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Sammanfattning  
 
Föreliggande uppsats behandlar utformningen av hyresgästmixen i ett externt 
köpcentrum. En lönsam hyresgästmix för investeraren genererar på kort sikt högsta 
möjliga totala hyresavkastning och ger på lång sikt största möjliga värdeökning på 
handelsfastigheten.  
 
Hyresgästmixen anses enligt många forskare vara den enskilt viktigaste påverkbara 
faktorn för ett köpcentrums framgång. Trots detta finns idag ingen övergripande teori 
om hur fastighetsägare skall gå tillväga för att utforma en lönsam hyresgästmix.  
 
Syftet med denna magisteruppsats är att ur ett investerarperspektiv undersöka hur en 
lönsam hyresgästmix kan skapas. Vi vill även få en ökad förståelse för hur betydelsefull 
hyresgästmixen är vid värderingen av en handelsfastighet.  Strukturen i denna uppsats 
utgår ifrån en modifierad modell av Kaylin (1973) som förklaras i den teoretiska 
referensramen. Vidare är syftet att i slutsatsen utveckla en ny modell som visar hur en 
lönsam hyresgästmix kan tas fram som är anpassad till dagens förutsättningar. 
 
För att uppfylla syftet med uppsatsen har vi genomfört en kvalitativ studie där vi har 
intervjuat ett antal personer som dels arbetar med utformning och förvaltning av 
externa köpcentra och som dels arbetar med uppköp av externa köpcentra. För att få en 
bakgrund till undersökningen har vi även intervjuat personer inom den svenska 
handelns intresseorganisationer.  
 
Slutsatsen är en modell som visar att en lönsam hyresgästmix uppnås när följande 
kriterium är uppfyllda: 
 

 Ett  korrekt beslutsunderlag 
 

 En logisk hyresgästplacering 
  

 Ett varierat och balanserat utbud 
 

 Synergieffekter mellan hyresgästerna  
 

 Upplevelser som ger mervärde för kunden  
 

 En förenad image för hela köpcentrat 
 

 
 
Nyckelord: externa köpcentrum, hyresgästmix, lönsamhet, investerare, värdering, 
likriktning  
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1. Inledning 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
I detta avsnitt presenteras bakgrund, problemdiskussion, forskningsfråga och syfte för 
denna undersökning. Därefter följer en lista med definitioner av begrepp som används i 
uppsatsen. Vidare redogörs för vilka aktörer som verkar på den svenska 
externhandelsmarknaden och specifikt på handelsfastighetsmarknaden. Därefter 
presenterar vi vilket perspektiv uppsatsen är skriver utifrån, hur den fortsatta 
uppsatsen är disponerad samt vilka avgränsningar som gjorts.   
______________________________________________________________________ 
 

1.1 Bakgrund 
 
Nedan följer en kort beskrivning av externhandelns utveckling och hur den ser ut i 
dagsläget. 
 
 
1.1.1  Utvecklingen av externa köpcentra 
 
Utvecklingen av köpcentra i Sverige skedde under 50-60-talet och har drivits fram av 
urbaniseringen och den ökade mobiliteten. Under 80-90 talet skedde den största 
utbyggnaden av externa köpcentra (Troell, 2006). På grund av dess höga tillgänglighet 
har externhandeln blivit allt mer betydelsefull. Allt fler konsumenter pendlar mellan 
city och stadens ytterområden och gör sina inköp mellan arbetet och hemmet. 
Ytterligare en anledning till att konsumenter väljer externhandel är att det upplevs som 
praktiskt och effektivt att kunna ta bilen dit inköpen ska görs samt att det vanligtvis 
finns lättillgängliga parkeringsplatser. Externhandeln har varit den handel som haft 
störst tillväxt i Sverige under de senaste 15 åren (Kolterjahn, 2006) och i dag har 
externhandelsplatserna tillsammans en marknadsandel på närmare 20 procent.  
Framförallt i mellanstora städer med en välutvecklad infrastruktur märks det att 
externhandeln har haft en stor genomslagskraft. En fördel med externhandeln är att 
prisnivåerna på varorna oftast brukar vara lägre jämfört med cityhandeln. Ytterligare en 
fördel och en konkurrensfaktor är att externhandeln oftast har mer generösa och 
samordnade öppettider än övrig handel (Bergström, 2002).  
 
 
1.1.2 Externa köpcentra idag 
 
Idag sker det en byggboom av externa köpcentra i Sverige, i takt med den positiva 
befolknings- och konsumtionsutvecklingen. Som ett exempel växer köpkraften i 
Stockholms kommun i nuläget med sådan takt att det anses finnas ett underlag att 
bygga minst ett nytt större köpcentrum om året (Troell, 2006). Anledningen till att 
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köpkraften ökar anses dels vara att handeln har blivit en hobby och dels att Sverige 
befinner sig i en högkonjunktur (Jussi Pekka, 2006).  
 
I externa köpcentra förekommer både sällanköpshandel och dagligvaruhandel. 
Livsmedel, sport och fritid, byggvaror och hemelektronik är några av de mest 
förekommande branscherna.  Många detaljister har anpassat sina koncept för att bättre 
passa in i storskaliga mått. Ett exempel på detta är detaljhandelskedjan Hemtex, som 
idag utvecklar ett koncept som skall passa in i storbutiksområden (Södergren, 2006). 
Ett stort antal nya internationella aktörer kan även tänka sig att etablera sig i externa 
köpcentra (Fæster, 2006).  
 
En företeelse som har blivit allt tydligare på den svenska detaljhandelsmarknaden är 
likriktningen, som innebär att det finns ett stort inslag av kedjebutiker med likartat 
utbud (Bergström et al, 2004). Detta fenomen återkommer även i stora delar av Europa 
(Jussi Pekka, 2006). Anledningen till denna likriktning är att aktiva detaljhandelskedjor 
har tagit marknadsandelar under det senaste decenniet (Bergström et al, 2004). 
Kedjebutikerna har även tagit över stora delar av externhandeln och står idag för cirka 
60 procent av utbudet och cirka 90 procent av omsättningen i externa köpcentra 
(Bergström et al, 2004). Vanligt förekommande kedjebutiker i externa köpcentrum är 
bland annat klädkedjorna Hennes & Mauritz (H & M) och KappAhl (Kolterjahn, 2006). 
 
 
1.1.3 Marknaden för investering i externa köpcentra 
 
Allt fler utländska investerare har blivit intresserade av att köpa handelsfastigheter i 
Sverige. Anledningen till detta beror delvis på att Sverige ses som en bra 
ingångsmarknad till fastighetsinvesteringar för hela den Nordiska marknaden 
(Södergren, 2006). Priserna på handelsfastigheter har ökat betydligt på grund av att allt 
fler investerare uppmärksammat den långsiktiga lönsamheten i handelsfastigheter. 
Detta beror bland annat på en nedåtgående konjunktur på framförallt kontorsmarknaden 
(Jussi Pekka, 2006). Handelsfastigheter har visat sig vara mindre konjunkturkänsliga 
och har därmed blivit ett populärt alternativ eller komplement i investerarportföljen 
(Åkerlund, 2003). 
 
Investerarna ser även en marknad för att utveckla externa köpcentra som idag är den 
typ av handelsområden som utvecklas mest (Södergren, 2006). Risken vid utveckling 
och avyttring av externa handelsfastigheter anses vara relativt låg eftersom externa 
handelfastigheter anses vara lätta att bygga och att förhandla kring (Fæster, 2006). Det 
finns idag en mängd företag som enbart inriktar sig på köpcentra och då också i externa 
lägen. Det kan gälla ägande, utveckling eller förvaltning men det finns även de företag 
som arbetar inom samtliga områden (Åkerlund, 2003). För en mer ingående genomgång 
av olika aktörer på den svenska externhandelsmarknaden se rubrik 1.6 - Aktörer på den 
svenska externhandelsmarknaden.   
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1.2 Problemdiskussion 
 
Ett externt köpcentrum är en handelsfastighet som kan säljas och köpas som vilken 
annan fastighet som helst. Vid försäljning eller uppköp av en handelsfastighet är det 
viktigt för investeraren att uppskatta dess värde. Det finns en stark koppling mellan 
fastighetens värde och dess hyresgästmix eftersom höga hyresnivåer innebär ett högt 
fastighetsvärde (Andersson och Gunnergård, 2006). En undersökning gjord av HUI 
påvisar relationen mellan hyresgästmixen och en ekonomisk vinning (Bergström och 
Årman, 2002).  Attraktiva köpcentra med hög omsättning genererar generellt sett högre 
hyror vilket förutom högre fastighetsvärde även ökar inkomsterna till fastighetsägaren 
(Andersson och Gunnergård, 2006). 
 
Det finns ett flertal faktorer som påverkar lönsamheten i en handelsfastighet, såsom 
läge, köpkraft och tillgänglighet. Dessa faktorer är dock relativt svåra att påverka när ett 
köpcentrum väl är etablerat. Hyresgästmixen däremot anses vara den mest påverkbara 
faktorn för en handelsfastighets lönsamhet (Brown, 1993). Hyresgästmixen är även den 
faktor som driver ett köpcentrum framåt samt genererar ett långsiktigt värde på 
fastigheten (Povovec, 2005). Vid valet av hyresgästmix måste därför hänsyn tas till 
vilka hyresgäster som ger den bästa avkastningen i förhållande till omsättning per 
kvadratmeter. Rätt hyresgästmix ger hög kundtrafik och möjlighet till en god 
avkastning (Lennhoff, 2001).  
 
Trots att hyresgästmixen anses ha en betydande roll har relativt lite undersökts om hur 
fastighetsägare och investerare kan arbeta med denna för att öka lönsamheten (Brown, 
1993). De teorier som finns gällande hyresgästmixen handlar mestadels om hur en så 
kallad ”optimal” hyresgästmix ser ut gällande alla intressenter på marknaden. Det finns 
dock relativt lite teorier som ur investerarperspektivet förklarar hur fastighetsägaren bör 
arbeta med hyresgästmixen för att skapa lönsamhet. På grund av bristen på empirisk 
forskning som ämnar vägleda fastighetsägaren i planeringen baseras ofta valet av 
hyresgästmix på dennes tidigare erfarenheter och intuition (Abratt et al., 1985). Vi 
saknar en teori som sammanför och samtidigt förklarar hur detta arbete kan gå till. 
 
Eftersom hyresgästmixen anses ha en viktig roll för ett köpcentrums  lönsamhet, anser 
vi det även vara viktigt att ställa oss frågande till huruvida hyresgästsmixen påverkar 
värdet på en handelsfastighet vid eventuell försäljning eftersom detta rimligtvis bör 
påverka hur en fastighetsägare skall förhålla sig till hyresgästmixen.  
 
På grund av likriktningen anses det dessutom bli allt mer betydelsefullt att nischa 
externa köpcentra och hitta något som är unikt för att särskilja dem från konkurrenterna 
(Troell, 2006). Det blir även allt viktigare för fastighetsägaren att anpassa och 
uppdatera utbudet till rådande marknadsförutsättningar, då cyklerna blir allt kortare. 
Om utbudet inte anpassas utefter kundernas efterfrågan kan den ökade konkurrensen 
innebära minskade antal kundbesök (Kolterjahn, 2006). Minskade kundströmmar bör 
med stor sannolikhet även innebära en minskad omsättning i ett köpcentrum, vilket i sin 
tur kan leda till minskade hyresnivåer och problem med lönsamheten (O´Roarty et al, 
1996). Eftersom lönsamhet är en förutsättning för att långsiktigt bedriva all form av 
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affärsverksamhet blir problemet med hur fastighetsägare ska agera för att vinna 
konkurrensmässiga fördelar och skapa en långsiktigt lönsam affärsverksamhet allt 
tydligare. En intressant aspekt med tanke på denna likriktning är hur viktiga 
ankarhyresgäster respektive enskilda handlare är för att skapa en lönsam hyresgästmix.  
 

1.3 Forskningsfråga 
 

 Hur skapas en hyresgästmix som är lönsam ur ett investerarperspektiv? 
 

