet ska fungera bättre, du ska få ut mer värde. Det kan 
handla om mixen, ta bruk i andra ytor, skapa nya ytor och investera etc. Ett tema i varje 
kommun har blivit att skapa byggrätter. Portfolio Management har varierat lite. Om man 
backar 15 år så har branschen internationaliserats enormt under den tiden. Skillnaden är natt 
och dag. Dåvarande aktörer finns inte kvar i samma ägarskap och koncentrationer och 
parallellt/konsekvent av detta så har portfoliodelen lyfts upp och fått ett större perspektiv. Det 
har kommit stora aktörer med mycket pengar som har tittat på saker och ting ur det 
perspektivet. Man fokuserar och snävar in för att göra en typ av fastighet bra, istället för ta 
hand om olika typer av fastigheter och göra det halvdant. Det blir på något sätt viktigare med 
Portfoilo Management.  
 
En annan sida av saken: under vår start hade vi två portföljer, en inrapporterad portfölj och 
en förvärvningsportfölj. Man kanske får med lite mark/fastigheter i portföljen som man inte 
valt. Så småningom försöker man göra om detta och då kan man använda Portfolio 
Management. Visst har det betydelse.”  
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15) Hur skiljer sig er förvaltningsmetodik åt i olika länder? 
T.ex. Europa vs Sverige? 

 
Citycon: 
 
”Det är likt. Skillnaden är lagarna, där till exempel Finland är mer liberalt, när avtalet går ut 
kan man kasta ut en hyresgäst. I Sverige är det mer ett pussel, mer tungrott, mer pussel att 
lägga. Det är kanske lite mer arbete. Vissa saker skiljer sig i strukturerna. På dagligvarusidan 
har vi i Sverige ICA som har 50 % marknadsandel i vissa köpcentrum sedan är det lite spritt 
åt olika håll. I Finland har du två kedjor som har 93 % i marknadsandel, det präglar lite grann 
hur marknaden ser ut, men inte vår metodik.”  
 
Fredrik Bergström: 
 
Ej möjligt för intervjupersonen att besvara. 
 
Atrium Ljungberg:  
 
”Vi har inga samarbetspartners i Europa, kan inte kommentera.”  
 
Unibail-Rodamco: 
 
”Största skillnaden är att i många köpcentrum i utlandet, Frankrike och Spanien, har man 
traditionellt sätt ett samägande där man typiskt sätt har en stor matvarubutik som är delägare 
i köpcentret. Ibland kan det vara andra som är delägare, vilket skapar friktion hur man jobbar 
med köpcentrum. I Sverige har vi typiskt sätt fullt ägda köpcentrum vilket gör att du kan 
enklare göra ”vad du vill”. Sedan finns en så kallad retailer list, hur djup är marknaden i form 
av Retailers. Hur vi organiserar oss är mer eller mindre samma överallt.”   
 
Agora: 
 
”Det har lite med att göra när de olika länderna kommer in i utvecklingen för modern retail. 
Tar vi till exempel. Polen som är ett stort land. Det var egentligen under 90-talet som de 
landa i nya köpcentrum. Det betyder att deras generation II är kanske generation IV för oss. 
De har ett yngre bestånd och det betyder att dels är deras tekniska åtgärder kring fastigheter 
i stort sett bättre med lägre kostnader per/kvm och sedan ger det andra konsekventer på 
management. Det kostar mindre att driva dem plus att väldigt stor del av expansionen i 
östländerna kommer från Tyskland, som tillhör en av de största marknaderna i Europa, och 
som har ett flertal suveräna och riktigt bra företag. Dessa företag klev in på marknaden med 
all sin kunskap och sen har detta lett till att andra har kommit in. Stora marknader får alltid 
större attraktioner än vad en liten marknad får som till exempel Sverige.” 
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Investering 

 

16) Varför vill utländska köpcentrumägare komma till Sverige? 
 
Citycon: 
 
”Det är ju massa saker. Till exempel är ränteläget lågt i hela världen, inget unikt i Sverige. 
Det är väldigt lätt att göra affärer i Sverige. Det finns en bra transparens, i princip ingen 
korruption, du kan lita på folk, de flesta pratar engelska etc. Sedan finns det en bra 
fundamenta här, med befolkningstillväxt i framförallt Stockholm. Detta ger bra förutsättningar 
för fastighetsmarknaden.” 
 
Fredrik Bergström: 
 
Ej möjligt för intervjupersonen att besvara. 
 
Atrium Ljungberg:  
 
”Den svenska marknaden är känd för att vara transparent. Generellt har vi tydliga regelverk, 
Sverige går bra, folk vill handla, det är tillväxt jämfört många andra marknader. Vi har ett 
tillväxtmål som vi tror att vi kan uppnå i Sverige.”  
 
Unibail-Rodamco: 
 
”För internationella investerare brukar man generellt säga att fokus ligger på London, Paris, 
och vissa städer i Tyskland. Det är där man börjar. Sedan tittar de på andra städer och 
länder. Under senare åren har vi blommat upp som ett slags ”safe haven” med stabil 
ekonomi och bra tillväxt. Sverige har en bra BNP-tillväxt, det finns bra förutsättningar för 
fastighetsbolag att verka här, det finns ett stort tryck etc. Det finns mycket utländskt kapital 
där man brukar titta på vart kapitalet kommer från, vem som frontar transaktionen. I många 
fall kan man ha en Asset eller Investment Manager, vilka företräder bolag med en 
fondstruktur. Dessa tar in fonder och sedan sköter det, diskritionärt i vissa fall. Vår 
investerarbsas är global och ägarna är helt enkelt de som väljer att köpa en aktie i vårt bolag.  
 
Agora: 
 
”Jag tror inte köpcentrumbranschen skiljer sig från resterande fastighetsbranscher. Det är i 
gruden samma faktorer. Trots allt så har vi, vad gäller retail, några företag som till exempel 
IKEA och H & M, som världen känner till. Sverige har en ganska hygglig ställning, vad gäller 
retail. Tillsammans med Danmark har Sverige en bakgrund av stabilitet och 
genomsnittligheten, samma faktorer som för alla svenska fastigheter. Sverige är alltid i stort 
sett transaktionsmarknad IV i Europa, efter Tyskland, Frankrike och England.”  
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17) Vilka ekonomiska utmaningar/möjligheter finns det för er att 
marknadsföra köpcentrum för investerare på den svenska marknaden?  
 
Citycon: 
 
”Det är stor skillnad på direktmarknaden och aktiemarknaden.  
Direktmarknaden är stekhet, priserna har aldrig varit så höga och yielderna har aldrig varit så 
låga som nu. Utmaningen är att det inte finns något att köpa. På börsen finns kanske dubbelt 
så många fastighetsbolag än vad som är relevant. Det beror ju på att priserna är så höga och 
det är ren spekulation, detta ändras bara när ekonomin kraschar.” 
 
Fredrik Bergström: 
 
”Det finns mindre fastighetsägare som ser att de kan göra någonting åt sina fastigheter, och 
utvecklar dem. En liten spelare som äger en fastighet med utvecklingspotential och sen får 
med en ny delägare. Detta är inte helt ovanligt. Det handlar om att se möjligheter på en plats. 
Kongahälla Kungälv är en mindre fastighetsägare som har riskkapital och satsar 
Liljeholmsliknande projekt. De involverar rådgivare som kan handel. Handel är svårt och gör 
man inte rätt så blir det inte bra. I Kongahälla Kungälv finns en tidigare marknadschef från 
Steen & Ström som har en väldigt nära relation till ägarna och han kan se potential och vilka 
misstag man ska undvika. Det gäller att få med proffs. Investerarna känner sig trygga om de 
vet att köpcentrumet sköts av experter.” 
 
Atrium Ljungberg:  
 
”Vi är ett börsnoterat företag. Vi har mycket träffar med analytiker som följer oss och som har 
regelbundna möten. Vår VD och CFO åker regelbundet till London och Amsterdam och 
träffar investerare där. Vi har ju haft lite problem att vi har låg likviditet i vår aktie, vi skulle 
behöva en högre free-float. Detta har vi inte eftersom vi har långsiktiga ägare som äger 65 
%, de säljer inte. Vi har utökat andelen utländska ägare till 15 %. På lånesidan har vi fem 
banker som vi har goda relationer med."  
 
Unibail-Rodamco: 
 
”Vi som bolag är nog mer känt i Europa, vi har lite rykte om oss att vara väldigt duktiga och 
kanske ett av de främsta köpcentrumbolagen i världen. Vi har även svenska investerare, vi 
kör Roadshows här. Vi träffar därmed mest långsiktiga investerare och pensionsfonder, 
institutionella investerare. Sedan finns det ett stort tryck från utländska investerare att 
direktinvestera i fastigheter här, de har bra med pengar och de har stora volymer. Jag tror 
inte att utländska investerare tittar på mindre orter.” 
 
Agora: 
 
”Kapital finns i Sverige men det finns för lite produkter. Med utländska ögon är de viktigaste 
marknaderna i ordningsföljd: Stockholm, Öresundregionen och Göteborg. Göteborg har varit 
en hävfot ganska länge. De riktigt attraktiva objekten för utländska investerare på 
köpcentrumsidan är mer eller mindre fastfrusna. Jag hade en diskussion med en tysk 
investerare som gärna ville in i Sverige och när han räknade upp kriterierna så var det bara 
att konstatera att det inte finns några sådana köpcentrum till salu. De köpcentrum de 
internationella aktörerna vill ha ägs av aktörer som inte finns på säljsidan. I sådana fall ska 
hela företaget säljas. Plus att fastigheter värda 1 miljard är för litet för dessa aktörer. 
Internationella aktörer letar efter investeringar som är värda kanske två miljarder och uppåt. 
Då blir listan ännu kortare.” 
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18) Hur diversifierar ni er portfölj av fastigheter?  
 
Citycon: 
 
”Fastighetsklassen är väldigt tydlig, med fokus på köpcentrum. Diversifieringen sker genom 
läge, land och lokala platser i landet. Det är inte svårare än så.”  
 
Fredrik Bergström: 
 
Ej möjligt för intervjupersonen att besvara. 
 
Atrium Ljungberg:  
 
”Vi har fastigheter med handel, kontor, bostäder, utbildning etc. Vi diversifierar dessa 
geografiskt i de städer där vi är verksamma.” 
 
Unibail-Rodamco: 
 
”Fastighetsklassen vi har är köpcentrum och en liten del kontor. Fokus är köpcentrum med 
en speciell nisch inom smal strategi. Vi satsar på köpcentrum som är över 50 000 kvm med 
över sju miljoner besökare. Catchment Area ska vara 30 minuter körtid, med över 500 000 
människor som bor där. I Norden finns det kanske 5-7 städer som är så stora. Vår portfölj är 
geografiskt diversifierad med 12 olika länder i Europa, där Frankrike utgör cirka 50 % av 
fastighetsvärdet och Norden cirka 10 %.” 
 
Agora: 
 
”Vi köper, utvecklar och jobbar med vilken detaljhandelsfastighet som helst. Med detta sagt 
kan vi jobba med alltifrån en enkel Big Box, med en hyresgäst i Gärdet till ett stort 
köpcentrum. Det kommer att bli så att vi jobbar främst med innerstadsgallerior och 
bostadsnära fastigheter, convencience. Sedan kommer vi säkert komplettera med andra 
typer av köpcentrum. Vår diversifiering är mer geografisk. Om fastigheten är belägen mitt i 
staden så kan vi föra en strategi för att göra om anvädningen av fastigheten till något annat. 
Nedsidan är ytterst begränsad jämfört om du skulle ha ett stort köpcentrum som ligger 30 km 
från innerstaden. Stora problem tillkommer när det börjar uppstå vakanser. Vad gör man då? 
Du måste hitta nya detaljister och det är inte så lätt alltid. Vi tycker därför att det finns mindre 
risk med fastigheter i innerstaden än många halvstora köpcentrum som ligger dåligt 
placerade.”  
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19) Går det att skapa värden för ett köpcentrum på annat sätt än bra 
resultat/intäkter? 

 
Citycon: 
 
”Mjuka värden ger hårda värden. Butikmix är helt nödvändigt och tillgängligheten är viktigt. 
När du väl kommit till köpcentret så ska du kunna ta dig in i och ut från fastigheten, utan att 
det havererar. Hälften av våra köpcentrum är miljöcertifierade, målet är 75 % nästa år. Om 
det i sig leder till högre resultat kortsiktigt så är svaret nej. Däremot kommer det att 
långsiktigt leda till effektivare förvaltning. Man kommer kunna få ner energikostnader, via att 
till exempel börja återvinna matavfall till biogas som driver bussar. Det är ekonomiskt bra, det 
blir billigare och såklart får vi bra PR. Det hela är på marginalen. Jag tror inte att 
miljöcertifiering nödvändigtvis leder till högre hyror, i praktiken är vi inte där än i alla fall. Vi 
har inte sett något exempel på att hyresgäster betalar högre hyror även om de är 
miljöcertifierade.” 
 