- Hur betydelsefull är hyresgästmixen vid värdering av en handelsfastighet?  
- Hur viktiga är ankarhyresgäster respektive enskilda handlare för att skapa en 

lönsam  hyresgästmix? 
 

1.4 Syfte 
 
Syftet med magisteruppsatsen är att ur ett investerarperspektiv undersöka hur en lönsam 
hyresgästmix kan skapas. Vi vill även få en ökad förståelse för hur betydelsefull 
hyresgästmixen är vid värderingen av en handelsfastighet. Gällande strukturen i denna 
uppsats har vi utgått från Kaylins (1973) modell som förklaras i den teoretiska 
referensramen. Vidare är vårt syfte att vidareutveckla denna modell så att den passar 
dagens förutsättningar på den svenska externhandelsmarknaden. 
 

1.5 Definitioner 
 
Eftersom det finns ett antal olika sorters externa handelsplatser kan det lätt uppstå en 
viss begreppsförvirring (Kolterjahn, 2006). Vi anser det därför vara av stor vikt att 
noggrant reda ut begreppen. Nedan följer definitioner av de begrepp som vi kommer att 
använda oss av i uppsatsen.  
 
Handelsfastighet använder vi i denna uppsats som ett samlingsbegrepp för planerade 
fastigheter med inriktning på detaljhandel. En handelsfastighet kan, enligt vår 
definition, exempelvis vara ett köpcentrum beläget externt eller i city.  
 
Köpcentrum är en arkitektonisk grupp av byggnader för detaljhandel och kommersiell 
service, som är planerad, utvecklad, ägd och förvaltad som en enhet. Ett köpcentrum 
ska anpassas och dimensioneras till den marknad som den betjänar, gällande dess 
storlek, läge och typ och antal butiker, samt antal egna parkeringsplaster 
(Köpcentrumkatalogen 04/05, 2005).  
 
Externa köpcentra är en köpcentrumliknande anläggning som ligger utanför 
stadsbebyggelse. Externcentrum är oftast mellan 10 000 - till 20 000 kvadratmeter och 
har ofta en storlivsbutik eller stormarknad som ankarbutik samt varierande mindre 
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butiker i olika branscher. Externcentrum på över 20 000 kvadratmeter betecknas oftast 
som regioncentrum. Ett storbutikscentrum betecknas även som externcentrum. Exempel 
på externa köpcentra är Sickla Köpkvarter i Nacka (Köpcentrumkatalogen 04/05, 
2005). 
 
Storbutikscentra är en variant av externcentra som består av ett antal mycket stora 
butiker i olika branscher. Butikerna är belägna i en enhet och har en gemensam 
parkering. Storbutikscentra kan även kallas Power Center eller Retail Park. Storleken 
på storbutikscentra varierar mellan 8000- till 15 000 kvadratmeter 
(Köpcentrumkatalogen 04/05, 2005). 
 
Regioncentra är ett externt köpcentrum på över 20 000 kvadratmeter. Ett 
regioncentrum har ett brett och djupt utbud motsvarande en citykärna. Ankarbutikerna 
är ofta varuhusliknande storbutiker tillsammans med flertalet rikstäckande kedjeföretag 
inom området beklädnad samt hem och fritid. Exempel på ett regioncentrum är Täby 
Centrum och Kista Centrum i Stockholm och A6 i Jönköping (Köpcentrumkatalogen 
04/05, 2005). 
 
Handelsområde/handelsplats är ett spontant och ostrukturerat område för handel där 
butikssammansättningen vuxit fram utan stadsplanering. I handelsområden kan det 
finnas köpcentra belägna som separata enheter. Exempel på handelsområden är 
Kungens Kurva och Barkarbyfältets handelsområde i Stockholm 
(Köpcentrumkatalogen 04/05, 2005).   
 
Fastighetsägare är i denna uppsats ett samlingsbegrepp för antingen en investerare, ett 
Property Asset Management företag eller en fastighetsutvecklare. I denna uppsats 
kommer fastighetsägare att betyda samma sak som hyresvärd i ett köpcentrum.  
 
Ankarhyresgäst är en hyresgäst med hög besöksfrekvens och stor dragningskraft som 
genom sin närvaro ökar ett köpcentrums omsättning (Köpcentrumkatalogen 04/05, 
2005). Exempel på ankarhyresgäster är H & M, Lindex, Stadium (Kolterjahn, 2006), 
Biltema, Clas Olsson och dagligvaruhandel (Carlo, 2006).  
 
Hyresgästmixen definieras som kombinationen av affärsetableringar som upptar yta i 
ett köpcentrum för att skapa ett utbud som producerar optimal försäljning, hyror, 
service till handelsområdet och möjlighet att finansiera hela köpcentrumbyggnaden 
(Kaylin, 1973). Arbetet med omsättningen genom hyresgästutbudet kan sägas vara i 
direkt relation till lönsamheten (Bruwer 1997). Utifrån dessa definitioner kommer vi i 
detta arbete definiera en lönsam hyresgästmix för investeraren som en hyresgästmix 
som på kort sikt genererar högsta möjliga totala hyresavkastning och på lång sikt ger 
största möjliga värdeökning på investeringen. 
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1.6 Aktörer på handelsfastighetsmarknaden 
 
I Sverige finns det ett antal förvaltningsföretag etablerade och under tillväxt på grund 
av det ökade intresset för handelsfastigheter från utländska och internationella 
investerare. De företag som arbetar med förvaltning av fastigheter, ett så kallat Property 
Asset Management erbjuder totalansvar för fastigheten inom alla områden och intar på 
så sätt indirekt ägarens roll. Ägaren blir ofta helt passiv och ser sina fastigheter som en 
del av investeringsportföljen. De ägare som främst använder sig av Property Asset 
Management- företag är institutionella ägare som försäkringsbolag, pensionsfonder och 
banker (Åkerlund, 2003). Ett exempel på ett Property Asset Management är KeoSve 
Management (Läs mer om KeoSve i avsnitt 3.7.2).  Det finns även företag som 
utvecklar fastigheter för att sedan sälja vidare till andra investerare. De renodlade 
utvecklingsföretagen köper mark och arbetar med kommunen i frågor om detaljplanen. 
De har vidare kontakt med de stora kedjorna inom detaljhandeln och utvecklar områden 
där dessa aktörer vill etablera sig (Fæster, 2006). Ett exempel på ett sådant företag är 
TK Development (Läs mer om TK Development i avsnitt 3.7.2) Dessutom finns det 
konsultföretag som arbetar indirekt i utvecklingsarbetet med handelsfastigheter på 
uppdrag av antingen utvecklingsföretag eller investerare. Exempel på ett sådant företag 
är Centrumutveckling (Läs mer om Centrumutveckling i avsnitt 3.7.1). Nästan alla 
köpcentra i Sverige har även en centrumledning som tillsatts av fastighetsägaren eller 
förvaltningsbolaget och som sköter drift, uthyrning och marknadsföring (Åkerlund, 
2003). 
 
Det skall även tilläggas att det är vanligt att butikskedjorna själva äger sina fastigheter 
och att de också kan ha andra butiker som hyresgäster. Detta gäller bland annat IKEA, 
Silvan, SIBA, och Jula, dvs. såväl svenska som utländska kedjor (Åkerlund, 2003). 
 

1.7 Perspektiv 
 
Uppsatsen är skriven ur ett företagsperspektiv och är därför relevant för de företag eller 
enskilda investerare, som valt att investera i externa köpcentra Uppsatsen kan även vara 
av intresse för andra aktörer inom marknaden för investering och 
köpcentrumutveckling som exempelvis förvaltare och konsulter som arbetar med dessa 
frågor.  
 

1.8 Avgränsningar 
 
Andra handelsfastigheter än externa behandlas endast i de fall respondenterna nämner 
dem i jämförande eller förklarande syfte. I undersökningen har vi valt att avgränsa oss 
från respondenter som arbetar med centrumledning, men dessa nämns dock i empirin.  
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1.9 Fortsatt disposition 
 
Nedan följer uppsatsens fortsatta disposition.  
 
Kapitel 2. En lönsam hyresgästmix 
I detta kapitel presenteras det teoretiska ramverk som ligger till grund för 
undersökningen.  Kapitlet berör hur hyresgästmixen påverkar lönsamheten i en 
handelsfastighet.   
 
Kapitel 3. Metod 
I kapitlet presenteras den metod vi använt oss av i vår undersökning. Vi beskriver hur 
vi gått tillväga gällande undersökningen och hur vi valt ut våra respondenter.  
 
Kapitel 4. Hur uppnås den lönsamma hyresgästmixen? 
Här presenteras och analyseras den insamlade empiri. Vi har valt att sammanfoga 
empiri och analys för att undvika upprepningar. De fullständiga intervjuerna finns 
redovisade som bilagor i slutet av uppsatsen.  
 
Kapitel 5. Slutsats 
I detta kapitel presenteras en vidareutvecklad modell, med de slutsatser som vi kommit 
fram till genom vår analys. 
 
Kapitel 6. Diskussion och förslag till vidare forskning 
I detta kapitel för vi en diskussion utifrån de slutsatser vi kommit fram till. Slutligen 
ges här även förslag till vidare forskning. 
 
Kapitel 7. Källförteckning 
I detta kapitel presenteras de källor som vi använt oss av i uppsatsen.  
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2. En lönsam hyresgästmix 
 
______________________________________________________________________ 
 
I detta kapitel presenteras det teoretiska ramverk som ligger till grund för 
undersökningen.  Kapitlet inleds med en presentation av den modell som Kaylin (1973) 
utvecklat för att förklara hur en optimal hyresgästmix kan uppnås. Vi har valt att 
modifiera och komplettera denna modell, som kommer att utgöra den fortsatta 
strukturen i kapitlet.  Därefter följer ett avsnitt som berör hyresgästmixens roll vid 
värdering av en handelsfastighet.  Slutligen presenteras en sammanfattning av kapitlet.  
______________________________________________________________________ 
 
 
Enligt Kaylin (1973) skapas en optimal hyresgästmix när följande åtta kriterier är 
uppnådda: 
 
 

1. En balanserad variation av butiker i ett köpcentrum genom att erbjuda ett brett 
utbud av produkter och tjänster 

 
2. En specifik image för köpcentrat 
 
3. Maximal försäljningspotential  i handelsområdet 
 
4. Synergieffekt mellan hyresgästerna 
 
5. En logisk butikslayout 
 
6. En tillfredställande shoppingmiljö 
 
7. Tillräcklig variation i köpcentrat för att skapa maximal attraktionskraft till 

handelsområdets population 
 
8. Maximal avkastning på investeringen 
 
Källa: Kaylin (1973) 
 

Vi har valt att modifiera Kaylins modell (1973) och sedan använda denna som en 
struktur för vår fortsatta teoretiska referensram. Denna modell är enligt vår uppfattning 
inte enbart utformad ur ett investerarperspektiv, utan utgår även ifrån ett konsument-, 
detaljist- och samhällsperspektiv. Vi har därför valt att modifiera Kaylins (1973) 
modell så att endast utgår ifrån investerarperspektivet. Det åttonde kriteriet –Maximal 
avkastning har vi gjort om till en beroende variabel, till skillnad från de övriga sju 
oberoende variablerna. Detta har vi gjort eftersom vi utgår ifrån att en optimal 
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hyresgästmix för en investerare är detsamma som maximal avkastning. Vi har därför 
valt att inte kalla denna punkt för ett kriterium utan istället ett resultat av arbetet med de 
sju övriga oberoende variablerna.  Fortsättningsvis kommer vi att kalla den optimala 
hyresgästmixen för en lönsam hyresgästmix. Vår uppfattning är att kriterium 1 och 7 
går in i varandra och vi har därför valt att sammanföra dessa till ett kriterium som vi 
namngett –Ett balanserat och varierat utbud. Vidare har vi valt att ta bort kriterium 3- 
Maximal försäljningspotential i handelområdet, eftersom vi anser att den går in som en 
underrubrik under ett balanserat och varierat utbud och döpt om denna till 
beslutsunderlag gällande utbudet.  Dessutom har även valt att komplettera – ett 
balanserat och varierat utbud med underrubriken ankarhyresgäster. Detta har vi gjort 
då många teoretiker belyser ankarhyresgästernas betydelse och dess starka anknytning 
till likriktningen. Kriterium 6– shoppingmiljön till vidare namngetts till 
upplevelsehandel, eftersom shoppingmiljön allt mer anses handla om upplevelser. 
Kriterium 5- En logisk butikslayout till vidare ändrats till hyresgästplacering eftersom 
butikslayout även kan beröra aspekter såsom design som ligger utanför vårt 
undersökningsområde. Slutligen har kriterium 4 - Synergieffekter flyttats ned som en 
underrubrik till rubrik 4 - hyresgästplacering. 
 
Modellen har som sagt genomgått en genomgående modifiering och den nya versionen 
utgör den nästföljande strukturen i teoriavsnittet (se figur 1 nedan). En optimal 
hyresgästmix är fortsättningsvis i uppsatsen detsamma som en lönsam hyresgästmix.  
 

Figur 1 Modifiering av Kaylins modell (1973) 

 
1. Ett balanserat och varierat utbud  
-   Ett korrekt beslutsunderlag gällande utbudet  En lönsam 

hyresgästmix 
-  Ankarhyresgäster  
 
2. Image 
-  Upplevelsehandel 
 
3. En logisk hyresgästplacering 
- Synergieffekter  

 
(Egen bearbetning av Kaylins modell, 1973). 
 
Eftersom vi även valt att undersöka hyresgästmixens roll vid värdering av en 
handelsfastighet har vi även valt att komplettera teorikapitlet med avsnitt 2.4 – 
Värdering av handelsfastigheter. Kapitlet avslutas med avsnitt 2.5- Sammanfattning av 
kapitlet.  
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2.1 Ett balanserat och varierat utbud 
 
När en investerare utvärderar sin fastighetsportfölj vill de vara försäkrade om att de har 
en hyresgästmix som ökar kundtrafiken till köpcentrat eftersom detta i sin tur ökar 
fastigheternas intäktsströmmar (Oak, 2005). 
 
Lenhoff (2001) anser att det är viktigt att hitta en mångfald av hyresgäster för att skapa 
en profil som utmärker ett köpcentrum samt att varje hyresgäst tillför en unik produkt 
eller service. Produktvariationen är, enligt Mittelstaedt och Stassen (1990), viktig för att 
attrahera konsumenten, både till den enskilde hyresgästen och till köpcentrat som 
helhet.  Det är bevisat att konsumentens attityder gällande butiksutbudet och 
köpcentrat, påverkar var de åker och handlar (Finn and Louviere, 1990). Tidspressade 
konsumenter kommer sannolikt att köra förbi andra köpcentrum för att nå det 
köpcentrum som har ett varierat butiksutbud och ett bra erbjudande (Ashley, 1997). En 
variation av hyresgäster påverkar dessutom konsumentens inköpsfrekvens och tendens 
att handla utanför sin hemstad, så kallad outshopping (Stoltman et al, 1991).  
Konsumentens vilja att lämna sin hemstad för att besöka ett köpcentrum i en annan ort, 
anses vara ett resultat av en bra variation i hyresgästmixen (Lumpkin et al, 1986). 
 
Cockerham (1995) anser att utbudet i ett köpcentrum påverkar kundens intresse och 
nyfikenhet. Variationen av butiker har visat sig påverka kundens intresse (Brown, 
1993). 
 
Kirkup och Rafiq (1994) anser att enskilda handlare bör främjas i hyresgästmixen. De 
enskilda handlarna breddar, enligt Oak (2005), kundbasen och uppmuntrar besökare att 
stanna kvar längre och dessutom att handla mer. Fastighetsägare som endast fokuserar 
på att uppvakta de större detaljisterna kan, enligt Oak (2005), bli utan dessa fördelar. 
Enligt Popovec (2005) är utbudet av enskilda handlare det enda sättet att göra ett 
köpcentrum unikt och personligt. Däremot finns det en större risk involverad med 
lokala hyresgäster. Den positiva aspekten är att enskilda handlare ofta ses som 
entreprenörer med stor vilja vilket kan ha en positiv påverkan på de andra 
hyresgästerna. Den negativa aspekten är däremot att en enskild handlare inte har 
tillräckligt med erfarenhet. Popovec (2005) menar därför att en kunskap om marknaden 
är betydelsefull för att kunna identifiera vinnande koncept.  
 
Det kan, enligt Oak (2005), vara svårt att hitta en ny hyresgäst till större vakanser. Det 
kan då vara lättare att dela upp denna yta och belägga denna med mindre, enskilda 
handlare.   Detta kan förvisso innebära mer arbete, men den totala inkomsten kan bli 
högre. Andra och mindre hyresgäster är oftast mer flexibla och villiga att utnyttja sämre 
ytor i köpcentrat, såsom ytor med ovanlig lokalisering eller utformning (Oak, 2005).  
 
Oak (2005) menar att ett varierat utbud är ett sätt att erbjuda kunden en ”one-stop shop” 
upplevelse, som innebär att kunden kan göra alla sina inköp på ett och samma ställe. 
Detta kan göra handelsplatsen mer attraktiv för en större målgrupp. Det ideala är att 
utgå från att köpcentrat ska vara en service till upptagningsområdet som erbjuder en 
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varierad hyresgästmix från alla kategorier, där dess innevånare kan göra alla sina inköp 
(Popovec, 2005).  
 
Finn och Louviere (1996) anser att variationen är viktig för att attrahera och bibehålla 
kunder. Ett köpcentrum måste därför utveckla en attraktiv mix av produkter och tjänster 
genom valet av starka och mångsidiga hyresgäster, enskilda handlare och kommersiell 
service (Finn och Louviere, 1996). Bergström et al (2004) anser att det även behövs ett 
större inslag av nischade butiker som erbjuder ett utbud som de stora butikskedjorna 
inte tillhandahåller. Kirkup och Rafiq (1999) belyser även vikten av att kunna anpassa 
och förändra mixen av hyresgäster i ett köpcentrum, som ett resultat av de förändringar 
som sker på marknaden.   
 
Det finns enligt Abratt et al. (1985) en del hinder i arbetet att uppnå ett varierat utbud 
av butiker och nöjeselement. För det första vill de etablerade och stora detaljisterna inte 
alltid vara med i den sammansättning som erbjuds och vissa ankarbutiker kan motverka 
vissa föreslagna hyresgäster.  Även när en hyresgäst skrivit på hyresavtalet har 
fastighetsägaren begränsad kontroll över butikens inriktning och prisklass, om inte en 
speciell hyresklausul tillåts.  
 
Oak (2005) menar att en varierad hyresgästmix har två fördelar för fastighetsägaren. 
För det första kan fastighetsägaren försäkra sig om att inkomstnivåerna inte utsätts för 
en alltför hög risk, eftersom fastighetsägaren blir mindre beroende av en specifik 
hyresgäst. För det andra kan variationen och de enskilda handlarna resultera i mer 
stabila kundströmmar som gör köpcentrat lönsamt även på sikt. Enligt Oak (2005) kan 
en försäkran om de stabila kundströmmarna även övertyga potentiella hyresgäster om 
att köpcentrat har en långsiktig lönsamhetspotential.   
 
Wakefield och Baker (1998) anser att ett ökat butiksutbud, med restauranger, enskilda 
handlare och underhållning leder till att konsumenten känner sig mer motiverad av att 
stanna längre i ett köpcentrum. Mat - och underhållningsalternativ tillgodoser kundens 
behov av pauser i shoppingen och ger kunden en trevlig avslutning på en 
shoppingutflykt. Om dessa alternativ inte finns i ett köpcentrum kan detta leda till att 
konsumenten inte besöker detta köpcentrum eller lämnar det för att inte komma tillbaka 
för att avsluta sina inköp.  
 
Beslut gällande hyresgästmixen fortsätter efter öppnandet av ett köpcentrum, men de 
traditionellt långa hyrestiderna kan minska flexibiliteten och köpcentrats svar på 
förändringar gällande kundernas behov och efterfrågan (Parsons, 2003). Blir det 
aktuellt att byta ut en hyresgäst och ändra i mixen ska den nya hyresgästen komplettera 
de övriga i köpcentrat. Om en fastighetsägare till exempel funderar på att utöka antalet 
skoaffärer i ett köpcentrum bör denna försöka förutse om köpcentrats totala försäljning 
kommer att öka eller om den nya butiken endast kommer att ta delar av den försäljning 
av skor som redan finns. En ny butik kan också locka till sig en ny målgrupp. Men 
risken finns samtidigt att den driver bort en redan etablerad målgrupp. Till exempel kan 
en butik som drar till sig mycket ungdomar stöta bort äldre personer som tidigare 
besökt köpcentrat (Carpenter, 1974). 
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Det är svårt att påverka hyresgästens utbud och detta innebär att förändringar gällande 
köpcentrats utbud oftast sker genom att hyresgästen själv väljer att lämna köpcentrat 
och ersätts av en annan (Howard, 1995).  
 
2.1.1 Beslutsunderlag gällande utbudet 
 
Popovec (2005) belyser vikten av att utvärdera konkurrensen i upptagningsområdet och 
att ta fram ett underlag av vilka kategorier och utbud som saknas, i utvecklingen av 
hyresgästmixen. Fastighetsägare bör arbeta i likhet med hyresgästerna med att 
undersöka demografi och köpkraft hos potentiella kunder. Fastighetsägaren bör även se 
över utbudet hos sina närliggande konkurrenter och skräddarsy sin hyresgästmix för att 
hitta en egen nisch på marknaden (Popovec, 2005). Greenspan (1987) och Kirkup och 
Rafiq (1994) anser liksom Popovec (2005) att underlaget för hyresgästmixen bör tas 
fram genom noggranna marknadsundersökningar men de poängterar samtidigt 
betydelsen av att  använda sunt förnuft.  
 
I enlighet med ovanstående resonemang anser Bruwer (1997) att potentiella kunder som 
bor i och runt köpcentrats upptagningsområde måste definieras för att kunna identifiera 
vad kunderna efterfrågar för hyresgästutbud. För att identifiera potentiella hyresgäster 
krävs utöver attitydundersökningar och fokus på konsumenterna att fastighetsägaren har 
information om populationens demografiska, psykologiska, kulturella och sociala 
karaktär. Sörnell (2002b) anser att det är viktigt att ta hänsyn till hur 
konsumtionsmönstren ser ut i området. Livsstil och inkomst är två viktiga parametrar 
som Sörnell (2002b) anser bör analyseras. 
 
Undersökningar görs av attityder mot olika hyresgästkategorier och individuella 
hyresgäster. Undersökningen bör delas upp i följande dimensioner; den 
hyresgästkategori som föredras, en rankning av olika kategorier samt hur stor 
sannolikhet det är att kunden köper något från respektive kategori (Bruwer, 1997). 
 
 
2.1.2 Ankarhyresgäster  
 
Valet av ankarhyresgäster är avgörande för hela köpcentrats lönsamhet och de bör 
väljas med hänsyn till kundunderlaget. De fungerar som dragare och lockar många 
kunder till köpcentrat (Lennhoff, 2001). Lennhoff (2001) menar vidare att ett 
köpcentrum bör subventionera plats åt ankarhyresgäster om de övriga hyresgästerna ska 
överleva. När ankarhyresgäster väljer var de vill placera sig är demografin viktig i 
upptagningsområdet, som till exempel ålder, inkomst och livsstil. Enligt Popovec 
(2005) bör de övriga hyresgästerna etableras först efter att ankarhyresgästerna har sagt 
sitt. Ankarhyresgästerna är enligt Lennhoff (2001) ofta medvetna om att de är 
åtråvärda, att de har en stark förhandlingsposition och att de därför kan ställa högre 
krav gentemot fastighetsägaren. Ofta förhandlar de till sig en lägre hyra som ligger 
under vad de övriga hyresgästerna betalar. Fastighetsägarna går ofta med på dessa låga 
hyror eftersom de är angelägna om att få de eftertraktade hyresgästerna till sitt 
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köpcentrum. Oak (2005) menar att hyresvärden måste uppmärksamma att omsättningen 
kan påverkas betydligt, när en betydelsefull ankarhyresgäst bestämmer sig för att stänga 
butiken, omlokalisera sig eller möter finansiell osäkerhet. 
 