Fredrik Bergström: 
 
”Yttersta målet är avkastning och för att få så måste man titta på mjuka värden. Annan typ av 
service har blivit väldigt mycket viktigare. Miljöcertifikat är vanligt för att samhällsbyggandet 
utvecklats åt de hållet, snarare än att man söker certifikat i efterhand. Det har blivit en 
standard och det är viktigt att i eget intresse ha energismarta lösningar. Målet är att 
maximera avkastning och minimera risk. Vägen dit innehåller mycket kvalitativa dimensioner. 
Det är svårt med handel. Köper man bostäder eller kontor är det enklare investering. 
Köpcentrum innehåller och kräver väldigt mycket mer kunskap om butiksmix, tillgänglighet 
etc.” 
 
Atrium Ljungberg: 
 
”Vi vill ju bygga staden, med både kontor, lokaler och bostäder. Vi vill att folk ska trivas på 
våra platser. Vi bygger till exempel en park i Sickla som inte bringar någon avkastning men 
totalt sätt blir det en bättre plats och folk får en trevlig tillvaro. Hållbarhet är jätteviktigt för oss 
och vi vill bli den ledande stadsutvecklaren inom hållbarhet. Det gör vi genom att titta på 
verksamheten mellan husen, vi skapar trygga miljöer och mötesplatser etc. Också såklart så 
är all nyproduktion BREEAM och Miljöbyggnadscertifierade. Vi tittar mycket på 
energibesparingar, hållbarhet, medarbetare etc. Sedan är det viktigt med tillgänglighet, att 
man följer regelverk som finns och naturligtvis anpassar för kollektivtrafik. Allt det där är 
viktigt för att bygga en attraktiv plats som folk vill betala för att bo och vara på.” 
 
Unibail-Rodamco: 

 
”För oss handlar det om att få dit människor. Vi fokuserar att uppfylla vår strategi, som bland 
annat innebär att locka dit ett visst antal människor. För att lyckas med det måste vi ha ett 
utbud med butixmix, biografer, restauranger etc. Detta kan ses som olika mjuka värden. 
Mjuka värden ger hårda värden. Prioriteten restauranger har utvecklats med tiden. Idag gör 
vi dubbelt så mycket restauranger, sett till ytan, mot vad vi gjorde för 3-4 år sedan. Bygger 
man ett upplevelsecentrum så vill man trivas och shoppa. Du kan också åka dit för att käka 
och gå på bio. Food Court kan funka men traditionellt vill vi ändra det och göra ett steg till. 
Det finns restauranger i Mall of Scandinavia för att kunna sätta sig ner och ha det trevligt. 
Tanken är att man ska få folk att stanna så länge som möjligt. Stressig miljö kan ibland få 
felaktiga konsekvenser, just att du ska handla och känna en skön känsla. Vi har 12 000 kvm 
för restauranger och cafeer i Mall of Scandinavia. Detta är ungefär dubbelt så stort vad vi 
planera från början första början.” 
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Agora: 
 
”Deltagande i platsen är viktigt. Detta gör du fysiskt. Företaget bidrar till en trevlig ort, där 
man utför strukturella förändringar för platsens utveckling.” 
 

20) Vad krävs enligt er för att ett köpcentrum ska vara framgångsrikt? 
Ex: Kundnöjdhet vs bra avkastning 

 
Citycon: 
 
”Det är en kombination såklart. Vi behöver kunder som kommer och handlar. Automatiskt får 
vi nöjda hyresgäster som kan betala mer i hyra. I slutändan handlar det om att ha en kritisk 
massa. Samtidigt har vi en väldigt hög utdelningspolicy för våra investerare.” 
 
Fredrik Bergström: 
 
”Kundnöjdhet är viktigt. Dock är det så att om det inte går bra med avkastningen så går det 
inte bra för köpcentrumet. Oftast korrelerar dessa delar.” 
 
Atrium Ljungberg:  
 
”Detta är en symbios. Om kunderna, som kommer till en handelsplats, är nöjda kommer 
dessa automatiskt konsumera mer. Våra hyresgäster kommer tjäna mer pengar och bli 
nöjda, då blir vi nöjda.” 
 
Unibail-Rodamco: 
 
”Vi tror på stora köpcentrum, det är vår strategi. Dessa köpcentrum ska kunna erbjuda allt 
som kunderna behöver och därför såklart viktigt med kundnöjdhet. Det kräver såväl ett bra 
läge som utbud. Nöjda retailkunder leder till nöjda hyresgäster och därmed skapar 
avkastning.”   
 
Agora: 
 
”Rätt läge, rätt butiksmix och tillgänglighet.”  
 

21) Vad är mest optimalt, enligt din åsikt: 
1: Att vara expert som fastighetsägare inom en viss typ av kommersiell 
fastighet 
2: Att ha en generell kunskap om olika typer av kommersiella fastigheter 

 
Citycon: 
 
”Det beror helt på. Då jag har en bakgrund inom riskkapitalbolag så har jag tidigare varit 
generalist, och anpassat mig för olika typer av fastigheter. Det kan ge bra avkastning, det 
kräver att du gör rätt satsning. Det är som stock-picking, som vissa gör på börsen.  
 
Väljer du att bli mer specialiserad så blir man det för att satsa mer långsiktigt. För att lyckas 
måste du dra det till sin spets, antingen specialist eller generalist, allt mittemellan blir lite 
”mish-mash”. I slutändan handlar det om Highest and Best use. Detta tänk krävs även om 
man inte är specialist och då undviker man att vara ineffektiv.” 
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Fredrik Bergström: 
 
”Fastighetsbolag kan vara duktiga både på köpcentrum och andra kommersiella fastigheter, 
därmed kunna kalla sig för specialister. För några år sedan hade jag sagt att det är viktigt att 
vara specialiserad inom till exempel köpcentrum. Under de senaste åren har trenden istället 
blivit att man bygger köpcentrum i stadsmiljöer, runtomkring kontor och bostäder. Det ställer 
krav på kompetens inom stadsbyggande och inte bara köpcentrum. Det har blivit viktigare att 
ha generell förståelse runt stadsbyggandet.”  
 
Atrium Ljungberg:  
 
”På individnivå tror jag att man ska vara duktig på en viss typ av fastighet men som bolag tror 
Atrium Ljungberg på en generell kunskap, eftersom vi vill bygga olika användningsområden.” 
 
Unibail-Rodamco: 
 
”Det beror mycket på vad man har för affärsmodell. Om man ska allokera någons pengar på 
bästa sätt under en tidsperiod, till exempel 10 år, som ett typiskt Private Equity – bolag så 
ska man vara generalist. Man ska veta mycket om allt: retail, lager, kontor, olika marknader 
osv. Den profil som hjälper oss, på Unibail-Rodamco, ska kunna mycket om 
köpcentrummarknaden och vara innovativ inom vissa gränser. Till exempel har vi bestämt att 
utveckla en applikation och utöver detta skulle vi kunna köpa en internet-hemsida som vi kör 
via nätet. Därmed behöver inte Unbail-Rodamco begränsa sig inom en viss marknad. Vi är 
ett fastighetsbolag som arbetar med retailfastigheter främst, sen har vi också en liten del av 
kontorsfastigheter i bland annat Paris. Den profil vi söker är främst retailspecialister. Utöver 
detta ska man vara kunnig inom marketing, för att få konsumenter att komma till köpcentret. 
Det handlar om att vara innovativ i allt du gör. Det kan röra sig om till exempel 
kommunikation, PR och andra saker man kanske inte tänker på med ett typiskt köpcentrum. 
Med kontorsfastigheter är det annorlunda. Där är det kanske en anställd som jobbar med 
marketing och huvudmålet är främst att göra lönsamma prospekt. Därmed finns ingen 
slutkund.”  
 
Agora: 
 
”Ha djup och bred kunskap inom ett fält. Man ska ha respekt för fastigheters olika 
fastighetslagar och man bör satsa på att bli mer specialiserad och professionaliserad. Jag 
tror också att vi kommer att se få se flera olika typer av fastighetsprodukter inom 
köpcentrummarknaden. Det finns uppenbara skillnader mellan Big Boxes och 
regionalköpcentrum och jag tycker fastighetsbolag borde bli mer specialiserad inom de 
respektive kategorierna. Det är uppenbart att man behöver koncentrera sig på ett fält för att 
förstå detaljhandeln och relationen med detaljister. Kan man bedriva en detaljhandel, skapa 
nya koncept och ha positiva nyckeltal så får man en bra trovärdighet.”   
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Finansiering 

 

22) Hur ser er Capital Structure ut? Hur mycket av er verksamhet bygger 
på lån från andra företag/institutioner eller från att sälja aktier? 

 
Citycon: 
 
”Citycon har en belåningsgrad på 45 %, väldigt lågt i nordiska mått men högt i Frankrike i 
USA. Vi har en hög belåningsgrad på grund av skatteskäl. Av hela lånestocken är 80 % 
kapitalmarknadsfinansiering, obligationer, som vi har sålt ut i Euro, norska kronor, svenska 
kronor etc. Resterande 20 % är vanliga banklån från de svenska bankerna, SEB, Nordea etc. 
Detta är unikt jämfört med hur det var för 5 år. De flesta svenska bolagens finansiering ligger 
på ungefär 80 % i banklån. Fastighetsrisk ska tas men inte att man har en för hög finansiell 
risk. Citycon har låg belåning med lång duration på obligationerna. Vi hedgar också alla 
räntor och vi vill inte ta för hög belåning, för att pumpa upp kapital, för då tar företaget stora 
risker. En vanlig grej i Norden är att man pumpar upp belåning med mål om hög avkastning. I 
det amerikanska synsättet så väljer ett stort företag själv hur stor belåning de vill ta, 
egentligen vill de enbart ha equity risker. Svenska filosofin är att management ska ta beslut 
om att skapa ett fåtal bostäder och kontor med hög belåning. Amerikanska företag är mer 
nischade inom vissa typer av fastighetsprodukter, till exempel enbart köpcentrum eller kontor 
med ganska låg belåning. Citycon drivs av det svenska synsättet. Det har dock skett en 
förändring senaste 7-8 åren, precis innan Lehman Brothers gick i konkurrs. Då var 
belåningsgraden minst på 70 % och sedan sköt det upp till 90-95 %. Idag är dock 
belåningsnivån runt cirka 70 % det högsta du kan få och företag brukar ligga mellan 50-60%. 
Det har sjunkit en hel del och jag tror att det kommer fortsätta sjunka med en viss hävstång. 
Sverige och Norden lär också införa en mer optimal skattesituation.”   
 
Fredrik Bergström: 
 
Ej möjligt för intervjupersonen att besvara. 
 
Atrium Ljungberg:  
 
”Vi har en finanspolicy där soliditeten hos Atrium Ljungberg ska vara minst 30 % och utöver 
detta ska lånen från en viss bank inte vara för stora i jämförelse med total lånevolym.Vi är ju 
väldigt lågt belånade jämfört med övriga börsbolag, det är något vi ibland får kritik ifrån andra 
analytiker som tycker att vi får för låg hävstång på det egna kapitalet. Våra huvudägare vill 
dock ha stabilt bolag. Internationellt sett har vi ändå en hög belåningsgrad. Vi anser att 
fastigheter är en säker tillgång och då kan man ha en hög belåningsgrad. Gissningsvis är det 
också lättare för banken att säga ja till sådana lån. 
 
Branschen är gynnad skattemässigt, man kan göra väldigt mycket direktavdrag som minskar 
det skattemåssiga resultatet. Vi betalar dock mycket i fasighetsskatt och moms. Sedan kan vi 
sälja bolag skattefritt. Om man tittar på hur mycket skatt bolagen egentligen betalar så är den 
inte så hög som många tror. Till exempel vid stambyte kan man göra direktavdrag på väldigt 
många poster. Det fanns ett förslag att man skulle ta bort avdragsrätten för räntor och det 
räknade vi på hur det skulle påverka Atrium Ljungberg. Vi skulle få högre skatt men eftersom 
vi är så lågt belånade så skulle vi vara bland de minst påverkade av de svenska 
fastighetsbolagen.” 
 
 
 
 



48 

 

Unibail-Rodamco: 
 
”Vi har en Loan-to-Value på 35 %. Med Europeiska mått brukar det vara runt 30-40%. Den 
svenska belåningsgraden brukar ligga mellan 55-70%. Vi finansierar oss i princip uteslutande 
med obligationer, mest Euro-bonds, just nu. Vi har haft någon SEK-bond i och med 
byggandet av Mall of Scandinavia. Det är en naturlig hedge, att du plockar in pengar i den 
valuta du ska spendera de i. Mycket beror också på marknadsutsikterna, är det billigare att 
finansiera sig i ett visst land och sedan swappa tillbaka till Euro så ska vi definitivt utnyttja 
detta. Eftersom vi har intäkter i SEK kan vi betala på den bonden, där finns alla möjligheter. 
All finansiering styrs från Paris.” 
 
Agora: 
 
”Vi har vanligt struktur med en belåningsgrad på 65 % och expansionen bygger på att vi kan 
emittera nya aktier. Det är en av orsakerna till att vi är börsnoterade.  
 
På Steen & Ström fanns en koncern i tre länder. Det byggdes upp före finanskrisen, när 
pengar inte var en frågeställning. Med Norge som bas så var det heller aldrig något problem 
med finansiering av nya projekt. Den störste ägaren, fram till att man sålde till Klépierre, var 
Stein Erik Hagen. Därmed har det aldrig funnits problem med kapitalstruktur och 
finansiering.” 