Att förlora en ankarhyresgäst kan få stora följder för kvarvarnade hyresgäster och för 
hela centrumets dragningskraft. Enligt Sörnell och Engström (2002b) är H & M och 
McDonalds exempel på två stora kedjor som brukar ses som ankarhyresgäster. Även 
kommersiell service såsom Apoteket, banker och Systembolaget fungerar i allmänhet 
som ankare tack vare sin dragningskraft.  
 

2.2 Image 
 
McGoldrick och Thompson (1992) anser att fastighetsägarna har en viktig uppgift när 
det gäller att säkerställa att hyresgästerna förmedlar en konsekvent image och standard.  
Genom att skapa en image för köpcentrat kan besöksfrekvensen och antalet handlande 
kunder öka (LeHew och Fairhurst, 2000).  
 
Ett köpcentrums image anses vara uppdelad i olika faktorer. Några av dessa faktorer är 
olika faciliteter som områdets layout, parkeringsmöjligheter, sittplatser samt tillgång till 
mat och dryck. Vidare anses ett köpcentrums utbud av bland annat butiker, produkter 
och andra erbjudanden ha en särskilt betydelse för om kunden fattar tycke för ett 
köpcentrum (Nevin och Houston, 1980).  
 
Hyresgästmixen påverkar ett köpcentrums image (McGoldrick, 1990) och 
ankarhyresgästerna är enligt Lennhoff (2001), är en faktor som påverkar imagen.   
Enligt Orchard-Lisle (1985) har därför de stora och väletablerade detaljhandelskedjorna 
ofta företräde till etablering i ett köpcentrum.  
 
 
2.2.1 Upplevelsehandel 
 
Ett köpcentrum ska inte endast vara en handelsplats, utan även en plats där kunderna 
trivs och får en upplevelse (Carpenter, 1974).  Brown (1992) anser att den sociala och 
avkopplande köpcentrumupplevelsen bör få en större uppmärksamhet.  Finn och 
Louviere (1990) anser att shoppingmiljön och den totala upplevelsen påverkar var 
konsumenten åker och handlar. Detta innebär att fastighetsägaren bör uppmärksamma 
kundens upplevelse i köpcentrat. Bloch et al. (1994) har funnit att kundens upptäckt av 
nya produkter eller butiker är en uppfattad fördel i den totala upplevelsen i ett 
köpcentrum.  
 
Kombinationen mat och shopping är idag en självklarhet. Restauranger och caféer är 
nödvändiga för att skapa en god atmosfär och får kunderna att handla mer och stanna 
längre (Hultén, och Josefsson, 2003). I vissa fall kan de även fungera som 
ankarhyresgäster och dra till sig en hög frekvens besökande. Till exempel kan 
lunchrestauranger och välskötta snabbmatsrestauranger generera höga intäkter (Sörnell 
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och Engström, 2002a). Restauranger och caféer har dock normalt en lägre intäkt än en 
lika stor butik. En fastighetsägare kan dock inte endast väga in intäkten per 
kvadratmeter, utan bör även ta hänsyn till vad de genererar som helhet i form av trivsel 
och upplevelse (Hultén, och Josefsson, 2003). 
 
Hyresgästerna är en del av köpcentrat och även de måste arbeta med sin utformning för 
att locka till sig kunder och skapa en upplevelse. Det är viktigt med tydlighet och att 
hyresgästernas sortiment lätt kan överblickas (Frisk och Andersson, 2004).  
 

2.3 Hyresgästplacering  
 
Enligt Brown (1992) bör placeringen av hyresgästerna baseras på hur kunderna rör sig. 
Hyresgästernas placering påverkar hur länge kunden stannar kvar samt dess vilja att 
förflytta sig inne i köpcentrat (Brown, 1993). En undersökning av kundernas 
beteendemönster visar att kundernas cirkulation oftast är begränsad till en mindre del 
av ett köpcenter. Fastighetsägaren bör därför fastställa ett grundläggande mönster för 
att styra kundflödet mellan ankarhyresgäster för att på så sätt få kunderna att 
uppmärksamma de övriga hyresgästerna. Ankarhyresgäster placeras oftast på 
strategiska platser långt in för att sprida kunderna till de mindre gångstråken (Dawson, 
1983). För att lyckas med en bra hyresgästplacering bör en grundlig analys göras av 
köpcentrats förutsättningar och potential gällande dess hyresgäster och fysiska 
utformning (Frisk och Andersson, 2004). 
 
Ett sätt att påverka kundflödet är att separera klädesbutiker från matbutiker. Denna 
uppdelning görs främst för att kunder i de olika klustren tenderar att göra sina inköp i 
olika tempon (Dawson, 1983).   
 
Trots att betydelsen av hyresgästernas placering i köpcentrat har uppmärksammats 
finns fortfarande lite forskat kring detta område. Placeringsfrågor är än så länge 
grundade på den kunskap som köpcentrumutvecklarna samlat på sig genom egen 
erfarenhet. Detta har lett till några välkända tumregler inom branschen som exempelvis 
(Abratt et al, 1985): 
 

- Placera ankarbutikerna på varsin ände av köpcentrat och placera ut mindre 
hyresgäster på en linje emellan.  

- Se till att huvudentré och ankarbutiker ligger långt ifrån varandra för att dra 
kunder förbi alla butiker 

- Undvik återvändsgränder om möjligt eftersom dessa förhindrar ett fritt 
kundflöde  

- Placera servicetjänster på sidan av köpcentrat nära ingångar och utgångar 
- Håll djurbutiker och kemtvätt borta från mataffärer 
- Håll mataffärer borta från klädbutiker 
- Uppnå en jämn spridning av kunder i köpcentrat med flera våningar genom 

strategiskt placerade hissar och matställen 
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 (Abratt et al, 1985). 
 
Det finns en risk att dessa tumregler kan uppfattas som lagar som måste följas vid 
placeringen av hyresgästerna. Även om dessa tumregler har haft en viss betydelse är de, 
enligt Brown (1992), inte grundade på något vetenskapligt resultat. Brown (1992) 
menar att dessa tumregler kan begränsa kreativiteten och ge upphov till likriktade 
köpcentra Tumregler har även visat sig vara felaktiga. Ett exempel på detta är det 
tidigare inte ansågs vara viktigt att ha ett restaurangutbud. Denna tumregel har nu 
motbevisats då ”Food Courts” är vanligt förekommande köpcentrum.  Brown (1992) 
menar således att butikslayouten inte endast bör utvecklas utifrån olika tumregler. Han 
belyser snarare vikten av att utveckla layouten utifrån det specifika köpcentrats 
förutsättningar och anser det vara centralt att våga göra något annorlunda.  
 
Enligt Brown (1992) handlar det inte endast om placeringen av ankarhyresgästerna utan 
även om hur dessa tillsammans med andra hyresgäster skapar attraktionskraft. Brown 
(1992) föreslår därför att fastighetsägaren bör se placeringen av hyresgäster mer som än 
matchning snarare än som en mix. En tumregel som Brown (1992) fortfarande anser ha 
en stor betydelse är att undvika återvändsgränder. 
 
Den modell som under senare år blivit vanlig när det gäller placeringen av butiker är 
”Cross Shopping”. Det innebär att man samlar hyresgästerna i stråk med olika 
inriktning som till exempel mode, sport och mat. Både ägare och ankarhyresgäster är 
överens om att detta är bra både för hyresgästerna och kunderna (Sörnell och Engström, 
2002b). 
 
Lokaliseringen av caféer och restauranger är viktig och de kan spridas i gångstråken för 
att skapa en omväxlande miljö. En annan strategi kan vara att samla dessa i Food 
Courts, som har gemensamma sittplatser. Vissa restauranger och caféer vill inte vara 
beroende av samma öppettider som det övriga köpcentret. För att lösa denna typ av 
önskemål kan dessa hyresgäster placeras så att de har egen ingång, direkt från gatan 
(Hultén och Josefsson, 2003). 
 
 
2.3.1  Synergieffekter  
 
En synergieffekt baseras på den teori att två jämförbara hyresgäster som placeras i 
närhet av varandra kommer att öka den totala handelsvolymen. På detta sätt kan 
hyresgäster som har liknande produktutbud generera högre försäljning om de 
lokaliserar sig på samma plats än om de lokaliserar sig separat (Brown, 1987a).  
 
I större köpcentrum uppnås synergieffekter genom att placera liknande butiker nära 
varandra och på det viset bilda så kallade kluster. En klustring av hyresgäster kan skapa 
en plats som drar till sig en specifik kundgrupp (McLafferty och Ghosh, 1986). Butiker 
sammanställs ofta därför avsiktligt i olika kluster för att kunna dra nytta av 
konsumentens alla behov och köpvanor (Ghosh, 1986). Klusterbildning underlättar 
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även för kunden att överblicka utbudet samt att göra pris- och kvalitetsjämförelser 
(Hultén och Josefsson, 2003). 
 
Det finns två typer av kluster: målgruppskluster och produktgruppskluster. Ett 
målgruppskluster inriktar sig på en målgrupp och kan innehålla hyresgäster som 
erbjuder olika typer av produkter. I ett produktgruppskluster finns det däremot endast 
hyresgäster som erbjuder samma typ av produkter. Hyresgäster som tillhör samma 
segment eller produktgrupp drar nytta av varandra och butikerna i klustret ser därför 
inte kundens ökade valfrihet som en konkurrensfaktor (Hultén och Josefsson, 2003).  
 
Kirkup och Rafiq (1994) anser att nya hyresgäster bör utvärderas gällande deras 
möjlighet att tillföra något gällande synergieffekten. Dessvärre anses fastighetsägarna 
vara mer inriktade på varje enskild hyresgästs avkastningskrav och vilka som kan 
betala mest hyra, istället för vilka  synergieffekter som kan uppnås (Sullivan 1988). 
 
När hyreskontrakten löper ut för en hyresgäst finns det tillfälle att uppdatera eller 
förändra hyresgästmixen. Genom att ersätta en underpresterande hyresgäst med en 
annan som är kapabel att generera en högre omsättning,  kan den totala försäljningen 
och besöksfrekvensen öka i köpcentrat (White och Gray, 1996).  
 
 

2.4 Värdering av en handelsfastighet 
 
Handelsfastigheter värderas med hjälp av avkastningsvärdering, vilket betyder att 
fastighetens marknadsvärde är direkt kopplat till de inkomster som fastigheten beräknas 
ge. Detta innebär att fastighetens framtida bedömda kassaflöde, cash-flow, avgör värdet 
vilket medför att samtliga hyreskontrakt får en framskjuten roll vid värderingen 
(Lantmäteriverket och Mäklarsamfundet, 2002). Prissättningen av hyran är ett resultat 
av potentiella kundbesök och potentiell marknadsandel. Värdet på ett köpcentrum är 
därför beroende av kvaliteten på hyresgästmixen (O´Roarty et al, 1996). Kontroll över 
hyresgästerna kan skapas genom att anpassa kontrakten så att hyresvärden får en viss 
kontroll över risken (Lennhoff, 2001). 
 
I handeln är det vanligt med omsättningsbaserad hyra med en fastställd undre gräns. 
Fördelen med denna hyressättning är att fastighetsägaren har kontroll över sina 
hyresgästers räkenskaper och kan agera om hyresgästen är på väg att komma på 
obestånd. En annan fördel är att hyresgästen inte tvingas betala en orimlig hyra i 
förhållande till sin försäljning (Andreasson, 2005). För att skapa ett långsiktigt värde är 
det relevant att offra några procents avkastning per kvadratmeter uthyrningsyta och se 
på hyresgästmixen som helhet innan hyresintäkterna räknas ut. Hyran bör därför aldrig 
vara den första utgångspunkten vid valet av hyresgäster. Detta tankesätt kan främjas 
genom omsättningsbaserade hyror (Popovec, 2005). 
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2.5 Sammanfattning av kapitlet 
 
En bra hyresgästmix ger fastighetsägaren en större ekonomisk vinning och samtidigt ett 
högre värde på fastigheten (Lantmäteriverket och Mäklarsamfundet, 2002). 
Handelsfastigheter värderas med hjälp av avkastningsvärdering, vilket innebär att 
fastighetens marknadsvärde är direkt förenat med de inkomster som fastigheten 
beräknas ge. Fastighetsägaren kan skapa kontroll över hyresgästerna genom att anpassa 
hyreskontrakten (Lennhoff, 2001). Vid valet av hyresgästmix måste hänsyn tas till vilka 
hyresgäster som ger den bästa avkastningen i förhållande till omsättning per 
kvadratmeter (Lennhoff, 2001). Omsättningsbaserad hyra med en fast undre gräns är, 
enligt Andreasson (2005) den mest fördelaktiga hyresprissättningen. Hyran bör dock 
aldrig vara den första utgångspunkten vid valet av hyresgäster. För att skapa ett 
långsiktigt värde är det viktigt att se hyresgästmixen som en helhet (Popovec, 2005). 