  
23) Hur ofta bör man avyttra/lägga ut era köpcentrum till försäljning för 
t.ex. Private Equity eller Peers? 

 
Citycon: 
 
”Avyttring är vanligt i köpcentrummarknaden. Citycon har inte alltid varit lika nischade som 
nu, utan det har skett en förändring senaste 5 åren. Vi har ägt fastigheter de senaste 10-15 
åren, via ett stort fastighetsbestånd i Finland. Idag finns bara cirka 30 % av beståndet kvar. 
Vi vill röra vår verksamhet till främst Sverige. Vi säljer till konkurrenter, PE-bolag etc. 
Fastigheterna kanske inte passar vår vision eller att det finns bättre ägare och vi kan få in 
kapital. Citycon vill skapa en balans med risktagande och nyttjande av fastighetsbeståndet. 
Därmed kan Citycon också ta in partners för att få in mer kapital till verksamheten. Om våra 
köpcentrum eller gallerior har för stora vakanser så är det vanligt att vi säljer dessa 
fastigheter till Hemsö.”   
 
Fredrik Bergström: 
 
”Räntorna är jättelåga och fastighetsbolag är därmed beredda att betala mycket för 
varandras fastigheter. Det finns ett drag i handeln. Det är nog många som är sugna på att 
sälja också. Jag tror därmed att vi kommer se mycket transaktioner framöver. Man vill nog få 
in mer kapital på grund av dagens marknadsvillkor.” 
 
Atrium Ljungberg:  
 
”Nu äger vi fastigheter bara i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppala. Vår VD har sagt att 
vi inte ska sälja något mer idagsläget. Atrium fastigheter har ägt mycket KF fastigheter, 
konsumbutiker etc. Vi har tidigare sålt jättemycket av detta bestånd.” 
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Unibail-Rodamco: 
 
”Nej, vad gäller finansieringen har vi ett jättestort utrymme att investera i den befintliga 
marknaden. Vi behöver därmed aldrig sälja för att köpa, vilket är en styrka för oss.” 
 
Agora: 
 
”Vi är nystartade så jag kan inte riktigt svara på detta men vi har en del fastigheter som vi 
kanske kommer att avyttra, då dessa är ej lönsamma för Agora.” 

 
24) Har ni någon filosofi om utdelning till era aktieägare? Vad har de för 
krav på er? 

 
Citycon: 
 
”Citycon satsar på en hög direktavkastning. Därmed har vi en policy med en utdelning på 
mer än 50 % av vinsten per aktie. Det har idag hamnat mot cirka 70-80%. Det är få som har 
så hög utdelning, kanske hemfosa men i övrigt är detta ej så vanligt.” 
 
Fredrik Bergström: 
 
Ej möjligt för intervjupersonen att besvara. 
 
Atrium Ljungberg:  
 
”50 % av resultat för värdeförändringar, efter nominell skatt. Vi har aldrig sänkt utdelningen 
per aktie.” 
 
Unibail-Rodamco: 
 
”Jag tror vi har en payout-ratio på 85-90% men det handlar mer om att ha en tillväxt i din 
EPS (Earnings per share). Om du delar ut 85 % av vinsten per aktie eller 90 %, tror jag inte 
spelar någon roll. Det viktiga är att företaget är stabilt, håller vad de lovar och satsar på 
tillväxt. 
 
Agora:  
 
Det som är sagt är att vi ska dela ut 30-50 % efter skatt- och preferensutdelning. Med hänsyn 
taget till våra investeringar.” 
 

25) Vilka typer av investerare söker ni er till, något särskilt klientel? 

 
Citycon: 
 
”Alla pengar är välkomna men största andelen investerare är finska, svenska och norska 
institutioner.” 
 
Fredrik Bergström: 
 
Ej möjligt för intervjupersonen att besvara. 
 
Atrium Ljungberg:  
 
”Vi lägger oss inte i vem som köper våra aktier. Vårt mål är att skapa likviditet.” 
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Unibail-Rodamco: 
 
”Mycket institionella investerare, men det är en väldigt varierad ägarstruktur där största 
ägarna inte är över 10 procent. Vi är 100% free float.  
 
Agora: 
 
”Alla pengar är välkomna men sen ligger det i sakens natur där Köpcentrum är big ticket 
items. Man söker långsamma och tålmodiga pengar. Pensionspengarna ligger därmed nära 
till hands. Överhuvudtaget de stora institutionerna som investerar pengar i fastigheter till 
exempel fastighetsfonder eller pensionspengar är välkomna. Sedan finns det förmögna 
privatpersoner. Det vanligaste idag är att det finns en mix mellan institutioner och 
privatpersoner.” 
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REITs 

 

26) Hur har nya svenska köpcentrum utvecklats under de senaste åren? 
Har köpcentrumägare inspirerats från utländska köpcentrum? 

 

Ex: Större fokus på stora investeringar ska leda till positiva kassaflöden? 
fler mindre köpcentrum? omsättningsbaseradehyror? 

 
Citycon: 
 
”Ja, absolut och detta har skett under många år. Alla förändringar inom fastigheter startar i 
USA, följer sedan vidare till England och sedan sprids ut i Europa. Sverige brukar vara en av 
de tidiga som snappar upp trender. Titta man tillbaka på de senaste 30-40 åren så har 
Sverige blivit väldigt styrt av marknadskonsumtionsbeteende. Retail parks kommer från USA 
och börjar bli stort i Sverige igen. Väldigt få kollar direkt på USA men nordiska 
fastighetsbolag påverkas indirekt av vad som sker där. Det som de nordiska länderna kollar 
på är framförallt retailbeteende, genom E-handel och utveckling av digitalisering. Man 
analyserar också hur och när dessa beteenden kommer få ett genomslag i Sverige. 
 
Sverige drivs av megatrender under 5-6 månaders perioder. PWC redovisar fem stycken 
megatrender och en av dessa tar upp urbanisering och såklart leder detta till 
strukturförändring för framförallt köpcentrum i Sverige. Det påverkar var köpcentrumen ska 
ligga och hur de formas. Till exempel kan man mäta urbaniseringen genom att kolla på 
förändring i statstik i storstockholm. För 25 år sedan hade 75 % av alla 24 åringar körkort, 
idag är siffran är bara 35 %. Dagens generation köper inte bil så fort man har fått jobb utan 
prioriterar hellre cykel, tunnelbana och buss. Detta har blivit den nya urbana livsstilen och 
något som alla fastighetsbolag bör ha koll på. Då kan man inte ha köpcentrum som ligger på 
en potatisåker utan dessa köpcentrum måste finnas i anslutning till tunnelbana. Andra 
påverkande trender är demografiska utvecklingar, till exempel att människor lever längre 
idag. Läkare och vårdcentraler måste vara i närheten till de äldre målgrupperna. Vårdcentral 
finns till exempel i anslutning till Kista Centrum. Det spelar ingen roll vad som sker i andra 
länder, som i till exempel i USA. Megatrender förändrar beteendet och detta är vad 
köpcentrum ska kolla på och inte undersöka vad som utmärker amerikanska modeller.” 
 
Fredrik Bergström: 
 

”Det har varit en lång period med en tydlig professionalisering. Detta kan vi se framförallt för 
Unibail-Rodamco och Steen & Ström. Dessa stora spelare, med internationellt kapital, har 
blivit dominerande. När saker och ting har rört sig långsamt under en 20 års period så har 
professionella investerare blivit vanligare och de har också fört med sig ett annat tänk kring 
förvaltning för att maximera avkastning. Detta har inte varit lika tydligt innan. En del 
köpcentrum hade med sig den offentliga allmännyttan som stora ägare. Problemet med att 
enbart fokusera på ekonomisk förvaltning blir att sådana företag kan gå för hårt fram med 
fokus på avkastning och därmed tappar förståelsen för finliret.  
 
Steen & Ström och Unibail-Rodamco är professionella inom kontraktsförhandling, 
marknadsföringsstrategier och skapa lämpliga butiksmixer. De är mer professionella än 
stadskärnor, där det finns ett spritt ägande och inte någon koordination. Därmed har svenska 
köpcentrum blivit mer framgångsrika i allmänhet.” 
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Atrium Ljungberg:  
 
”Jag tror att vi inspireras på olika sätt, men inte i uppbyggnad eller etablering av nya 
köpcentrum. Det är mer vilka kunder vi ska ha, på den nivån tar vi såklart influenser från hela 
världen. Vi gynnas av att vara lokala i Sverige, det kanske inte funkar att komma in med ett 
amerikanskt koncept. Vi åker utomlands för att inspireras, på mindre nivåer, till exempel vid 
materialval etc. På Atrium Ljungberg vill vi bevara kultur och historia. Vi tror att det lokala och 
historiska skapar mervärde.” 
 
Unibail-Rodamco: 
 
Då Unibail-Rodamco är en REIT, har detta påverkat er utveckling för nya köpcentrum?   
 
”Jag tror inte att själva produkten, köpcentrum, påverkas av att vi är en REIT. Det är en 
kombination av att viär kostnadsmedvetna och att vi är framförallt finansiellt drivna, eftersom 
våra aktieägare är finansiellt drivna. Det viktiga för dem är att vi har en bra strategi och att vi 
har en bra utdelning. Det finns inget affektionsvärde för dem att äga. Detta sätter istället en 
press på oss att leverera. Alla noterade bolag fungerar på detta sätt.” 
 
Agora: 
 
”Senaste 15 år så har ägarbilden förändrats. Rodamco kom in för ett tag sedan men när de 
gick ihop med Unibail skedde förändringar. Sedan kom Klépierre in år 2008 och så har vi 
Citycon som har en verksamhet i Finland, Sverige och Norge. Framförallt har de 
amerikanska och europeiska fonderna kommit in i Sverige. Därmed har det skett en stegvis 
förändring av utformningen för svenska köpcentrum. Betraktande av köpcentrum som en 
ekonomisk produkt har naturligtvis influerats av operativa Unibail och Klépierre med till 
exempel Emporia och Mall of Scandinavia. Det har säkerligen kommit direktiv från de 
internationella ägarna att köpcentrumen ska se ut på ett visst sätt. Inflytandet har definitivt 
förhållit sig till både konceptuella och operationella förändringar av svenska köpcentrum. 
Alltifrån kundflöde, ankarhyresgäster och även konceptuella och fysiska strukturer har 
förändrats. Inflytande har därmed varit väldigt stort. Framförallt innehållsmässigt och 
konceptuellt tycker jag att det har varit positivt.  
 
Det finns oerhörd kunskap, professionalitet och lång erfarenhet utanför Sverige. Det finns 
erfarenheten inom såväl tidsplanering och volymutnyttjande. Äger man till exempel 300 
stycken köpcentrum skapas en gedigen kunskapsmassa jämfört om man äger 20 stycken 
köpcentrum i Sverige. I USA finns såväl mindre som större köpcentrum, som utnyttjas väldigt 
bra. Taubman har ungefär 20-30 stycken stora köpcentrum som har blivit fantastiska affärer. 
Man får helt enkelt anpassa sig utifrån marknadsförutsättningar. I Stockholm finns Mall of 
Scandinavia, som är bra, och det kanske finns utrymme för att bygga ett till 
destinationsköpcentrum i Stockholm. Malmö har Emporia men det behövs inte ett till sådant 
köpcentrum. Göteborg borde ha ett stort köpcentrum men där finns inget i dagsläget.” 
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27) Känner ni till Real Estate Investment Trust? Speciellt anpassat för 
köpcentrum? 

 
Citycon: 
 

”De flesta svenska fastighetsbolagen har koll på REITs men det är få som egentligen vet vad 
det betyder. Det hade absolut varit en fördel för Citycon att kunna ha REITs i sin verksamhet. 
Det är mer effektivt men jag tror inte att det kommer komma till Sverige den närmsta tiden på 
grund av politiskt motstånd. Politiker och partier måste driva det här för att det ska kunna gå 
att genomföra. Det finns inte många politiker som skulle våga säga ”jag vill gynna stora 
fastighetsbolag och stora kapitalägare för att införa REITs”. Det lär få noll röster för detta. Det 
handlar istället om mer populistiska saker i Sverige. Tittar vi hur det ser ut i Finland där man 
tillåter REITs så är det lite speciellt. Det finns en REIT i Finland och det ställs väldigt mycket 
villkor och regler på denna, i praktiken fungerar det inte. I slutändan, med alla regler, finns 
det inte mycket som skiljer REITs från ett vanligt fastighetsbolag.  
 
Frankrike och USA är väl egentligen de enda länder som man har sett en framgång med 
REITs. Vår största aktieägare Gazit- Globe är även största ägaren i det amerikanska REIT-
företaget Equity One. Därmed kan man säga att det som påverkar Equit One påverkar Gazit 
Globe och indirekt påverkar Citycon också. Citycon har nyligen beslutat om att göra sina 
utdelningar kvartalsvis istället för årsvis. Vi är en av få nordiska aktörer som gör på detta sätt. 
Detta är väldigt vanligt i USA då man är kassaflödesdrivna ”varför ska ni som bolag sitta och 
vänta på mina pengar när jag är aktieägare, jag vill ha dem så fort de är tillgängliga”. I 
praktiken vill man ha dem varje månad eller vecka. Detta är ett kassaflödesdrivet beteende. 
Med detta sagt har vi indirekt ett REITs drivet agerande som vi har fått inspiration från de 
amerikanska företagen. Jag tror inte att vi kommer att få tillåtelse att bedriva REITs i Sverige, 
under de närmsta 10 åren. Vi inspireras med tanken men vi kommer aldrig från 
beskattningsreglerna, som är den största förmånen man får som REIT. Nordiska och 
svenska bolag kommer istället använda sig av höga belåningsnivåer för att sänka 
skattebördan.” 
 