 
Vid bestämmandet av hyresgästmixen är det viktigt att undersöka demografi och 
köpkraft hos kunderna i upptagningsområdet och vad som efterfrågas (Popovec, 2005 
och Bruwer, 1997). Det är vidare viktigt att se över utbudet hos närliggande 
konkurrenter och hitta en egen nisch på marknaden (Popovec, 2005). En lönsam 
hyresgästmix kan uppnås genom en noggrann marknadsundersökning kombinerat med 
sunt förnuft (Greenspan, 1987 och Kirkup & Rafiq 1994).   
 
Ett varierat utbud är en central faktor för lönsamheten i ett köpcentrum (Lenhoff, 2001, 
Stoltman et al, 1991, Lumpkin et al, 1986, Cockerham, 1995, Bloch et al, 1994, Brown, 
1993, Finn och Louviere 1996). Det har även visat sig vara viktigt att anpassa och 
förändra utbudet och mixen av hyresgäster i ett köpcentrum (Kirkup och Rafiq 1999 
Parsons, 2003, Carpenter, 1974). Förändringar gällande hyresgästerna och dess utbud i 
köpcentrat beror oftast på hyresgästerna själva väljer att lämna köpcentrat och därefter 
ersätts av en ny hyresgäst med ett annat utbud. (Howard, 1995). 
 
Hyresgästmixen påverkar köpcentrats image (McGoldrick, 1990). Ankarhyresgästerna 
fungerar som dragare och är därför väsentliga för både köpcentrats lönsamhet och 
image (Lennhoff, 2001, Popovec, 2005). Den enskilda handlaren är vidare en viktig del 
i utbudet, eftersom den kan skapa en profil och en differentierad image åt köpcentrat 
(Popovec, 2005, Bergström et al 2004, Oak, 2005, Kirkup och Rafiq, 1994). Ett 
köpcentrum ska vara en plats där kunderna trivs och får en upplevelse (Carpenter, 
1974). Den sociala och avkopplande aspekten har därför blivit allt viktigare (Brown, 
1992). Restauranger och caféer är nödvändiga för att skapa en god atmosfär och en 
fastighetsägare bör därför ta hänsyn till vad en hyresgäst genererar som helhet i form av 
trivsel och upplevelse (Wakefield och Baker, 1998).  
 
Det finns välkända tumregler för hur placeringen av hyresgäster bör gå till. En är 
exempelvis att återvändsgränder skall undvikas (Abratt et al, 1985). Brown (1992) 
anser dock att dessa tumregler kan begränsa kreativiteten och ge upphov till likriktade 
köpcentra (Brown, 1992). Att samla hyresgäster i stråk med olika inriktning som till, så 
kallad ”Cross shopping” anses vara en bra placeringsstrategi (Sörnell och Engström, 
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2002b). Caféer och restauranger bör spridas i gångstråken för att skapa omväxling 
(Hultén och Josefsson, 2003).  
 
Synergieffekter uppnås genom att placera liknande butiker nära varandra och på det 
viset bilda så kallade kluster (McLafferty och Ghosh, 1986). Detta innebär att 
hyresgäster som har liknande produktutbud kan generera högre försäljning än om de 
lokaliserar sig separat (Brown, 1987a). Hyresgäster bör därför utvärderas gällande 
deras möjlighet att tillföra något gällande synergieffekten (Kirkup och Rafiq, 1994). 
Placeringen av hyresgästerna bör även i stor grad bero på hur kunderna rör sig (Brown, 
1992). Fastighetsägaren bör därför fastställa ett gångstråk och styra kundflödet mellan 
ankarhyresgästerna för att på så sätt få kunderna att uppmärksamma de kompletterande 
butikerna. Ankarhyresgästerna ska därför placeras på strategiska platser långt in för att 
sprida kunderna till de mindre gångstråken (Dawson, 1983) 
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3. Metod 
 
______________________________________________________________________ 
 
Kapitlet inleds med en beskrivning av vår förförståelse i ämnet. Vi går sedan in på hur 
tillvägagångssättet sett ut gällande undersökningen, vilken undersökningsmetod vi 
använt oss av och hur vi samlat in och rapporterat empirin. Vi beskriver därefter vår 
urvalsmetod och förklarar hur och vilka respondenter vi valt att intervjua. Slutligen 
presenteras metodkritik samt analysmetod.     
______________________________________________________________________ 
 

3.1 Förförståelse 
 
Vår förförståelse inom området för denna uppsats grundar sig främst på den kunskap vi 
erhållit genom vår civilekonomutbildning på Nordiska Detaljhandelslinjen, Stockholms 
Universitet. Utbildningen som är inriktad på detaljhandel har givit oss kunskap inom 
bland annat ekonomi och Retail Management. Vidare har vi erfarenhet av arbete inom 
detaljhandeln och då även specifikt i externa och citybelägna köpcentra. Dessutom har 
vi som konsumenter erfarenhet från både externa och citybelägna köpcentra. Det kan 
vara relevant att tillägga att denna kunskap om detaljhandel både som student, anställd 
och kund kan påverka hur vi förhåller oss till utbudet i ett köpcentrum när vi nu skall 
undersöka detta fenomen ur ett fastighetsägarperspektiv. 
 
 

3.2 Tillvägagångssätt 
 
I denna uppsats har vi använt oss av ett deduktivt angreppssätt, vilket innebär att vi 
utgått ifrån befintlig teori genom vilken det skapas hypoteser och påståenden om 
verkligheten (Saunders et al, 2003). Två separata litteraturstudier lade grunden till detta 
uppsatsarbete och vi valde sedan att fördjupa oss i det vi ansåg relevant för vårt vidare 
arbete. Uppsatsens teoretiska avsnitt har fungerat som ett stöd, både vid frågornas 
utformning och i analysen av det empiriska materialet.  
 
Vi ser Kaylin (1973) och vår teoretiska referensram som vår hypotes. Vi vill alltså 
undersöka om den teoretiska referensramen överensstämmer med verkligheten. Om 
fallet inte är så kommer vi att utveckla den befintliga teorin och skapa en ny modell, 
med hjälp av de slutsatser som kommer fram i analysen.  Som struktur för teoriavsnittet 
har vi valt att utgå från en modifiering av  Kaylins (1973) modell, då vi ansåg att denna 
gav en bra rubricering i vår teoretiska referensram.  
 

 24



  

3.3 Undersökningsmetod 
 
Datainsamlingsmetoden för denna uppsats har varit kvalitativa intervjuer. En kvalitativ 
undersökning innebär att vi använt oss av icke numerisk data i undersökningen 
(Saunders et al, 2003). Vi har valt att göra kvalitativa intervjuer för att få en mer 
djupgående insikt i hur några utvalda aktörer arbetar och resonerar kring 
hyresgästmixen.   
 

3.4 Utformning av frågeformulär 
 
Vi har utformat tre frågeformulär, som vi använt oss av i undersökningen. Det första 
frågeformuläret (se bilaga 1. - Frågor till HUI och Svensk Handel) utformades till 
experter inom handeln, främst för att få bakgrundsinformation. Det andra 
frågeformuläret (se bilaga 2. - Intervjufrågor till utvecklare, förvaltare eller investerare 
av externa köpcentrum) utformades till de aktörer som arbetar med utveckling, 
förvaltning och ägande av köpcentrum. Frågeformulärets struktur utvecklades utifrån 
vår teoretiska referensram strukturerad utifrån den modifierade upplagan av Kaylins 
(1973) modell gällande en optimal hyresgästmix. Det tredje frågeformuläret (Se bilaga 
3. - Questions to Oppenheim) utvecklades utifrån det andra frågeformuläret, men 
kortades ner till de två vikigaste frågorna då respondenten var mycket upptagen.  
 
Vi valde att utgå från Kaylin (1973) då vi ansåg att modellen är enkel och ger en tydlig 
bild av hur en optimal hyresgästmix kan se ut. Kaylin (1973) förklarar däremot inte hur 
dessa kriterier kan uppnås och vi valde därför att komplettera denna med existerande 
teori inom området.  
 

3.5 Insamling och rapportering av data 
 
Intervjuerna har främst skett under personliga möten med respondenterna, men vi har 
även genomfört två telefonintervjuer och en intervju via e-post.  Telefonintervjuerna 
gjordes på grund av att den ena respondenten vid undersökningstillfället arbetade i 
Göteborg och att den andra respondenten var sjukskriven. Intervjun via e-post gjordes 
på grund av att respondenten arbetar i London. Längden på telefon - och 
besöksintervjuerna har varierat från 30 min till 2 timmar beroende på omfattningen av 
respondenternas svar.   
 
Eftersom vi gjort en kvalitativ undersökning har frågornas grad av standardisering och 
strukturering begränsats. Frågorna har därför varit öppna och fria för respondentens 
egna tolkningar. Frågorna har även följts av följdfrågor för att på ett naturligt sätt kunna 
gå djupare in på respondentens synpunkter. 
 
Vi har valt att redovisa det empiriska materialet med hjälp av utlåtanden vilket innebär 
en beskrivande redovisning av respondentens åsikter (Gordon, 1971). Vi valde detta 
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sätt att redovisa empirin för att kunna ge både oss och läsaren en nyanserad och subtil 
tolkningsmöjlighet. För att undvika upprepning har vi valt att redovisa empirin ihop 
med analysen.  
 

3.6 Urvalsmetod 
 
Vid val av representanter från köpcentrummarknaden har vi utgått från ett 
bekvämlighetsurval. Detta innebär att vi valt de individer som fanns tillgängliga och 
inom räckhåll för undersökningen (Hartman, 1998).  
 
Urvalen har gjorts dels genom vår egen utvärdering av vilka aktörer som kan tillföra 
relevant inblick i problemet och dels utifrån vilka våra respondenter har 
vidarerekommenderat som betydelsefulla inom branschen. Vid första urval av 
respondenter var besöket på Svensk handels köpcentrumsseminarium ”Köpcentrum år 
2025”. En presentation av den svenska köpcentrummarknaden av Invest in Sweden 
Agency (ISA, 2006) var även en viktig utgångspunkt. Vår sista urvalsmetod var att 
fråga våra respondenter om tips på andra företag och personer som kunde tänkas vara 
användbara för vår undersökning. Vi har på detta sätt lyckas täcka en stor del av de 
företag som verkar på den svenska handelsfastighetsmarknaden. 
 

3.7  Val av företag och respondenter   
 
Vi har intervjuat respondenter från konsultföretag samt företag som är inriktade på 
ägande, utveckling och/eller förvaltning av köpcentra. Vi har vidare intervjuat 
branschkunniga inom detaljhandeln. Nedan presenteras respektive företag och 
respondent.  
 
3.7.1 Konsultföretag 
 
Vi har valt att intervjua konsultföretag som arbetar med utveckling och utformning av 
köpcentra,  för att få deras syn på hur en lönsam hyresgästmix kan skapas.  
 
Centrumutveckling är ett konsultföretag som inriktar sig på att hjälpa investerare vid 
utveckling av köpcentra och ligger bland annat bakom utformningen av Gallerian 
Bruno, Sturegallerian och Vällingby köpcentrum (von Troil, 2006). Vi har intervjuat 
Pauline von Troil, som arbetar som konsult på företaget.  
 
Docere Intelligence & Strategy är ett konsult- och analysföretag inom området 
omvärld, framtid och strategi. Docere har varit delaktiga i ”Framtidens Köpcentrum 
2025” som är ett projekt, där fyra olika scenarier tagits fram gällande hur framtidens 
köpcentra kan komma att se ut. Vi har intervjuat Leif Jansson, som arbetar med 
omvärldsanalyser och olika scenarioprojekt.  
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Ågren Konsult är ett företag som arbetar med kommersiell utveckling av köpcentra, 
affärshus, gallerior och stormarknader. Ågren Konsult har utvecklat bland annat Center 
Syd i Löddeköpinge, Nova Lund och Bergvik Köpcentrum i Karlstad (Ågren Konsult, 
2006). Vi har intervjuat Anders Röstlund som är VD för företaget.  
 
 
3.7.2 Utvecklare, förvaltare och  investerare  
 
Nedan presenteras de företag, som äger, utvecklar eller/och förvaltar köpcentra..  Vi 
har valt att intervjua dessa för att ta reda på hur de arbetar för att uppnå  en lönsam 
hyresgästmix. 
 
NCM Donaldsons har 35 års erfarenhet av detaljhandelsutveckling och förvaltning av 
kommersiella fastigheter (NCM Donaldsons, 2006).  NCM Donaldsons går bland annat 
in som indirekt ägare i förvaltningsuppdrag för fonder och utländska investerare. Vi har 
intervjuat Gunnar Hjorth, som är delägare och chef för avdelningen Development 
Consultancy.  
 
Atrium Fastigheter AB äger, förvaltar, förädlar och utvecklar kommersiella fastigheter 
i Sveriges tillväxtorter. De äger och förvaltar idag 23 stycken köpcentra i Sverige, bland 
annat varuhuset PUB och Farsta Centrum i Stockholm (Atrium Fastigheter, 2006). Vi 
har intervjuat Örjan Södergren som ansvarar för hyresgästuthyrningen i olika 
köpcentra.   
 
Rodamco Europe äger, utvecklar och driver köpcentrumanläggningar i kommersiellt 
attraktiva lägen. De äger 14 köpcentra i Sverige bland annat, Täby, Solna, Nacka 
Forum och Tyresö Centrum. De äger vidare köpcentra i Danmark och Norge och är den 
största börsnoterade fastighetsägaren inom handel i Europa (Rodamco, 2006). Vi har 
intervjuat Mats Carlo som är ansvarig för uthyrningen av lokaler i köpcentra.  
 
TK Development är ett danskt fastighetsutvecklingsföretag och arbetar med utveckling 
och drift av fast egendom, både internationellt och nationellt. TK Development 
identifierar bra lägen, utvecklar koncepten, bygger köpcentra och säljer dessa sedan. Vi 
har intervjuat Dan Fæster, som är Vd för det svenska bolaget.   
 
Aberdeen Property Investors är en del av Aberdeen Asset Management PLC vilket är 
en oberoende fondförvaltare listad på Londonbörsen. Aberdeen Property Investors är ett 
tjänsteföretag som arbetar med fastighetsförvaltning. Detta innebär att de inte äger 
några fastigheter utan förvaltar på uppdrag av framförallt institutionella investerare 
(Aberdeen, 2006). Aberdeen Shopping är ett affärsområde inom Aberbeen Property 
Investors. Vi har intervjuat Mark von Melen som är ansvarig för Aberdeen Shopping 
vars främsta uppgift är att förvalta och utveckla köpcentra.   
 
KeoSve Management AB är ett Asset Management bolag inom fastighetsbranschen. Vi 
har intervjuat Mikael Gabrielii som arbetar med förvaltning och utveckling av bland 
annat handelsplatser.  
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Möller och Partners AB arbetar med Real Estate Investment Management.  Möller och 
partners tar på sig ägarrollen och sköter det strategiska ansvaret, såsom utformandet av 
hyresgästmixen. Möller och Partners går själva in som delägare i en investering, dels 
för att försäkra investerarna om att de själva tror på investeringen och dels för att det är 
en del av deras affärskoncept.  Förvaltare hyrs sedan in för att sköta den dagliga driften 
av lokalerna. Vi har intervjuat Henrik Jussi Pekka, som är delägare och har rollen som 
företrädare för utländska investerare.  
 
Oppenheim Bank är en av Europas ledande privata banker, med kärnverksamhet inom 
Asset Management och Investment Banking. De har fonder som är specialiserade på 
kommersiella fastigheter (Oppenheim, 2006). Vi har intervjuat Rory Houston, som är 
detaljhandelsansvarig i Europa  
 
 
3.7.3 Branschkunniga 
 
Vi har intervjuat branschkunniga inom handeln för att få bakgrundsinformation till 
uppsatsen samt deras syn på hyresgästmixen. 
 
HUI, Handelns Utredningsinstitut, är ett kunskapsföretag gällande utredningar, 
konsultverksamhet och forskning inom den svenska detaljhandeln och tjänstesektorn 
(HUI, 2006). Vi har intervjuat Fredrik Kolterjahn som arbetar med regionala 
konsekvensanalyser och undersöker trender och utveckling inom handeln.  
 
Svensk Handel är en medlemsdriven organisation som arbetar med näringspolitik och 
arbetsgivarfrågor för handelsföretagen i Sverige. Vi har intervjuat Meta Troell som 
arbetar med näringspolitik, handelsutveckling och konsumenttrender på Svensk Handel. 
 

3.8 Metod- och källkritik 
 
Det finns en möjlighet att vi genom intervjuerna inte fått tillgång till den information 
som vi var ute efter. Begränsningar och missförstånd kan ha uppstått på grund av 
frågornas formulering. Detta utfall bör vara ännu större vid telefonintervjuerna där 
kroppsspråket och andra signaler inte har kunnat avläsas. För att begränsa möjligheten 
till missförstånd har vi efter intervjuerna valt att skicka sammanställningen till 
respondenten för ett godkännande. Vi har även intervjuat en dansk respondent, vilket 
kan ha lett till en större risk för missförstånd på grund av språkliga barriärer. Denna risk 
har dock minimerats på grund av att en av oss pratar och förstår danska. E- 
postintervjun som genomfördes var på engelska och det kan därför ha funnits en risk 
för språkliga missförstånd. Denna risk anser vi dock vara relativt begränsad, då vi anser 
oss behärska det engelska språket väl. E -postintervju var även betydligt kortare än de 
andra intervjuerna, men vi bedömer trots detta, att den uppfyllt sitt syfte.  
 

 28



  

Det finns en möjlighet att vår egen skattningsförmåga inte varit tillräcklig vid 
tolkningen av de kvalitativa intervjuerna. Eftersom vi själva inte besitter de erfarenheter 
som respondenterna har finns en sannolikhet att vi har upphöjt någon av respondenterna 
utöver dess kompetens på grund av den så kallade Halo effekten (Gordon, 1971). Vi har 
haft detta i åtanke när vi dragit slutsatser av intervjuerna för att på så sätt undvika att 
respondenternas ord blir lag. Vi vill även upplysa läsaren om att kombinationen av 
telefonintervjuer och besöksintervjuer kan påverka svarens omfattning och därigenom 
även dess jämförbarhet.  
 
Vidare har vi haft svårigheter att hitta teorier som är specifikt anpassade för externa 
köpcentra. Vissa teorier som vi använt oss av behandlar köpcentra i ett generellt 
perspektiv och särskiljer därmed inte på citybelägna och externa köpcentra.  Vi är 
medvetna om att detta kan ha påverkat vår analys, eftersom vår empiri endast berör 
externa köpcentra. Vi vill dock poängtera att våra respondenter har nämnt citybelägna 
köpcentra, men då endast i förklarande och jämförande syfte.  
 

3.9 Struktur för analysen 
 
För att minska risken för upprepningar, har empiri och analys integrerats i kapitel 4 – 
Hur uppnås den lönsamma hyresgästmixen? Den fullständiga empirin finns redovisad 
som bilagor i slutet av uppsatsen, för den som är intresserad. Vår hypotes och empirin 
har tillsammans skapat strukturen för analysen, se figur 2.  
 
 
Figur 2. Hypotes + empiri = struktur för analys 
 

Struktur för analys 
 

1. Ett balanserat och varierat utbud  
- Ett korrekt beslutsunderlag gällande utbudet 
- Hinder i arbetet med utbudet 
- Ankarhyresgäster  
- Enskilda handlare 

 
2. Image 
- Upplevelsehandeln 
 
3. En logisk hyresgästplacering 
- Klusterbildning och synergieffekter 
 
4. Värdering av en handelsfastighet 
 
- Faktorer utöver hyresgästmixen som 
påverkar värderingen

Hypotes (En lönsam hyresgästmix) 
 

1. Ett balanserat och varierat utbud  
-   Ett korrekt beslutsunderlag gällande utbudet  
-  Ankarhyresgäster  
 
2. Image 
-  Upplevelsehandel 
 
3. En logisk hyresgästplacering 
- Synergieffekter  
______________________________ 
 
5. Värdering av en handelsfastighet  
 
6. Sammanfattning av kapitlet 

 
 

+ Empiri 
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4. Hur uppnås den lönsamma hyresgästmixen? 
______________________________________________________________________ 
 
I följande avsnitt presenteras och analyseras empirin utifrån den struktur som 
redovisats i avsnitt 3.9. I avsnittet behandlas arbetet med hyresgästmixen och dess roll 
vid värdering av en handelsfastighet.  Slutligen presenteras de faktorer som, utöver 
hyresgästmixen har visat sig påverka värderingen av en handelsfastighet.  
______________________________________________________________________ 
 
 

4.1 Ett balanserat och varierat utbud 
 
Enligt många teorier är ett varierat utbud en central faktor för lönsamheten i ett 
köpcentrum.  Detta överensstämmer med respondenternas åsikter, som anser att utbudet 
är viktigt och att det påverkas av typen av köpcentrum. Fredrik Kolterjahn, HUI anser 
exempelvis att Zaras växande popularitet beror mycket på att kunden har fått en 
efterlängtad variation. Respondenterna har vidare olika förslag på hur det varierade 
utbudet kan skapas. Mark von Melen, Aberdeen Property Investors, anser att variation 
kan skapas genom en kombination av ankarhyresgäster och enskilda handlare. Han 
anser vidare att externa handelsplatser bör ha en mix av volymhandel, detaljhandel och 
fackhandel. Vidare föreslår Dan Fæster, TK Development, en kombination av ett 
storbutikscentra och ett köpcentra. Mikael Gabrielii, KeoSve anser att en stark 
livsmedelsaktör gärna kan kompletteras med ett antal detaljhandelsbutiker som tilltalar 
kunden. Som ett exempel nämner Gabrielii, Lindex, som kan vara intressant för en 
småbarnfamilj som åker för att handla mat. Ett sådant utbud som Gabrielii nämner 
anser  Oak (2005) skapar en bra lösning för konsumenten där denne kan göra sina inköp 
på ett och samma ställe. Pauline von Troil, Centrumutveckling, anser liksom teorin att 
externa köpcentra måste utvecklas och anpassas utefter kundens behov och begär.  
 
Respondenternas ovannämnda förslag pekar på att de har förstått vikten av att anpassa 
och variera utbudet utefter behovet på marknaden. Gemensamt för respondenterna är att 
de föreslå olika grupperingar av handel för att skapa ett varierat utbud.  Utöver 
variation nämner Kolterjahn att kunden föredrar hyresgäster med tydliga koncept. Detta 
nämns inte i teorin men vi anser att det är en intressant aspekt att belysa. Eftersom 
kedjebutikerna ofta karaktäriseras av tydliga koncept kan vi dra en parallell till 
likriktningen i externa köpcenter.  
 