Fredrik Bergström: 
 
”Har hört om det, men bara att det är en viss fondstrategi.” 
 
Atrium Ljungberg:  
 
”Vi har hört om det men inte mycket mer än så.” 
 
Unibail-Rodamco: 
 
Unibail-Rodamco är en REIT 
 
Agora: 
 
”Jag vet hur det fungerar och vad för struktur det finns, med utdelning och skatteförmåner. 
Det var en diskussion tidigare om införande av REITs i Sverige men nu känns frågan rätt 
död. New River Retail är en brittisk REIT och de har ungefär samma affärsidé som oss. De 
har lyckats riktigt bra med sin REIT-struktur.”   
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28) Har ni enbart arbetat efter den svenska modellen med ett långsiktigt 
ägandeskap och annat fokus eller har ni inspirerats av den amerikanska 
modellen (REITs)? 

 
Citycon: 
 
”Vi baserar vår verksamhet mest på samhällsbeteenden och trender.” 
 
Fredrik Bergström: 
 
Ej möjligt för intervjupersonen att besvara. 
 
Atrium Ljungberg:  
 
”Idag pratar vi främst om hållbarhet, delvis på miljöområdet som har blivit en själklarhet. 
Utöver detta är det också viktigt med social hållbarhet, vad vi gör mellan husen, hur våra 
medarbetare mår, vad vi har för projekt för utsatta grupper etc. Inom företaget kanske vi 
pratar mer totalavkastning idag än tidigare. Det har blivit ett annat fokus då vi är med i IPD. 
Det har därmed blivit en förändring de senaste 5 åren. Atrium Ljungberg har kanske blivit lite 
mer professionaliserade och fått en annan syn på fastighetsägandet. För 10 år sedan var vi 
lite mer sentimentala och räknade inte lika noggrant, vad som gjorde våra projekt så lyckade. 
Därmed kan vi säga att det har blivit mer fokus på Portfolio Management idag, än för 10 år 
sedan, men det är inte på avkall av något annat.” 
 
Unibail-Rodamco: 
 
”Vi är en REIT och följer de regler som finns för utdelning. Behöver vi mer kapital så går 
detta att lösa. Samtidigt betyder det inte att vi investerar kortsiktigt, vi investerar alltid 
långsiktigt.”  
 
Agora: 
 
”Hög utdelning bygger på att du kan skapa ett bra resultat i botten. I basen har man oavsett 
juridisk skepnad eller struktur behovet av att åstadkomma en bra affär på plats. Det finns 
ingen motsättning eller genvägar bara för att det är en REIT. Hyresgästen och konsumenten 
är fortfarande i stort fokus. De är större skillnader mellan management, filosofi och operativt 
handhavande mellan olika företag. Detta är beroende på vad för preferenser de har med sitt 
fastighetsbestånd. Det beror på vilket DNA företaget har, snarare än den juridiska eller 
skattemässiga struktur man har valt. De finns företag som bara är avkastningsbaserade eller 
satsar på värdebyggande faktorer. De bryr sig inte så mycket om kontor eller detaljhandel 
och de ger för lite uppmärksamhet i detaljhandelsfastigheterna. Det där hinner till sist ifatt 
dig.”   
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29) Vad har ni för förväntningar med den framtida 
köpcentrummarknaden? 

 

EX: Tror ni på fortsatt utveckling och byggnad av nya köpcentrum eller 
stagnering av byggander i Sverige? Expansion för ert företag i 
Skandinavien/Europa? 
 
Citycon: 
 
”Ja, varför skulle det inte fortsätta. I media läser man mycket om överetablering av 
köpcentrum men samtidigt så kommer Stockholm att växa med 600 000 människor närmsta 
12 åren, ska inte dessa människor ha någon Ica-butik eller ett apotek att handla i? Detta är 
en konstig slutsats. Kan man verkligen säga att vi är överetablerade? Nej det är vi inte och 
därmed finns det förväntningar om fortsatt utveckling kring den framtida 
köpcentrummarknaden.”  
 

Fredrik Bergström: 
 
”Det kommer att utvecklas för att vår köpkraft växer hela tiden och det finns behov av 
köpcentrum, det är en växande marknad. Denna marknad utmanas av e-handeln. Idag 
handlar vi dock i ett flertal olika kanaler. Tillväxten kommer inte vara lika stark som mellan 
åren 1995-2008. Vi befinner oss i ett omvandlingsläge. Köpcentrummarknaden kommer att 
fortsätta växa för att fler flyttar till storstäderna. Därmed kommer det att finns utrymme för att 
utveckla nya köpcentrum. Vissa företag kommer dock gå omkull för konkurrensen. Det som 
är tydligt är att om man är en långsiktig investerare, till exempel ett pensionsbolag, kommer 
detaljhandeln att alltid vara en bra investering. Detta kan till exempel vara om man väljer att 
investera i ett bolag som utvecklar och moderniserar köpcentrum.” 
 
Atrium Ljungberg:  
 
”Det skrivs mycket om köpcentrum som ska ha överetablerats men vi har inte sett något 
exempel på köpcentrum som har stängts ner på grund av detta. Konsumtionen har varit 
väldigt hög och det finns plats för mer handel.” 
 
Unibail-Rodamco: 
 
”Jag tror på expansion i Sverige. Det kanske inte finns plats i norra Stockholm men det finns 
många andra intressanta platser och städer som kommer att utvecklas. Sverige och 
framförallt Stockholm växer bland de snabbaste i Europa.” 
 
Agora: 
 
”För mig hänger frågan ihop med den fysiska handeln. Köpcentrummarknaden handlar om 
att leverera yta för den fysiska detaljhandeln. Jag tror definitivt på den. 
Köpcentrummarknaden befinner sig i ständig strukturförändring. Tittar man tillbaka har det 
alltid varit olika synsätt om storleksförändringar, olika lokaliseringsfilosofier, detaljister som 
ändras som försvinner och tillkommer etc. I botten kan man säga att förutom 
conviniencerelaterad prioritet, till exempel mat och dylikt som handlas, är även köpcentrum 
viktiga samhällsplatser, om de är rätt placerade. Köpcentrum i den fysiska och sociala 
kontexten kommer aldrig att försvinna. Människan är social och vi gillar att träffa andra 
människor på bestämda platser. Därmed kan vi hitta på ursäkter, som vi sedan rationaliserar, 
till varför vi ska gå ut på stan eller förbi ett köpcentrum/galleria. Så länge människan 
fortsätter att vara social så kommer det alltid att finnas en plats, vilket kan ha en skepnad av 
en handelsplats där folk möts. Därmed kommer köpcentrummarknaden att bestå.” 
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30) Hur tror ni att REITs-modellen skulle fungera på den svenska 
köpcentrummarknaden om det inte fanns så hårda beskattningsregler? 

 
Citycon: 
 
”Ja, det hade fungerat. Problemet är skatten och fastighetsskatten som betalas av 
fastighetsbolagen. Mer skatteeffektivpolitik hade gynnat företag och investerare, att investera 
i börsen. Det hade blivit enklare för alla. I vissa länder som till exempel Danmark finns det ett 
fungerande system med direkt skattefördelning, med personliga skatter, via exempelvis 
fastigheter.”  
 
Fredrik Bergström: 
 
”REITs-modellen är ganska generell där man har investerare som bygger upp en fond som 
köper upp fastigheter. För att dessa fastigheter ska ge bra avkastning måste de drivas utifrån 
ett perspektiv om Asset Management, Property Management och Facility Management. 
Modellen verkar baseras mycket på outsourcing, om man ska ha så stort fokus på Portfolio 
Management. Vi rör oss mot en liknande REITs-modell, känns det som, för att globala 
investeringar letar pengar och då bygger man upp fonder med investering av fastigheter. Det 
finns nog ett bra genomsnitt med en sådan professionalisering. Däremot finns det jättestora 
risker med megafonder, med anonyma avkastningskrav. De riskerar att missa finliret med 
traditionell köpcentrumförvaltning.”  
 
Atrium Ljungberg:  
 
”Vi kan inte bedöma det.” 
 
Unibail-Rodamco: 
 
”Modell 1 är väl den modell som alla fastighetsbolag kör egentligen med, en viss form av 
avkastningsbaserad strategi. Vi är en REIT och det fungerar för oss i alla fall.” 
 
Agora: 
 
”Jag tror att REITs-modellen skulle kunna fungera men du måste kunna ta konsekvenserna 
av det. Beroende på hur ditt åtagande ser ut mot dina investerare, vad gäller utdelningen. 
Om du lovar ett fixt belopp då har företaget låst in sig och de måste hålla sitt ord, för att 
bevara trovärdigheten.”  
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Modeller 

 

31) Vilken av dessa modeller anser ni passar bäst in på er verksamhet 
och hur hade ni utvecklat dessa? Åt vilket håll har Sverige rört sig mot, 
modell 1(REIT-struktur) eller modell 2 (Svenskt Fastighetsbolag)?  
 
Citycon: 
 
”REITs modellen är vanligt bland svenska fonder, där Facility Management och Property 
Management har blivit outsourcat till andra företag till exempel Aberdeen. Vi är mer idag 
enligt Modell 2 men vi går mot REITs-modellen. Det har skett en förändring senaste 10-15 år 
i Europa, i Sverige skedde detta under åren 2003-2004. Denna förändring kommer att 
fortsätta många år framåt. Många institutioner valde en liknande REITs-modell för några år 
sedan, för att det var trendigt, men de har gått tillbaka till en mer liknande modell 2. De 
använde resonemanget ”Varför ska jag betala en avgift till en extern person för att förvalta 
mina pengar om jag ändå ska bedriva ett ägarskap i 30-40 år”. Det hade varit en skillnad om 
man skulle köpa eller sälja vidare produkten, som till exempel Alecta, för då är det bättre att 
göra inhouse i egen regi. Då krävs det att jag har volym, annars fungerar det inte. Det går i 
trender om man vill outsourca eller inhouse. Börjar man outsourca men inser att 
förvaltningen är dålig så väljer man att ändra till en annan strategi som har blivit mer trendigt. 
Affärsmodeller kommer och går. Men strategier kan också vara missledande och i slutändan 
handlar det om att man har en fastighet och man har ett driftnetto. Målet är att se till att öka 
driftnettot, för att skapa en värdeutveckling.  
 
Fastighetsbolagen går mot REITs-modellen men det finns undantag, allt är inte svart eller 
vitt. Skillnaden mellan oss och en fastighetsfond är att vi inte sätter en deadline kring hur 
länge våra investeringsprojekt ska bestå. Vissa undantag har dock skett där svenska 
fastighetsbolag har gått från REITs-modellen till den svenska-modellen, då de inte har 
gynnats av att ha en avkastningsfokuserad affärsstrategi. Förändring mot REITs-
modellen började vid 03/04, sedan kom finanskraschen och företagen rörde sig tillbaka med 
större lån och mindre risk likt den svenska modellen.” 

Fredrik Bergström: 
 
”Modell 1, REITs-modellen, som omfattar globala pengar öppnar upp möjligheter. Sedan 
finns det en problematik med superprofessionalism i globaliseringen. Handeln blir svårare, vi 
skapar nya stadsutvecklingsprojet istället för genomtänkta retailprojekt. Fram till för några år 
sedan fanns det enbart ett tankesätt om att bygga en fyrkantig box, lite glas, lite träd, lite 
marmor och stoppa in H & M och lite annat så var centret klart. Projekten, idag, har drivits till 
att sådana köpcentrum ska innehålla, eller vara nära till hands, för bostäder och skolor så att 
det skapas flöden och mötesplatser. Modell 1 fixar inte stadsbyggandet då det bara är drivet 
av ett avkastning-investerarperspektiv, det är min gissning. Vi går nog mot modell 1 och 
lämnar modell 2, svenska-modellen. Samtidigt kan modell 2 göra det som modell 1 missar. 
Modell 1 blir vanligare i till exempel köpcentrum som Mall of Scandinavia och liknande 
investeringar. Modell 2 blir vanligare i Liljeholmsliknande investeringar. Modell 2 kan 
utvecklas då den bygger på förståelse för bostad, handel och annat. Modell 1 är finansiell 
teori driven fullt ut och man ser bara en fastighet som en avkastning och inte som något du 
kan värdeutveckla. Den traditionella världen, för skapande av köpcentrum, bygger mer på 
kunskap och att du ser möjligheter. 
 
Globalt funkar Modell 1 utan problem då det finns många samhällen där köpcentrum byggs, 
förvaltas, och säljs. Det finns incitament att skapa nya projekt i miljonstäder men det är fel att 
försöka maxa ut värdena och missa finliret. Modell 2 är bättre på den svenska marknaden 
men att det kommer bli mer fokus på Modell 1. Modell 1 måste lära sig att implementera det 
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bästa som Modell 2 erbjuder.” 
 