I arbetet med nya hyresgäster anser Carpenter (1974) att det är viktigt att ta hänsyn till 
den befintliga hyresgästmixen och se till helhetskonceptet. Betydelsen av denna 
helhetssyn gällande hyresgästmixen är något som är återkommande i empirin. Gabrielii 
påpekar att hyresgästerna bör komplettera varandra för att skapa en helhet. 
Hyreskontrakten kan enligt Örjan Södergren, Atrium Fastigheter, användas för att 
kontrollera utbudet, så att helhetskonceptet bevaras. Eftersom hyreskontraktet är en 
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värdehandling görs det avtal med hyresgästen att hyreskontrakt inte får säljas och köpas 
fritt. Om en hyresgäst vill sälja sitt hyreskontakt, måste den nya hyresgästen, enligt 
Södergren verka inom samma bransch och ha liknande koncept. Gunnar Hjorth, NCM 
Donaldsons berättar att utbudet kan styras genom att skriva reglerade avtal med 
hyresgästen och att de ofta går in på detaljnivå när de bestämmer vilka produkter och 
tjänster en hyresgäst får tillhandahålla. Von Troil menar att det är viktigt att skriva in 
hyresgästens namn och specificera utbudet i kontraktet. Det gäller enligt von Melen att 
vara så smal som möjligt i kontrakten så att hyresgästen inte får möjlighet att gå utanför 
det rådande utbudet. Respondenternas åsikter stämmer bra överens med teorin (Abratt 
et al 1985) som anser att specifika hyresklausuler ett bra sätt att kontrollera utbudet.  
 
Enligt teorin är det även viktigt att kontinuerligt anpassa och förändra utbudet (Kirkup 
och Rafiq 1999, Parsons, 2003). Detta är något som Meta Troell, Svensk Handel, 
uppmärksammat då hon säger att marknaden är snabbrörlig och att ett uppdaterat och 
varierat utbud blir allt viktigare i ett köpcentrum. Även Anders Röstlund, Ågren 
Konsult, belyser vikten av att blicka framåt, att hålla sig ajour samt att anpassa utbudet 
efter trender. För att investeraren skall kunna få en uppfattning om hur hyresgästmixen 
kommer att behöva anpassas på lång sikt kan det enligt Jansson vara bra ta fram olika 
framtidsscenarier. Leif Jansson, Docere Intellegence & Strategy,  anser att detta 
kommer att bli allt viktigare eftersom handelscyklerna blir allt kortare.  
 
Hjort anser att det är viktigt se vad kunden vill ha framöver och att kunna utvärdera 
vilka mervärden som kan skapas. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att, både teori 
och empiri tyder på att ett varierat och balanserat utbud är viktig i ett köpcentrum, men 
att sättet att arbeta med denna skiljer sig åt, mellan respondenterna.  Gemensamt för 
respondenterna är emellertid att kombinationen av olika typer av handel är ett bra sätt 
att skapa variation i ett externt köpcentra.  
 
 
4.1.1 Beslutsunderlag för utbudet 
 
För att förstå hyresgästmixens sammansättning, ville vi ta reda på vilka faktorer som 
påverkar valet av hyresgäster. 
 
” The customer is king”. ( Houston) 
 
Med detta citat menar Rory Houston, Oppenheim, att alla beslut gällande 
hyresgästmixen måste utgå från kunden. Houston tillägger att den hyresgäst som förstår 
kunden kommer att få en ökad omsättning. Därför är det viktigt att fastighetsägaren 
förstår hyresgästen eftersom deras arbete leder till långsiktiga fördelar genom högre 
avkastning och färre vakanser. Bruwer (1997) belyser liksom Houston vikten av att ta 
hänsyn till kunden och därför måste kundundersökningar göras mot olika 
hyresgästkategorier och individuella hyresgäster, för att kunna få reda på vad kunderna 
i upptagningsområdet efterfrågar. Detta är något som överensstämmer med 
respondenternas åsikter som  belyser vikten av att göra marknadsanalyser, för att få 
fram ett passande utbud.  
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Röstlund och Fæster anser vidare att faktorer som köpkraft och demografi är viktiga att 
undersöka i marknadsanalysen. Detta är något som Sörnell och Engström (2002b) även 
nämner. Röstlund berättar vidare att det först gäller att definiera sitt marknadsområde, 
för att sedan anpassa butikssammansättningen efter marknaden och de befintliga 
konkurrenterna. von Melen berättar att konkurrensen i området analyseras först, för att 
därefter kunna ta ett beslut huruvida konkurrensen ska mötas eller differentieras. Det är 
enligt Fæster viktigt att hitta en motpol till den befintliga handeln i området, vid 
utvecklingen av en ny hyresgästmix. Liksom empirin belyser Popovec (2005) vikten av 
att utvärdera konkurrensen i upptagningsområdet och få fram vilka kategorier och 
utbud som saknas.   
 
Enligt Bruwer (1997) bör olika attitydundersökningar göras. Attitydundersökningar är 
något som både von Melen och Carlo arbetar med för att ta fram olika livsstilsprofiler 
och anpassa utbudet efter dessa. Fokusgrupper kan även enligt Mats Carlo, Rodamco 
användas för att ta reda på vad kunderna efterfrågar.  
 
Utöver marknadsanalyser finns det i befintliga köpcentrum, enligt von Melen och 
Carlo, andra faktorer som bestämmer utbudet. De menar att köpcentrats profil och 
storlek påverkar valet av nya hyresgäster.  Även Gabrielii tillägger att utbudet och 
hyresgästmixen måste anpassas efter köpcentrats storlek. Vid utvecklingen av 
hyresgästmixen i ett nytt köpcentrum, bestäms profilen och storleken utifrån den analys 
av marknaden som gjorts och därför anser vi att utbudet indirekt alltid påverkas av 
marknadsanalyserna.  Eftersom marknaden blir allt mer snabbrörlig, är vår uppfattning 
att det blir allt viktigare att anpassa utbudet utefter de rådande förutsättningarna. Som 
även nämndes under rubrik 4.1 - Framgångsfaktorer, belyser många respondenter 
vikten av att arbeta med förnyelse och kontinuerligt anpassa utbudet för att möta 
efterfrågan på marknaden. Lönsamhetsfaktorer som arbetet med förnyelse och arbetet 
med marknadsundersökningar som beslutsunderlag, nämns inte av Kaylin (1973). Med 
tanke på att Kaylins modell utformades för drygt 35 år sen, har vi överseende med att 
dessa faktorer inte finns med. Vi anser däremot, nästan 35 år senare att dessa faktorer är 
bland de viktigaste för att utveckla och bibehålla en lönsam hyresgästmix.  
 
En annan intressant aspekt som framkommit i empirin är att många respondenter 
nämner magkänslan som en del i beslutsunderlaget. Även teorin belyser detta och 
Greenspan (1987) och Kirkup & Rafiq (1994) menar specifikt att 
marknadsundersökning bör kombineras med sunt förnuft. Jansson anser att magkänslan 
och intuition måste användas då marknadsundersökningar aldrig kan räcka hela vägen. 
Gabrielii menar att det bästa sättet vid utformningen av hyresgästmixen är att gå på 
erfarenhet och dra lärdom av tidigare projekt. Von Troil tillägger att kunden inte alltid 
själv vet vad denne vill ha och det kräver att investeraren vågar att testa nya lösningar. 
 
För att kunna uppskatta om hyresgästmixen är anpassad för långsiktiga förändringar 
görs enligt Gabrielii, kontinuerligt kundundersökningar, om hur konceptet passar in på 
handelsområdet. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att marknadsundersökningar, 
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kombinerat med sunt förnuft är väsentliga för att kunna ta fram ett korrekt 
beslutsunderlag gällande hyresgästmixen. 
 
 
4.1.2  Hinder i arbetet med utbudet 
 
Vi har uppmärksammat att teorierna tar upp få hinder gällande arbetet med utbudet i ett 
köpcentrum. Det hinder som vi funnit från tidigare forskning är att mer betydelsefulla 
hyresgäster kan motverka andra föreslagna hyresgäster. Detta hinder nämns dock inte 
av våra respondenter. Vi tror att detta kan bero på att det numera finns en större 
kunskap gällande utvecklingen av hyresgästmixen och att hyresgästerna litar på 
utvecklarnas kompetens och deras förmåga att se helheten. Vårt resonemang förstärks 
av Gabrieliis åsikt att om hyresgästerna idag känner ett förtroende för fastighetsägaren 
litar de på att fastighetsägaren har en känsla för vilket utbud som kommer att passa i det 
tilltänkta köpcentrat. Det är därför enligt Gabrielii viktigt att skapa starka relationer 
med hyresgästerna.  
 
Ett hinder som enligt Hjorth och Jansson påverkar utbudet är statens planmonopol. 
Detta innebär att om en hyresvärd vill få tillstånd att bygga ut köpcentrat måste de först 
få ett tillstånd och utveckla en ny detaljplan tillsammans med kommunen. Dessutom 
krävs det tillstånd för den typ av handel som skall etableras. Kommunen har ofta 
önskemål gällande vilket utbud som skall finnas på den nya platsen. Hjorth berättar att 
eftersom samarbetet med kommuner ofta stöter på svårigheter tar de ofta in de 
hyresgäster som kommunen föreslår. Ett exempel på detta kan vara en ridsportsbutik i 
ett hästtätt område. Eftersom kommunen har en stor påverkan gällande hyresgästmixen 
vill vi belysa vikten av att skapa ett bra samarbete. 
 
Andra hinder kan enligt Röstlund vara att det tilltänka utbudet redan finns hos 
närliggande konkurrenter eller om marknadsundersökningen blir felaktig. Som nämnts 
tidigare måste därför noggranna och korrekta konkurrensanalyser och 
marknadsunderökningar göras för att motverka dessa hinder. Hyresnivåerna kan vidare 
enligt Carlo vara för höga i ett köpcentrum för vissa branscher eller företag och detta 
kan därmed utgöra ett hinder för att uppnå ett bra utbud av produkter och tjänster. För 
att motverka detta hinder kan specifika hyresrabatter ges till enskilda handlare. Se mer 
avsnitt 4.3.4.  
 
Gemensamt för många av våra respondenter är att de ser hyresgästernas besittningsrätt 
som ett stort hinder i arbetet med att variera hyresgästutbudet. Respondenternas 
gemensamma åsikt är att de gärna skriver avtalen så korta som möjligt, cirka 3-5 år för 
att öka flexibiliteten gällande utbudet. Gabrielii anser att avtalets längd beror på hur 
säkert och tydligt konceptet upplevs. Ankarhyresgästerna har ofta ett tydligt koncept 
och därför skrivs ofta avtalen på cirka 10 år.  Dessutom berättar Hjort och Henrik Jussi 
Pekka, Möller och Partners, att längden på hyresgästavtalen påverkas av investeringens 
storlek eftersom de anser att en större investering kräver en större säkerhet. Gabrielii 
berättar att det är enklare att påverka hyresgästutbudet genom att byta ut de mindre 
butikerna eftersom ankarbutikerna oftast har ett längre hyreskontrakt och har fått en 
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butik utformad utefter specifika önskemål. Ett annat hinder som vi uppmärksammat är 
att ankarhyresgästernas långa hyreskontrakt gynnar likriktningen och minskar 
möjligheterna till ett varierat utbud.  
 
Ytterligare ett hinder gällande utbudet kan enligt Jussi Pekka vara att det är svårare att 
attrahera konfektion till externhandeln, eftersom att de externa handelområdena oftast 
inte anses ha en tillräckligt stort försäljningspotential.  
 
 
 4.1.3 Ankarhyresgäster  
 
Enligt teorin är ankarhyresgästerna avgörande för hela köpcentrats framgång. Detta 
överensstämmer med den åsikt som Hjorth, Carlo och Jussi Pekka delar. Jussi Pekka 
tillägger att om kunden känner igen märket, skapas en ”hemmakänsla”, som lockar 
denne till handelplatsen. Kolterjahn anser att ankarhyresgästerna har stor betydelse då 
de genererar stora kundflöden. Vidare anser Gabrielii att trafiken bäst skapas genom att 
ha några ankarbutiker som kundmagneter. En annan fördel med ankarhyresgäster är att 
de ofta enligt Kolterjahn har ett tydligt koncept, vilket underlättar i planeringen av 
utbudet. Både KeoSve och Rodamco utgår från ankarhyresgästerna för att sedan 
komplettera utbudet. Detta tillvägagångssätt stämmer bra överens med teorin, i vilken 
Lennhoff (2001) menar att ankarhyresgästerna är nödvändiga för att köpcentrat ska 
överleva. Oak (2005) anser att om en ankarhyresgäst förloras, kan detta ge stora följder 
för hela köpcentrats dragningskraft. Som ett exempel på betydelsen av att få in rätt 
ankarhyresgästerna har både NCM Donaldsons och Rodamco fortlöpande kontakter 
med kedjebutikerna, för att marknadsföra pågående projekt. Enligt Gabrielii attraheras 
ankarhyresgäster till ett köpcentrum med ett starkt och tydligt koncept.  
 