Atrium Ljungberg: 
 
”Vi tror att man väljer den modell som är mest lönsam men vi vill ju ha långsiktig lönsamhet, 
vi skulle inte ge avkall på avkastning för att vi inte har fokus på rätt saker. Vi skulle nog inte 
heller göra en uppdelning och se det som att den ena modellen är mer lönsam än den andra. 
Man kan nog, oberoende av vilken modell man väljer, vara lika fokuserad på lönsamhet. När 
vi nyligen sålde fyra fastigheter var detta tydliga strategibeslut över vilka orter vi vill finnas på. 
Med dessa modeller, som bakgrund, fanns det ett tydligt fokus på Portfolio Management. Det 
betyder inte att vi gav avkall på egenförvaltning etc.  
Besluten fattades på portföljnivå, att vi ska finnas på vissa orter, men det är också en strategi 
att ha egenförvaltning.” 
 
Unibail-Rodamco: 
 
”Modell 1 känner man ju igen, den ser rätt ut. När vi pratar om bolag i sin helhet jobbar större 
delen utanför Portfolio Management. På Unibail-Rodamco jobbar cirka 2000 personer med 
annat än Portfolio Management och kanske 10 stycken jobbar med detta. Bolaget ser sig 
som kunskapsintensivt och satsar på alla områdena.  
Jag känner inte igen Modell 2. Jag skulle säga att in princip alla bolag lär jobba enligt Modell 
1, oavsett om det är en REIT. Sedan finns det vissa avdelningar som är mer eller mindre 
integrerade. Fonder kör till exempel inte Facility Management och Property Management 
men i vissa fall har de Asset Management.  
 
Jag tycker att det är intressant att se hur fastighetsinvesterare skiljer sig åt, hur vertikalt 
integrerade de är. REITs är ofta till exempel väldigt integrerat och har det mesta inhouse. Det 
finns mer likheter mellan oss och Atrium Ljungberg än oss och Niam eller något Private 
Equtiy bolag. Strukturen har ändrats med antalet noterade bolag. De börsnoterade bolagen 
har stigit med tiden. Det har därmed blivit populärt att skaffa sig kapital enligt Modell 1. Det är 
mycket spännande saker på skuldsidan, preferensaktier osv.” 
 
Agora: 
 
”Modell 1 ser rätt ut, det är en väldigt typisk REIT struktur. Många befinner sig i dessa två 
rutor: minska kostnader och öka intäkterna. Jag ser faktiskt ingen motsättning mellan de här 
två modellerna. Oavsett den juridiska eller ekonomiska skattestrukturen behöver du ha alla 
delarna i ett givet fastighetsföretag. Finns det någon riktning här? – Ja det tror jag. Jag tror 
att den riktningen har visat sig genom till exempel att det finns de företag som koncentrerar 
sig på samlingsfastigheter och de som fokuserar på bostäder. Jag tror att många företag 
befinner sig i Modell 2 men att man hela tiden har strukturen från Modell 1 underliggandes. 
Är ett företag börsnoterat har man, oftast i praktiken, någon slags filosofi för utdelning. Min 
uppfattning är att det inte finns någon som stoppar in pengar och som inte vill ha något 
tillbaka, vare sig institution, ägare eller privatperson. Jag tror att det har blivit mer krona för 
krona beräkning, de senaste åren. Det har blivit mer accentuerat i parallell med en 
internationalisering. Fastigheter är en asset-klass, jämförbart med andra papper, och då får 
man initiera den typen av analys och beskrivning. Man räknar alltifrån avkastning till IRR etc. 
Jag tror att det kommer fortsätta i samma riktning som tidigare.  
 
De svenska institutionerna, av olika slag, kommer inte att ändra sin strategiska inriktning. De 
kommer istället att fylla på inom sitt gebit. Stor del av Stockholms innerstad kommer att vara 
osäljbart eller ej till salu. Det skulle vara om något fastighetsbolag hittar något att bygga eller 
omrenovera, men i övrigt kommer det att vara fruset. Sedan har man de opportunistiska 
investerarna som kommer och går. Jag tror att specialiseringen kommer att fortsätta. 
Svenska Handelsfastigheter startade förra sommaren ett projekt som innebar att de bara 
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skulle bygga Big-Boxes. Det är en special nisch och jag tror att denna trend kommer att 
fortsätta. 
 
På Agora har vi en uppfattning att de som jobbar för företaget också tillhör företaget. 
Någonstans handlar det om att den som är hyresgäst och betalar hyra ska känna igen 
företagets personal. Vi tror faktiskt att det spelar roll, särskilt i det långa loppet. Jag har aldrig 
sett en Facility Managementberäkning som gjort mig övertygad om att det är mer 
kostnadseffektivt att köpa in tjänster från någon annan, via outsourcing. Jag tror att pendeln 
pekar åt mitt håll i den här frågan men det beror på företag. I andra änden har du bara någon 
som sysslar med Portfolio Management och Asset Management, du köper in resten. Det kan 
ge liknande företag som Agora möjlighet att fatta och styra om beslut snabbt. Europas 
skickligaste företag, inom vår bransch, är det tyska bolaget ESCE. Företaget har koll på allt, 
de har en ledning som sköter allt och det finns ingen som gör det bättre. Svenska företag 
borde försöka att efterlikna dem.”   
 

6. Sammanfattande analys av resultat  
 

6.1 Hypotesupprepning 

 
Vid upprättandet av denna analys utgicks det ifrån två hypoteser som skulle genomsyra hela 
studien. Det handlade om att se förvaltningsutveckling på den svenska 
köpcentrummarknaden och trender inom parametrar som: vision & strategi, utveckling, 
investering, finansiering samt utländska influenser. Huvudmålet är att undersöka hur 
framtidsutsikterna ser ut för etablering av svenska köpcentrum och om affärsmodeller har 
förändrats över tiden, för olika aktörer.   
 
När det skulle formas tydliga hypoteser utgick studien från att Sverige är en isolerad 
marknad som utvecklar nya strategier baserat på utländska incitament. Vi har haft som mål 
att testa och undersöka i vilken grad utländska modeller kan appliceras på den svenska 
marknaden och hur detta förändrat traditionella förvaltningsmodeller. Vi tror att utländska 
strategier influerar den svenska marknaden, trögrörligt, och att svenska företag opererar 
enligt en traditionell svensk affärsstrategi, med tydligt fokus på underhåll och teknisk 
förvaltning. Vi tror inte att svenska fastighetsbolag vill efterlikna populära utländska 
utdelningsstrategier, likt Real Estate Investment Trust, då svenska företag i tradition drivs av 
ett stort fokus på kundnöjdhet och inte nödvändigtvis på hög avkastning till aktieägare. 
 
I vårt resultat fanns en delad bild, bland de olika intervjuobjekten, som analyseras och 
sammanfattas nedan. Uppdelningen bli efter de olika parametrar vi anser påverkar 
köpcentrummarknaden.  
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6.2 Företagets mål, vision och syfte 

 
Citycon:  
 
Företaget har som mål att vara en ledande nordisk köpcentrumaktör. Detta ska Citycon 
åstadkomma genom att lägga ett stort fokus på stadsdelcentrum. Visionen för Citycon är att 
interagera köpcentrum med hotell- och kontorsverksamhet. Citycon har ett tydligt syfte med 
en stark utdelningspolicy.  
 
Atrium Ljungberg: 
 
Fastighetsbolaget har som vision att alla ska vilja bo i deras stad. De vill därmed äga viktiga 
platser för bostad, utbildning, handel och kultur. Syftet för Atrium Ljungberg är att inte 
nödvändigtvis äga allt bestånd, men de vill vara verksamma i delar som uppfyller deras 
vision, för att kunna växa. Målet för fastighetsbolaget är att vara den ledande aktören inom 
stadsutveckling med en likafördelad portfölj inom; kontor, köpcentrum och bostäder. 
Företaget vill inte ta stora risker för att uppnå alltför positiva kassaflöden, det viktiga är att 
direktavkastningen är stabil och inte nödvändigtvis hög.  

 
Unibail-Rodamco: 
 
Unibail-Rodamco vill vara den ledande aktören inom ägande av stora köpcentrum. Företaget 
har som krav att enbart äga och förvalta köpcentrum som är över 50 000 kvadratmeter, med 
över sju miljoner besökare varje år. Företaget har som syfte att ta fram värdeskapande 
kunskap från retailers och bedriva en bra marknadsföring. De har som motto att vara 
innovativa i allt de gör, därmed ständigt fånga upp nya trender på marknaden. Företaget har 
som mål att vidarutveckla sin verksamhet inom internet, convenience och 
desitationsköpcentrum.  

 
Agora:  
 
Visionen för Agora är att vara en del av städernas förnyelse och detta byggs vidare genom 
att vara verksamma på opportuna platser där målsättningen är att företaget ska växa. 
Företaget är det enda svenska bolaget som enbart sysslar med detaljshandelsfastigheter. 
Syftet är att kunna återuppbygga underinvesterade och undermanagerade projekt på mindre 
orter. Anledningen är att företaget har en stark bakgrund från att ha jobbat med olika typer av 
detaljhandelsfastigheter. Agora har bra lokalkännedom, bra track-record och goda relationer 
med detaljister. Målet är att kunna skapa en portfölj av sådana fastighetsenheter på mindre 
orter för att skapa en god affärsmöjlighet. De är operativt drivna med en stabil och långsiktig 
strategi 
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6.3 Utveckling 

 
Citycon 
 
De vill fortsätta växa, och vara unika genom att vara selektiva i sina projekt. Det ska ske 
genom ytterliggare förvärv. Det är vid förvärv viktigt att investera långsiktig, och en av de 
viktigaste parametrarna är hur man skildrar läge och utbud. Det ska finnas en kritisk massa 
och därför är de verksamma i urbana miljöer. För att bli framgångrik inom utvecklandet 
måste köpcentrumaktörer ha kunskap inom generell handel. Storleken är inte en viktig 
avgörande parameter, de är istället mer fokuserade på lokala centrum.  
 
Atrium Ljungberg 
 
Företaget har ett ambition om årlig tillväxt, på driftnettot, om 10 %. Detta ska bli möjligt 
genom att förvärva på lång sikt. De satsar på köpcentrum i de större städerna, mot bakgrund 
av detta har företaget avyttrat köpcentrum i flera mindre städer de senaste åren. Små 
köpcentrum kan täcka det lokala behovet, men på sikt kommer stora köpcentrum locka fler 
besökare. Vid förvärv är det viktigt att ha kunskap var upptagningsområdena finns, hur ser 
trafikkommunikationen ut och vilka möjligheter finns det för utveckling av kontor och 
bostäder.  
 
Unibail Rodamco 
 

De vill fortsätta utveckla sitt bestånd, då marknaden är under ständig förändring. Företaget 

vill vara nära produkten och agera som aktiva investerare. De tror på stora köpcentrum, 

snarare än små. Större köpcentrum kommer leda utvecklingen inom retail, med mindre 

risker, som ett resultat av att man inte konkurrerar om få kunder. Man tror på en utveckling 

av ”Public Transport” och även nya trender där kunder kräver ett större restuarangutbud och 

kulturinslag. De vill fortsätta förvärva produkter som passar in på deras preferenser, men de 

har inget självändamål med att enbart växa som bolag. Fokus ligger på en hög utdelning, 

eftersom man är REIT. Företaget vill föra kontinuerlig grundlig analys kring besökarantal och 

försäljning. Detta görs för att de vill ständigt säkerställa investerarnas och retailkunders 

nöjdhet. 

 

Agora 

 

Utvecklingen bygger för Agora bygger på att de har trygga intäktskällor, därför är den typ av 

fastigheter de förvärvar objekt som man har god kunskap om. De tror på en utveckling där ett 

företag ska vara en del av det allmänna samhällsansvaret. Man är beroende att jobba med 

sin omgivning. Förvärv sker långsiktigt på orter och i kommuner, där de har god 

lokalkännedom. Agora anser att små köpcentrum kan överleva om rätt personer, med rätt 

kunskap, får managera företaget. Skalfördelar med centrala kostnader kan även leda till 

utveckling i relationer till detaljister, vilka blir mer lojala till företaget. Agora vill leverera en 

plattform till hyresgästerna där möten skapas, inte nödvändigtvis hus.   
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6.4 Förutsättningar och utmaningar 
 
Citycon 
 
Företaget anser att förutsättningarna i Sverige är bra. Det är väldigt lätt att vara verksam och 
göra affärer i Sverige. Det beror främst på att marknaden är transparent, ingen korruption 
finns och folk pratar engelska. Det går bra för Sverige rent fundamentalt. En av de största 
utmaningarna är hyreslagstiftningen, den är trögrörlig och tungrod om en köpcentrumaktör 
vill flytta på hyresgäster eller bli av med dem. Detta särskiljer den svenska 
fastighetsbranchen och framförallt svenska köpcentrum.  
 
Atrium Ljungberg 
 
Föutsättningarna anses vara mycket goda, landet har tydliga regelverk och det går bra för 
den svenska ekonomin. Atrium Ljungberg anser att en av de största utmaningarna är 
näthandeln. En annan utmaning är att många vill köpa fastigheter idag och i kombination 
med det låga ränteläget har det blivit en väldigt dyr marknad. En annan utmaning är att 
försöka få till effektiviseringar på planprocesser, det tar för lång tid att få fram detaljplaner 
etc. Vad gäller problematiken med att flytta på hyresgäster har Atrium Ljungberg avsatt detta 
som en del i sin budget, om de skulle behöva köpa ut någon.  
 
Unibail-Rodamco 
 
Sverige uppfattas av Unibail-Rodamco som en säker marknad, jämfört med många andra 
länder. Sverige har en bra BNP-tillvxät och kunniga detaljister. För Unibail-Rodamco är ett av 
de största problemen, med den svenska marknaden, att den är så liten i jämförelse med de 
större marknaderna i USA, Asien, Västeeuropa. Utöver detta existerar det även en viss 
valutarisk, då Sverige har sin egen valuta. För företaget är det lättare att uppfylla sin strategi 
genom att investera i en marknad där det bor fler människor. De ser också utbudet av 
retailers som mer begränsat i Sverige, kanske bara hälten i antal jämfört med övriga Europa. 
Unibail-Rodamco anser dock inte att det finns större hinder med den svenska 
hyreslagstiftningen. Företaget anser att den finska lagstiftningen är till gagn för hyresvärden, 
i danmark är det tvärtom, medan Sverige är ett mellanting.  
 
Agora 
 
Vad gäller retail anser Agora att Sverige har en god ställning, med flaggskepp som IKEA och 
H & M. Köpcentrummarknaden skiljer sig inte från resterande fastighetsbrancher. Företaget 
menar att det är svårare, i Sverige, att utveckla moderna köpcentrum med service som 
vakter, städning av toaletter varannan timme, fullservice disk etc. Detta på grund av de 
lönenivåer som sätts är väldigt höga jämfört mot till exempel länder i Östeuropa.  
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6.5 Finansiering 

 
Citycon 
 
Citycon har en belåningsgrad på 45 %. Av hela belåningen är cirka 80 % 
kapitalmarknadsfinansierat genom obligationer som de har sålt ut i olika valutor. Resterande 
20 % är vanliga banklån. Citycon föredrar en fastighetsrisk framför en alltför hög finansiell 
risk. Citycon har låg belåning med lång duration på obligationerna. Företaget hedgar också 
alla räntor. De vill inte belåna sig för mycket då fastighetsbranschen är cyklisk. Citycon har 
inte alltid varit nischade inom köpcentrummarknanden, som nu, utan det har skett en 
förändring de senaste fem åren.  
 
De har tidigare ägt fastigheter som inte passat dem och de har sålt av ett stort bestånd från 
Finland för att se till att röra marknaden mot Sverige. Man säljer till konkurrenter, Private 
Equity bolag, Hemsö etc. Företaget vill minimera risker inom finansering av olika 
företagsprojekt. Citycon brukar även ta in partners, för att få in mer kapital till verksamheten. 
För att kunna få in kapital satsar företaget på att lova investerare en hög direktavkastning. 
Citycon har en policy med en utdelning på mer än 50 % av vinsten. Det har hamnat mot 
nivåerna 70-80% i utdelning. Citycon satsar främst på investerare från olika institutioner inom 
finska-, svenska- och norska pensionsfonder. 
 
Atrium Ljungberg 
 
Atrium Ljungberg har ett finansieringsdirektiv med en soliditet om minst 30 %. Företaget 
strävar efter lägre belåningsgrader i jämförelse med övriga börsbolag. Atrium Ljungberg vet 
att detta är något som är ovanligt bland svenska bolag, som oftast har höga belåningsgrader. 
Anledningen till målet med låg belåningsgrad är att majoritetsägarna vill ha ett stabilt bolag. 
Företaget har valt att avyttra allt fastighetsbestånd utanför de fyra största städerna i Sverige, 
Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppala. Tidigare har Atrium fastigheter ägt många KF 
fastigheter, Konsumbutiker, som de har sålt av.  
 
Företaget har en filosofi att aldrig sänka utdelningarna. Atrium Ljungberg har har inget tydligt 
fokus på vilka grupper som ska investera i deras aktier utan satsar istället på att skapa 
likviditet.  
 
Unibail-Rodamco 
 
Unibail-Rodamco har en belåningsgrad på 35 %. Företaget finansierar sig genom att skapa 
obligationer i bland annat EUR och SEK. En SEK-bond används till exempelvis vid 
byggandet av Mall of Scandinavia. Detta ses som en naturlig hedge för att plocka in pengar i 
den valuta som företaget ska finansiera projektet med. Unibail-Rodamco finansierar sina 
projekt i någon annan valuta beroende på marknadsutsikterna, det är billigare att finansiera 
sig i något land och sedan byta tillbaka till Euro. All finansiering styrs från Paris.  
 
Unibail-Rodamco har möjligheten att öka belåningsgraden och företaget behöver därmed 
inte sälja/avyttra gamla fastighetsprojekt, för att kunna finansiera för nya projekt. Då Unibail-
Rodamco är en REIT, har de payout-ratio på 85-90%. Det viktigaste för företaget är att alltid 
ha en tillväxt i deras EPS, Earnings per share. Unibail-Rodamcos har många institutionella 
investera, med varierade ägarstrukturer. Den största ägaren har inte mer än 10 % ägande i 
företaget.  
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Agora 
 
Agora har belåningsgrad på 65 % och deras expansion bygger på att emittera nya aktier. Då 
företaget är relativt nyskapat har man inte en strategi att avyttra och sälja tidigare 
fastighetsprojekt. Agora har ett utdelningskrav mellan 30-50 % efter skatt- och 
preferensutdelning. Alla pengar är välkomna men köpcentrum kräver långsiktiga placeringar. 
Företaget söker främst de stora institutionerna som investerar pengar i fastigheter, 
fastighetsfonder eller pensionspengar. Sedan finns det förmögna privatpersoner och därför 
är det vanligt att ha en mixad investerarsida.  

 
6.6 Investering 

 
Citycon 
 
Citycon ser direktmarknaden av fastigheter som högt värderad, med låg direktavkastning. 
Det största bekymret är att utbudet, för investeringar, är så litet. Den tillfrågade menade att 
man antingen måste vara specialist eller generalist för att göra lyckade investeringar på 
fastighetsmarknaden. På ena sidan står riskkapitalbolag, banker, etc. med generell kunskap 
om makroteori och viss detaljkunskap inom de olika fastighetstyperna. På andra sidan finns 
det väldigt dedikerade bolag som är duktiga inom sin nisch. Citycon ser sig själva som 
specialister på nordiska köpcentrum och därför fokuserar de främst på investeringar inom 
stadsdelcentrum, som inte nödvändigtvis måste vara en viss storlek. 
 
Fredrik Bergström 
 
Enligt Fredrik är målet alltid att maximera avkastningen och minimera risken, för att nå dit 
måste man titta på mjuka värden. För att göra en bra investering krävs det att man har med 
alla delar; kunskap om butikmix, mjuka värden samt en bra affärsmodell som genererar 
avkastning. Ofta korrelerar detta då investerare blir mer tålmodiga om de vet att 
köpcentrumet sköts av experter.  
 
Atrium Ljungberg 
 
Atrium Ljungberg har en strategi för hur de ska bygga staden. I deras investeringar ingår 
exempelvis en post för att vara med och bidra till ett hållbart samhälle. Även om en 
investering i sig inte ger tillväxt så lever ändå Atrium Ljungberg upp till sin vision. Det är 
därmed en lyckad investering. Till exempel då fastighetsbolaget bygger en park, dit folk i 
närområdet kan gå för att möta andra, det skapar trygghet och trevliga miljöer. De tittar 
mycket på verksamheten mellan husen och skapar värde genom att miljöcertifiera husen etc. 
Atrium Ljungberg har nyligen lagt om sin strategi och investerar bara i Stockholm, Göteborg, 
Malmö och Uppsala.  
 
Unibail-Rodamco 
 
Unibail-Rodamco tror på storskaliga investeringar, då dessa anses ha lägre risk. Företaget 
anser att det är bättre att satsa på platser där det finns kritiska massor. För att bli 
framgångsrika inom investeringar i köpcentrumbranschen ska man kunna retail bra, man ska 
vara specialist och framförallt vara innovativ. Det handlar inte bara om investeringarna i sig, 
att ha en bra marknadsföring och få bra PR är jätteviktigt. Unibail-Rodamco investerar 
endast i 5-7 städer i hela Norden. Företagets portfölj är geografiskt geografiskt diversifierad 
med 12 olika länder i Europa, där Frankrike utgör cirka 50 % av fastighetsvärdet och Norden 
cirka 10 %. 
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Agora 
 
Agora menar att den svenska fastighetsmarknaden är stabil att investera i, den ses som den 
fjärde största transaktionsmarknaden i Europa, efter England, Frankrike och Tyskland. Det är 
en trygg marknad och då investerar institutioner långsiktigt, exempelvis pensionsfonder.  
Problemet med att investera i Sverige är att utbudet är för litet. Detta är en generell 
uppfattning utomlands. Agora menar att när företag utomlands förklarar vilka kriterier de vill 
ha uppfyllda finns det i stort sätt inget som passar in. När säljsidan av köpcentrum blir för 
liten övergår transaktionsformerna till att handla om att köpa bolag, som har ett bestånd. 
Företaget jobbar mycket med geografisk diversifiering och ser möjligheter att investera i 
kommuner, där de har god lokalkännedom.    

 
6.7 Framtidsutsikter  

 
Citycon 
 
Citycon ser att många av uppkommande förändringar inom detaljhandeln startar i USA och 
sedan i Storbritannien för att spridas ut i övriga Europa, där Sverige brukar vara tidiga att ta 
del av detta. Detta har noterats senaste 30-40 åren, där Sverige har blivit väldigt styrt av 
marknadskonsumtionsbeteende, och antagligen kommer denna utveckling fortsätta. Då fler 
amerikanska aktörer och investerare söker sig till Europa, kommer Sverige att vilja ta del av 
deras kunskap.  
 
Få fastighetsbolag kollar direkt på USA men nordiska fastighetsbolag påverkas indirekt av 
utvecklingen med detaljhandeln i USA. Det syns tydligt med den nya utvecklingen av 
retailbeteende i form E-handel och digitalisering. Sveriges framtidsutsiker för utveckling av 
köpcentrum drivs främst av megatrender, under 5-6 månaders perioder. Megatrender 
påverkar framförallt var köpcentrumen ska ligga. Citycon anser att media har givit en felaktig 
bild kring överetablering av köpcentrum. De tror istället på en stark utveckling av 
köpcentrummarknaden i framtiden, med långsiktiga investeringar i detaljhandeln.  
 
Fredrik Bergström 
 
Intervjuobjektet anser att det har pågått en längre period av tydlig professionalisering, av 
ägande och förvaltning av svenska köpcentrum. Stora spelare med internationellt kapital har 
blivit dominerande. Intervjuobjektet anser att utveckling av detaljhandeln har rört sig 
långsamt men att under en 20 års perspektiv så har professionella investerare blivit vanligare 
och de har också fört med sig ett annat sätt på att utföra förvaltning, för att framförallt 
maximera avkastningen. Förr fanns en uppfattning om att ett köpcentrum skulle bistå 
allmännyttan.  
 
Sverige kommer att fortsätta med en utveckling av professionalismen som Steen & Ström 
och Unibail-Rodamco har tagit med sig. Fastighetsbolagen kommer att bli mer professionella 
när de går in i kontrakt, marknadsföringsstrategi och rätt butiksmix. Tydligt idag är att 
fastighetsbolagen är mer professionella än många stadskärnor, där det finns spritt ägande 
och inte någon strategisk koordination. Den svenska detaljhandeln kommer att utvecklas då 
köpkraften växer hela tiden men den utmanas av E-handeln och andra kanaler.  
 
Tillväxten kommer inte vara lika goda som under åren 1995-2008. Hela världen befinner sig i 
en omvandlingsperiod men det är viktigt att komma ihåg att marknaden kommer att fortsätta 
växa, för att fler flyttar till storstäderna. Därmed kommer det att finnas utrymme att utveckla 
köpcentrum. Vissa företag kommer dock gå omkull för konkurrensen.  
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Atrium Ljungberg 
 
Atrium Ljungberg anser att de inspireras av utländska koncept på olika sätt men att de har 
bevarat grundläggande strategi inom uppbyggnad och etablering av köpcentrum. Deras 
utveckling, i förhållande till omvärlden, bygger på att hitta rätt kunder och marknadsföra sig 
korrekt. Den lokala verksamheten i Sverige skulle inte nödvändigtvis gynnas av amerikanska 
koncept. Atrium Ljungberg har dock utvecklat och inspirerats av utländska aktörer genom till 
exempel materialval etc. Istället för att ändra strategier med nya trender vill Atrium Ljungberg 
kunna behålla historiska arkitekturer och skapa en hållbar stadsmiljö, för att skapa mervärde.  
 
De anser att det finns en felaktig i media om överetableratering av köpcentrum och 
företagsrepresentanterna tror därför att Sverige fortfarande har potential för att bygga nytt. 
Konsumtionen har varit väldigt hög och det finns plats för mer handel. 
 
Unibail-Rodamco  
 
Företagsrepresentanten anser inte att Unibail-Rodamco har förändrats för att de är en REIT, 
gentemot andra fastighetsbolag som driver köpcentrum. Unibail-Rodamco är 
kostnadsmedvetna och finansiellt drivna, eftersom deras aktieägare kräver detta. Företaget 
ska ha en tydlig strategi med fokus på hög utdelning. Det finns inget affektionsvärde för 
aktieägarna att bara äga. Detta sätter stor press på Unibail-Rodamco att leverera.  
 
Unibail-Rodamco tror på en fortsatt expansion i Sverige, där det finns många intressanta 
platser och städer som har utvecklingspotential. Sverige, och framförallt Stockholm, är 
forfarande attraktivt då detaljhandeln är en av de mest snabbväxande i Europa. 
Den nya detaljhandeln kommer att vidareutvecklas inom internet, convenience och 
desitationsköpcentrum, där vill Unibail-Rodamco vara ledande.  
 
Agora 
 
Senaste 15 år har ägarbilden förändrats, när utländska aktörer har kommit in på den svenska 
marknaden, till exempel Unibail-Rodamco, Steen & Ström och Citycon. Sedan har den 
framtida utvecklingen också gjort att amerikanska och europeiska fonder har kommit in i 
Sverige. Det har blivit en stegvis förändring. Betraktande av köpcentrum som produkt och 
fysisk företeelse har naturligtvis influerats av operativa Unibail-Rodamco och Klépierre med 
till exempel Emporia och Mall of Scandinavia. Huvudägarna till respektive företag har givit 
direktiv hur fastigheten ska se ut och skötas. Inflytandet och förändringen, av den framtida 
köpcentrummarknaden, har definitivt förhållit sig till både konceptuella och operationella 
handhavande av köpcentrum som ting. Det har framförallt blivit större pengaflödeskrav.  
 
Agora menar idag att fokus är alltifrån kundflöde, vilka ankarhyresgäster köpcentrumen har 
och hur saker och ting strukturerarts både konceptuellt och fysiskt. Inflyttningen har varit 
väldigt stor och blivit allt viktigare. Framförallt innehållsmässigt och konceptuellt har detta lett 
till positiva effekter. I branschen finns det stor kunskap och professionalitet med lång 
erfarenhet utanför Sverige. Lång erfarenhet både tidsmässigt men också mätt i volym.  
 
Framtidsutsikterna för svenska köpcentrum hänger ihop med den fysiska handeln. 
Köpcentrummarknaden handlar om att leverera yta för den fysiska detaljhandeln och 
kommer därmed alltid vara viktigt. Företagsrepresentanten tror definitivt på en fortsatt 
utveckling av denna marknad men att den befinner sig i någon slags strukturförändring. 
Förändringarna handlar om storlek, lokaliseringsfilosofi och nya detaljister som har tillkommit.  
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6.8 REITs i Sverige 

 
Citycon 
 
Företaget tror att REITs skulle fungera i Sverige, fördelen hade varit att det hade blivit 
enklare att investera i fastigheter. Huruvida förvaltningen sedan sköts genom outsourcing 
eller inte är mer en trendfråga. Det finns fördelar och nackdelar med båda utföranden.   
 
Fredrik Bergström 
 
Då globala investerare placerat mer pengar i den svenska köpcentrummarknaden, de 
senaste åren, så har det etablerats mer fondstrukturliknande företag i Sverige. Detta 
påminner mer om REITs, men företagen riskerar att missa finliret och därför kan det vara 
riskfyllt.  
 
Unibail-Rodamco 
 
Unibail-Rodamco är en REIT och det har fungerat för dem med de direktiv de har från 
Frankrike.  
 
Agora 
 
Intervjuobjektet tror inte att det finns någon motsättning mellan en REITs struktur och den typ 
av struktur som funnits i Sverige. Nu tror Agora att man tänker mer på avkastning än tidigare, 
och det beror på att fler bolag är börsnoterade. 
 
Agora tror därmed att REITs-lagstiftningen skulle kunna fungera i Sverige. Intervjupersonen 
anser dock att det förutsätter att den som tar del av fömånerna kan hantera konsekvenserna, 
av det regelverk som formats. Företagen måste hålla vad de lovar. 
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6.9 Slutsats  
 
6.9.1 Hypotes 

 
Efter att ha genomfört vår samtalsanalys, med fokus på enskilda fallstudier, kan det härledas 
fram till om våra hypoteser är bekräftelsebara eller inte. Alla enskilda fallstudier visade en 
tydlig förståelse för alla våra frågor och alla bekräftade att den svenska 
köpcentrummarknaden och detaljhandeln, i sin helhet, är i ständig förändring. Det har skett 
tydliga strukturförändringar som har ändrat såväl ägarstrukturen som verksamhetsfilosofin, 
om en effektiv- och finansiellt hållbar fastighetsförvaltning.  
 
Varje fallstudie var unik i den formen att de representerar en viss typ av aktör i den svenska 
detaljhandeln. Det alla företagen hade gemensamt var att de hade starkt intresse av att driva 
köpcentrum och att se det som en lönsam produkt. De alla ansåg att internationella aktörer 
har påverkat såväl den europeiska som den svenska köpcentrummarknaden genom att 
skapa nya förutsättningar och möjligheter. Alla dessa företag var börsnoterade och detta är 
en viktig princip för att samla in kapital, i form av försäljning av aktier, för att kunna bygga 
vidare sin verksamhet. Därmed hade alla företag som mål att växa och försöka konkurrera ut 
andra marknadsaktörer. Det fanns dock ett tydligt fokus av att bli ledande inom sin nisch av 
verksamhet och inte nödvändigtvis bli den ledande aktören inom ägande av all form av 
köpcentrum. Fokus var alltifrån att bli ledande inom; stadsdelcentrum, stadsutveckling, 
destinationsköpcentrum och att driva på städernas/orternas förnyelse. Alla dessa delar är 
rent praktiskt vad som utgör en heltäckande karta av den svenska detaljhandeln.   
 
Tydlig modern utveckling och strategi för fortsatt expansion av företagsverksamhet har blivit 
att förvärva eller skapa nya former av köpcentrum. Det fanns till exempel ett fokus på att 
undersöka var den kritiska massan finns och därmed enbart satsa på urbana miljöer. 
Samtidigt visade några av våra fallstudier att det ej går att enbart undersöka var den kritiska 
massan finns. Det är också viktigt att se potentialen i områden, även om man undersöker en 
mindre ort eller kommun. Det verkar som att den senare affärsutvecklingen har blivit en ny 
och dominerande global trend som även har slagit rot i Sverige. Denna aktör har valt att 
implementera denna strategi bland annat från olika inspirationskällor i England.  
 
Köpcentrummarknaden har även under de senaste 10-15 åren valt att fokusera på mindre 
delområden för att kunna optimera sina projekt och skapa förutsättningar för att såväl locka 
till sig hyresgäster som retailkunder. Det har blivit mer fokus på Public Transport och 
restaurangutbud. Detta var något som alla fallstudier bekräftade hade blivit en viktig del av 
utbudsstrategin och därmed en del av ny köpcentrumförvaltning. Tidigare år har det varit mer 
fokus på att funktionell platstilldelning för hyresgäster och att skapa köpcentrum i 
bostadsområden. Därmed har Public Transport blivit enormt viktigt, i form av bra kollektiva 
transportmedel och tillgång till bra lokala vägsystem för att ta sig till köpcentrumen. Även 
restaurangutbudet, som ska göra att kunder trivs och vill tillbringa mer tid i köpcentrumet, ser 
till att ersätta behovet av att ha enbart nya köpcentrum i bostadsområden.   
 
Efter att ha genomfört alla fallstudier kan vi även konstatera vilka incitament som gör att 
utländska aktörer positionerar sig på den svenska marknaden. Sverige har en tydlig profil 
med en transparent- och korruptionsfri marknad. Det finns tydliga regelverk jämfört med 
andra utländska marknader. Utöver detta finns ett synsätt att den svenska ekonomin är stabil 
och att många stora svenska retailaktörer, flaggskepp, har startats i Sverige. Det handlar inte 
bara om den svenska köpcentrummarknaden utan att hela den svenska fastighetsbranschen 
har en stabil grund, vilket gör det lockande för utländska aktörer att satsa på ägande av 
kommersiella fastigheter.  
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Alla fallstudier antydde att det även fanns vissa begränsningar i den svenska marknaden, 
vilket gör att det kan bli svårt att satsa på kortsiktig tillväxt för svenska köpcentrum. En aktör 
ansåg att det fanns problem med den svenska hyreslagstiftningen, den är trögrörlig och gör 
att det blir svårt att satsa på nya hyresgäster som är bättre lämpade. Utöver detta påpekade 
en annan aktör problematiken med trögrörliga planprocesser och detaljplaner, som gör att 
många internationella och lokala köpcentrumägare ej kanske vill bygga nya köpcentrum. 
Sedan finns det även praktiska problem med den svenska köpcentrummarknaden i form av 
lönenivåer och den mindre marknad som Sverige faktiskt har som utbud. Det finns större 
marknader, i större urbana miljöer, som många aktörer anser är viktigare för deras 
verksamhet. Detta bekräftades i fyra av fem fallstudier.  
 
På den finansiella sidan har det varit viktigt för företagen att lyfta fram att deras 
belåningsgrad är låg, relativt konkurrenternas. Tidigare trender har varit med 
belåningsgrader som har, för svenska bolag, varit minst 70 % men högst 95 %. Detta var en 
vanlig nivå innan finanskrisen men som drastiskt har sjunkigt. Vissa av aktörerna ansåg att 
belåningsgraden för svenska bolag ligger omkring nivåerna 50-70%. Det anses vara väldigt 
högt i utländska mått och därmed har varje aktör, i varje fallstudie, påvisat att de har försökt 
dämpa belåningsgraden. Bland fyra av de fem företag, vi träffade, låg dagens belåningsgrad 
mellan 30-45%. Därmed har det skett en förändring där svenska aktörer inom 
köpcentrummarknaden medvetet vill dämpa belåningsgrad, för att efterlikna utländska 
aktörers krav och för att minimera risker för default.  
 
För att kunna optimera investeringar talade varje aktör om att de alltid vill maximera 
avkastning och minimera risk. För att kunna göra det krävs en stabil direktavkastning, inte 
nödvändigtvis en hög. Det går att locka till sig investerare ändå. Enligt vanlig 
investeringsanalys, leder en högre risk till att investerare kommer kräva en högre 
direktavkastning, det är något som varje fallstudie bekräftar. De satsar istället på långsiktiga 
investeringar, stabila direktavkastningar och satsar även på såväl hårda som mjuka värden. 
 
Framtidsutsikterna inom köpcentrumbranchen bedöms positiva och våra fallstudier visar att 
samtliga aktörer inspireras från utländska koncept. En del tror på ökat inflytande från 
utländska aktörer som etablerar sig i Sverige. Flera tror på fortsatt professionalisering inom 
marknadsföring och kontraktsförhandlingar. Två av de tillfrågade aktörerna tror att handeln 
kommer att domineras av främst convinience, E-handel och destiationsköpcentrum. 
Köpcentrumaktörerna har, som strategi mot detta, valt att nischa sig för att möta denna 
trendförändring. En av de tillfrågade lyfter dock fram människors behov till social interaktion, 
de ser handelsplatsen som en naturlig mötesplats. Därmed kan man sammanfatta den 
potentiellt kommande marknaden som en slags hybrid mellan det fysiska köpcentret och 
nätbaserade handelsplatser. En aktör på marknaden kan välja att satsa på respektive 
affärstrend eller basera sin verksamhet på en kombination av dessa. 
 
Företagens uppfattning om det allt mer populära Real Estate Investment Trust (REITs) var 
blandat. Fyra av de tillfrågade aktörerna var i grunden öppna för att införa ett liknande 
system i Sverige. Två av de av de tillfrågade företagen har en grund från liknande koncept av 
REITs, antingen på grund av att företagens modernation har detta system eller för att det 
finns olika ägare, i företaget, som satsar både på REITs, utanför Sverige, och på vanlig 
svensk ekonomisk förvaltning. Dessa aktörer anser att med ett införande av ett REIT-system 
i Sverige hade det kunnat bli lättare att investera i andelar av fastigheter. I en av fallstudierna 
ansåg den tillfrågade att det har tillkommit flera globala investerare i Sverige och därmed har 
lett till att skapa flera fondstrukturliknande bolag. Dessa bolag påminner om REIT i sin 
uppbyggnad. Den tillfrågade påpekar dock bristen av insatthet i den tekniska förvaltningen 
och att detta inte är nödvändigtvist positivt för den svenska köpcentrumutvecklingen. I en 
annan fallstudie lyfter de fram att REITs har potential i Sverige, förutsatt att marknadens 
aktörer är medvetna om riskerna och kan leverera de utdelningskrav som ställts. 
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Sammanfattningsvis kan vi konstatera att den svenska marknaden för köpcentrumförvaltning 
utvecklats förhållandevis snabbt de senaste 10-15 åren. Flera utländska aktörer har etablerat 
sig, och influerat de svenska konkurrenterna. Svenska bolag har konkurrerat mot de 
utländska bolagen, vissa har gått i konkurs men framförallt har en majoritet börsnoterats, 
bara under de senaste åren. Därmed förkastas första hypotesen om att strategierna ändrats 
trögrörligt med traditionell prioritering på teknisk förvaltning. Det har blivit mer fokus på 
ekonomisk lönsamhet, marknadsföring och innovation för att locka till sig investerare, 
hyresgäster och retailkunder.  
 
Det är tydligt att svenska fastighetsbolag vill skapa sin egen nisch där man fokuserar på 
trender i urbana miljöer, som en del av sin affärsstrategi. Populära utländska 
utdelningsstrategier är inte en viktig prioritering att ta del av för svenska köpcentrumaktörer, i 
dagsläget. Dessa företag kommer att i första hand bibehålla stabila årliga utdelningar, till 
aktieägarna, och istället fokusera på mjuka värden för att skapa en god marknadsmiljö. Detta 
för att kunna skapa hållbara relationer för tidigare nämnda parter. Därmed kan vi bekräfta att 
vår andra hypotes stämmer i hög grad och har bekräftats.  
 

6.9.2 Gamla modeller  
 
Efter att ha visat modellerna i alla fallstudier fick vi olika reaktioner för respektive modell. Till 
tre av fem tillfrågade behövde vi ställa enstaka frågor, för att bekräfta hur våra modeller 
fungerade. En av de fem tillfrågade behövde längre betänketid och mer förklaringar för att 
helt förstå konceptet med modellerna. Efter ett tag kunde alla känna igen sig i båda 
modellerna och kunde enkelt tyda vilken som var en REIT-struktur respektive svenskt 
fastighetsbolag-struktur. Då dessa strukturer innehöll enstaka detaljfel, som vissa lyfte fram, 
kan vi därmed ej bekräfta att dessa modeller stämmer överens med den svenska 
köpcentrummarknaden och att modellerna därmed måste modifieras.  
 
Utöver att de tillfrågade fick se modellerna kommer även våra modifieringar att baseras på 
responsen från våra intervjufrågor. Detta för att skapa en heltäckande bild av var aktörerna 
befinner sig i den rörliga köpcentrumutvecklingen och vilka områden de anser är mer 
prioriterade, än andra.   
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6.10 Nya modeller   
 

6.10.1 Sverige, REITs 

 
I REIT-modellen förstod samtliga parter vikten av att föra fram en stark utdelningsbaserad 
policy och att satsa på hårda värden för att kunna erbjuda den utdelningspolicy företaget har 
lovat. Två av de fem aktörer som intervjuades har god erfarenhet av att jobba med 
affärsmodeller liknande REITs och de båda bekräftade såväl kriterierna som hur modellen 
hade delats upp. En av dessa två ville dock påvisa att outsourcing inte nödvändigtvis är en 
obligatorisk del för att bedriva en REIT, för ett köpcentrum, men att det förekommer bland 
många internationella aktörer. Hela deras verksamhet baseras på inhouse, då de har en 
tillräckligt stark finansiell bakgrund. Utöver detta stämde alla andra delar i REITs-modellen 
och därmed kan vi bekräfta vår hypotes för en REIT-modell. 
 
Precis som med fastighetsbolagsmodellen finns det ändå en viktig prioritet kring Asset 
Management, vilket ofta bedrivs genom egen förvaltning. Facility Management och Property 
Management ska vara mer självgående, därmed är det vanligt att dessa hanteras externt.  

 

 
 
Figur 6. Teoretiskt processchema för ett typiskt REITs bolag idag 
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6.10.2 Sverige, Fastighetsbolag 
 
Fyra av fem tillfrågade kände igen sig i den ursprungliga modellen men samtliga ansåg att 
flera förtydliganden var nödvändiga. Till exempel vill de se en gemensam ruta för de fyra 
förvaltningsområdena, Portfolio-, Asset-, Property-, och Facility management. Tanken med 
detta var att belysa att det finns en viktig relation mellan de olika delarna, där de är beroende 
av varandra. Storleken på rutorna gestaltar hur mycket fokus som läggs på varje del, 
exempelvis prioriteras Asset Management, avsevärt högre än Property- och Facility 
Manangement. Dessa är i sin tur också viktiga och därmed blir det faktiskt Portfolio 
Management som får minst prioritet i den aktiva förvaltningen.  
 
Property- och Facility management har tidigare varit högre prioriterade, men på senare år 
blivit en vedertagen del av ett fastighetsbolag med fokus på egenförvaltning. Det kan även 
förekomma outsourcing av dessa delar, detta är dock vanligast bland de utländska 
aktörerna. Inom Facility Management behövde vi utveckla vad de interna processerna leder 
till och hur det optimerar situationen för hyresgäster och retailkunder. Samtliga av de 
tillfrågade hävdade att det är viktigt i bedrivandet av ett köpcentrum att kunna erbjuda god 
service, säkerhet och tillgång till tjänster i form av städhjälp, restaurangutbud och 
parkeringsplatser. En av fem tillfrågade ville också poängtera att det är viktigt att köpcentrum 
bidrar till allmännyttan och att ägare av detaljhandelsplatser har ett samhällsansvar. 
Det har inom Asset Management blivit viktigare med internationellt kunskapsutbyte, genom 
exempelvis investerarträffar och att föra dialog med utländska aktörer. Utöver detta är det 
även viktigt att inom Asset Management utveckla moderna strategier för marknadsföring mot 
såväl hyresgäster som retailkunder. Detta är något som samtliga fallstudier påvisade och 
därmed ska vara en viktig del av den visuella modellen.  
 
Portfolio Management och Financial Management har blivit en central del som konsekvens 
av att samtliga tillfrågade aktörer har varit börsnoterade sedan tidigare. Därmed är det viktigt 
att lägga till hur finansiering och investering bör se ut för respektive aktör. Därför har vi även 
valt att lägga till rutor som behandlar filosofin för utdelning respektive belåningsgrad.  
 

 
 

Figur 7. Teoretiskt processchema för strategin hos det typiska svenska fastighetsbolaget idag 
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7. Diskussion  
 
Vi har studerat hur olika trender inom den svenska köpcentrummarknaden har utvecklat sig 
bland olika aktörer inom detaljhandeln. Till detta har vi framförallt fokuserat på hur dessa 
förändringar har skett de senaste 10-15 åren och vad för nya koncept som har slagit rot i 
köpcentrummarknaden. Vår metod var sådan att vi utförde kvalitativa studier och via dess 
lyckades komma fram till ett flerta resultat för att besvara våra hypoteser. Anledningen varför 
vi valde att undersöka detta område är främst på grund av att nya stora köpcentrum, ägda av 
utländska aktörer, har byggts upp i Sverige vilket har påverkat den svenska detaljhandeln 
och den lokala konkurrensen. Detta har lett till att svenska aktörer har behövt fokusera på 
nya incitament för att uppnå ekonomisk lönsamhet och hållbar förvaltning.  
 
De problem vi trodde skulle uppstå med val av frågeställning och område var först och främst 
att det är ett relativt nytt ämne, där resultat skulle enbart kunna redovisas inom en 10-15 års 
period. Därmed hade det kunnat bli svårt att få fram bra och relevanta källor. Vidare är också 
området svårt att mäta såväl kvantitativt som kvalitativt, då det är ett väldigt omfattande och 
tidskrävande att undersöka hur nya trender inom köpcentrumarknaden har förändrats. 
Avgränsningen av studien var därför av stor betydelse för att kunna genomföra analysen, 
under en begränsad tid. Ett annat problem vi trodde skulle påverka utformningen av studien 
handlade om hur känslig informationen var för företagen att uppge, på sekretessbelagd 
basis. Då vi vill undersöka nya strategier finns det såklart alltid ett problem, ur 
konkurrenssynpunkt, för företagen att uppge för mycket information om deras 
affärsstrategier.  
 
För att kunna diskutera hur vi hade kunnat omformatera utförandet av denna studie, kommer 
vi att presentera vad vi ansåg var positivt respektive negativt med metodvalet och de resultat 
vi fick fram.  
 
Vid ett tidigt stadium av denna studie lade vi ner mycket tid på att formatera bra och 
genomtänkta frågor som skulle belysa vårt ämnesval och skapa ett intresse bland ett flertal 
aktörer, och även för läsaren. Resultatet av detta blev att det väcktes ett stort intresse för vår 
rapport, vilket gjorde det möjligt för oss att gallra fram de mest lämpade företagen som skulle 
kunna besvara våra frågor på bästa möjliga sätt. Vi fick därmed fram ett bra urval av 
intervjuobjekt inom nischade områden av köpcentrummarknaden. Vi intervjuade företag som 
hade en verksamhet inom destinationsköpcentrum på global nivå, köpcentrumägare på 
lokala svenska orter, nordiska experter inom ägande och förvaltning i urbana miljöer och 
slutligen generalister inom svensk stadsutveckling. Inom dessa företag mötte vi 
representanter från olika delar av organisationen.  
 
Vi träffade alltifrån analytiker till representanter från koncernledningar, VD:n och 
investeringschefer. Det gjorde att vi även fick tillgång till en bred kompetensbas. Utöver detta 
fick vi även träffa en expert, inom förutsättningar och utmaningar för den svenska 
detaljhandeln, vilket gjorde att vi fick en någorlunda objektiv bild av den svenska 
köpcentrummarknaden. Av samtliga representanter fick vi bra respons och råd hur vi kan få 
fram relevant information som belyser vårt ämne.  
 

En del som vi kunde förbättrat är utformningen av enstaka frågor, som behövde förtydligas 
för intervjuobjekten. Detta är inte optimalt vid samtalsanalys och skall helst undvikas i största 
möjliga mån. Utöver detta fick vi göra om strukturen för analysen av våra visuella modeller, 
som vi visade för alla intervjuobjekt. Vi hade som mål att enbart ställa en fråga om tolkning 
av respektive modell men resultatet var ej tillräckligt för att kunna analysera grundligt. Därav 
fick vi göra en heltäckande bedömning av intervjun, som vi kopplade ihop med tolkningen av 
modellerna.  
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Slutligen träffade vi enbart enstaka representanter inom vissa delar av varje företags 
organisation, därmed kunde vi inte få en generell bild om alla bitar inom förvaltningen av ett 
köpcentrum. Därför kunde vissa enstaka frågor bli misstolkade eller godtyckligt besvarade.  

Det vi hade kunnat göra bättre för att få fram en mer innehållsrik rapport är att ha träffat ett 
större urval av representanter inom svensk detaljhandel. Vi hade kunnat träffa fondförvaltare, 
fler internationella köpcentrumägare och tekniska fastighetsförvaltare. Anledningen varför vi 
vill träffa dessa aktörer är främst för att det skulle skapa en mer heltäckande bild av det 
område vi har valt att studera. Utöver detta hade vi även kunnat ställa mer krav på 
utformningen av intervjuerna, för att undvika alltför allmänna svar och ej relevanta exempel. 
Vi hade även kunnat analysera transaktionsdata och viktiga makroekonomiska tendenser, 
som har påverkat den globala handeln. Detta hade dock riskerat att bredda arbetet i alltför 
stor utsträckning.  
 
Under arbetetets gång uppkom intressanta frågor, som vi tror är relevanta att undersöka för 
framtida studenter. Det handlar främst om att studera kring politiska och juridiska 
förutsättningar för utveckling av köpcentrummarknaden. Konkret hade det varit intressant att 
studera hur ett system, liknande det som finns i USA, hade passat in i Sverige och vilka 
incitament politiker har för att stoppa detta. 

 
7.1 Källkritik 

 
Svårigheterna med att genomföra denna studie var främst att hitta trovärdiga dokumenterade 
källor, kopplat till utveckling inom förvaltning av köpcentrum. Bristen på relevant data ledde 
oss till intervjuer med erfarna person inom branschen. Dessa personer hade i vissa fall 
endast generell kunskap om utländska aktörers intressen, i den svenska marknaden. Detta 
bör läsaren ta hänsyn till när denne granskar våra resultat. Trovärdigheten i resultatet stärks 
då enskilda representanter kunde visa tydlig expertis inom exempelvis lagstiftning i 
Sverige/Norden och hur ekonomisk förvaltning skiljer sig åt från övriga länder. 
Representanternas kompetens tas dock inte hänsyn till i rapporten och det blir upp till 
läsaren att avgöra deras kunskap, baserat på ansvarsområde och svar.  
 
Vi har utgått från artiklar, rapporter och kurslitteratur som har tagit upp utvecklingen av 
svenska förvaltningsstrategier. Vi har ej lyckats få tag på tillförlitliga källor som tar upp 
specifika utländska aktörers, ej verksamma i Sverige, förvaltningsstrategier. Därmed måste 
vi även förtydliga att de slutsatser vi har tagit enbart kan implementeras på företag i den 
svenska köpcentrummarknaden och inte på en generell global nivå.  
 
Då vi har valt att bedriva studien genom en kvalitativ analys, via samtalsanalys och diverse 
fallstudier, finns det en kritisk syn i att ej ta hänsyn till kvantitativa källor. Det hade kunnat 
vara i form av transaktionsdata och bredda ut intervjuer i olika former av svarsenkäter. Vi 
ansåg att för att vi skulle kunna bedriva denna studie på ett tillförlitligt och provbart sätt, inom 
den tidsram vi hade, krävdes det att vi fokuserade främst på den kvalitativa studien. Syftet 
med detta var att dra fördel av den erfarenhet som våra intervjupersoner besitter, som kan 
föranleda fram unika slutsatser och bedömningar.   
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