H & M nämns återkommande i empirin som ett exempel på en viktig ankarhyresgäst. 
Respondenterna nämner många fördelar med ankarhyresgäst såsom H & M. Det finns 
enligt Fæster företag som inte är intresserade av att etablera sig i ett köpcentrum om 
inte H & M finns där. Dessutom vill många företag dra nytta av den 
kundgenomströmning som H & M genererar. Fæster menar även att H & M är viktig 
vid en eventuell försäljning av ett köpcentrum, eftersom investeraren oftast känner till 
företaget.  
 
Ankarhyresgäster brukar inte styras gällande vilket sortiment de erbjuder, berättar 
Hjort, men att vissa anpassningar kan göras för att passa in köpcentrats koncept. 
Kedjebutikerna kommer att även i framtiden ha en stor betydelse anser von Troil, men 
de kommer att behöva anpassa utbudet så att det bättre passar in i köpcentrumets nisch. 
Som ett exempel nämner von Troil Gallerian Bruno där H & M gjort en butik med 
specialiserat utbud för Brunos kunder.  
 
Sammanfattningsvis kan vi med stöd i ovanstående åsikter, konstatera att 
respondenterna anser att ankarhyresgästerna är betydelsefulla för köpcentrat. 
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4.1.4  Enskilda handlare 
 
Kirkup och Rafiq (1994) anser att enskilda handlare bör främjas i hyresgästmixen, på 
grund av att de tillför variation.  Detta är även något som våra respondenter 
uppmärksammat. Fæster, von Melen, Gabrielii och Röstlund anser att trots att en 
enskild handlare inte genererar lika mycket vinst som en större väletablerad 
detaljhandelskedja, kan de ändå vara väsentliga för köpcentrats helhet och koncept.  
Den enskilde handlaren kan, enligt teorin, bredda kundbasen och uppmuntra besökare 
att stanna kvar längre samt att dessutom handla mer. Vissa av de undersökta företagen 
har utvecklat strategier för att främja enskilda handlare i köpcentrum. På Rodamco 
finns det speciella uthyrare som arbetar med att hitta nya aktörer och koncept som kan 
passa in i köpcentrumen. Gabrielii berättar att KeoSve uppvaktar mindre lokala 
detaljister som de hört talas om och dessutom frågar enskilda handlare, som de har haft 
ett positivt samarbete med, om dessa vill följa med i en ny etablering. Det faktum att 
företagen utvecklat strategier och arbetssätt för hur de enskilda handlarna kan gynnas i 
hyresgästmixen, anser vi tyder på att företagen insett dess betydelse.  
 
Enligt teorin finns det en större risk involverad med lokala hyresgäster och detta är 
även något som framkommit i empirin.  Von Troil anser att de små och annorlunda 
handlare, som omsätter för små volymer kan få det svårt att etablera sig i köpcentrum.  
Röstlund anser även att de långa öppettiderna kan svåra för de enskilda handlarna att 
anpassa sig till.  Å andra sidan menar von Melen att en duktig enskild handlare klarar 
av de krav som ställs på en köpcentrumsetablering. Möller och Partners ber enligt Jussi 
Pekka alltid en bankgaranti som säkerhet. Jussi Pekka är dock medveten om att detta 
kan ställa till problem för den enskilde handlaren, men anser att detta krävs för att sålla 
bort de hyresgäster som har risk att komma på obestånd.  
 
Carlo, von Melen och även Gabrielii anser att en enskild handlare kan ges en lägre 
hyra, om den förväntas kunna gynna köpcentrats totala omsättning. Alltför förmånliga 
hyror kan inte ges till vissa hyresgäster, då hyresrabatterna är reglerade. NCM 
Donaldsons ger däremot aldrig, enligt Hjorth, förmånligare hyror till en enskild 
hyresgäst, då de anser att det inte ger någon större effekt på den totala omsättningen. 
Däremot kan NCM Donaldsons tänka sig att prioritera bort en kedjebutik för en duktig 
och stark enskild handlare, i de fall då den anses vara värdefull i arbetet med att 
särskilja ett köpcentrum berättar Hjorth. Carlo tar upp att hyresrabatterna är reglerade 
då hyresnivån enligt hyresnämnden måste vara ungefär på samma nivå som för en 
liknande butik i ett liknande läge. Även fast arbetet med att främja enskilda handlare 
skiljer sig år, mellan respondenterna,  tolkar vi ovanstående resonemang som att det 
finns ett aktivt intresse få in enskilda handlare i hyresgästmixen.  
 
Både Gabrielii och Röstlund anser att de enskilda handlarna är viktiga för att motverka 
likriktningen och är ett sätt att särskilja hyresgästmixen. Detta överensstämmer med 
Popovec (2005) som anser att utbudet av enskilda handlare är det enda sättet att göra ett 
köpcentrum unikt och personligt. Fæster påpekar vikten av att våga göra något 
annorlunda och få in andra mer unika hyresgäster och även utländska kedjor i ett 
köpcentrum. von Melen och Röstlund anser att de enskilda handlarna skapar en ”extra 
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krydda” till hyresgästmixen. Vi kan därför dra slutsatsen att arbetet med enskilda 
handlare är betydelsefullt både gällande kundens upplevelse och för att motverka 
likriktningen.  
 
En annan fördel som nämns i teorin är att vakanser lättare kan förebyggas genom 
enskilda handlare. Detta är dock inte något som våra respondenter nämner. Detta anser 
vi kan bero på att det i dagsläget är en hög efterfrågan gällande etableringar i 
köpcentrum. Enligt respondenterna står det hyresgäster i kö och väntar på en vakans. 
Detta innebär att vakanser inte är ett problem i dagsläget. Vi vill dock poängtera att det 
kan tänkas bli allt vanligare i takt med att alltfler köpcentrum byggs i Sverige.  
  
 
4.1.5 Den kritiska massan 
 
Begreppet kritisk massa är återkommande i vår insamlade empiri. Vi har dock inte stött 
på begreppet vid genomgången av litteratur och artiklar inom området. Våra 
respondenter (Röstlund, Fæster, Jussi Pekka, von Melen och Troell) nämner den 
kritiska massan som det antal hyresgäster som måste uppnås för att en kund ska besöka 
köpcentrat. Ett exempel på att den kritiska massan är betydelsefull är, enligt Troell, det 
faktum att kvinnor besöker cirka åtta butiker innan de handlar något och män besöker 
ungefär en och en halv. Vid framtagandet av denna kritiska massa, bör man enligt 
Fæster utgå från den befintliga marknaden och se vilket utbud som saknas i området.   
 
Vi kan konstatera att vi funnit ett nytt begrepp som används flitigt i arbetet med 
hyresgästmixen. Vi anser att detta begrepp bör uppmärksammas eftersom att det verkar 
finnas koppling mellan den kritiska massan och synergieffekten (Läs om 
synergieffekter i avsnitt 4.3.1). Vi anser att den kritiska massan kan användas för att 
attrahera kunder till ett köpcentrum men vi ser dock en risk i att den kritiska massan 
kan bli en ny tumregel. Det är därför enligt vår uppfattning viktigt att utgå från 
områdets specifika förutsättningar vid bestämmandet av den kritiska massan. 
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4.2 Image 
 
Enligt teorin (McGoldrick, 1990 och Lennhoff, 2001) är hyresgästmixen är en viktig 
faktor som påverkar köpcentrats image. Detta överensstämmer även med 
respondenternas åsikter. Hjorth anser att hyresgästmixen bör vara en konsekvens av 
affärsidén och att den på så sätt speglar köpcentrats image.  
 
Det är enligt Röstlund viktigt att arbeta fram ett koncept, som har en anknytning till 
marknaden. Troell belyser vikten av att ta fram något specifikt och identifiera vilken 
målgrupp köpcentrat ska rikta sig till, både vilka kunder de enskilda butikerna 
attraherar och köpcentrat som helhet. Hjort påpekar betydelsen av ett nära samarbete 
med sina hyresgäster dels för att skapa en förståelse för hur de enskilda hyresgästerna 
påverkar köpcentrats image.  
 
Respondenterna påpekar betydelsen av att arbeta med imagen men synen på vem som 
bör ansvara för det imageskapande arbetet skiljer sig åt. McGoldrick och Thompson 
(1992) anser att fastighetsägarna har en viktig uppgift när det gäller att säkerställa att 
hyresgästerna förmedlar en konsekvent image. Carlo, Södergren och von Melen menar 
att centrumledningen bör få en större del i arbetet imagen, för att främja helhetssynen. 
von Melen håller med om detta, då han anser att hyresgästerna ska lägga all sin energi 
på försäljning och att centrumledningen ska styra det imageskapande arbetet. Vi anser 
att Carlo, Södergren och von Melens åsikt stämmer bra överens med teorin eftersom 
centrumledningen är under direkt styrande av fastighetsägaren. Hjort belyser å andra 
sidan vikten av ett bra samarbete med företagarföreningen. Vem som bör arbeta med 
imageskapandet, skiljer sig alltså åt mellan respondenterna. Den gemensamma åsikten 
som vi uppmärksammat är att arbetet bör samordnas för att skapa en röd tråd.  
 
Enligt teorin kan en bra image öka besöksfrekvensen i ett köpcentrum. Jussi Pekka 
håller med om detta. Vidare tillägger Jussi Pekka att det krävs mycket arbete bakom 
utvecklingen av en profil som attraherar kunder till ett område som inte naturligt drar 
trafik av sig själv. Enligt teorin kan ankarbutikerna hjälpa till i detta arbete. Södergren 
betonar dock vikten av att profilera hela köpcentrat och inte en enskild ankarhyresgäst, 
som exempelvis IKEA eller Coop.  
 
 
4.2.1 Upplevelsehandeln 
 
Vår studie visar att många av respondenterna belyser vikten av den sociala aspekten i 
ett köpcentrum och denna åsikt överensstämmer med teorin (Brown, 1993). Troell 
anser vidare att köpcentrum idag fungerar som ett offentligt rum, där människor 
interagerar och möts. Enligt von Troil och Hjort är en handelsplats även ett nöje, en 
social aktivitet och en del i kundens sociala liv. Jansson liksom Hjort anser att den 
sociala aspekten får en ökad betydelse i externa köpcentrum. Många av respondenterna 
nämner köpcentrats betydelse som den gamla tidens torghandel.  
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Enligt teorin (Carpenter, 1974 och Finn och Louviere, 1990) bör ett köpcentrum vara en 
plats där kunderna trivs och får en upplevelse. Von Troil har uppmärksammat detta och 
tillägger att hyresgästmixen kan påverka upplevelsen. Hjort anser att upplevelsehandeln 
blir allt viktigare i och med likriktningen. Hjort och von Melen anser vidare att det är 
viktigt att ge kunden en upplevelse som denne kan ta med hem. 
 
Restauranger och caféer är enligt teorin (Hultén, och Josefsson, 2003, Sörnell och 
Engström, 2002a) nödvändiga för att skapa en god atmosfär, som får kunderna att 
handla mer och stanna längre. Detta är även något som respondenterna har 
uppmärksammat. Jansson anser att restaurangutbudet har blivit allt viktigare på grund 
av likriktningen och nämner Food Courts som ett sätt att öka upplevelsen. Hjort 
tillägger att även caféer kan få kunderna att trivas och stanna längre, helt i enlighet med 
teorin. Vidare nämns tillgången till sittplatser som en viktig faktor. Utöver detta 
tillägger Carlo vikten av att ha oaser där kunderna kan slappna av.  
 
Förnyelse och uppgradering av ett köpcentrum har även framkommit som betydelsefullt 
för kundens upplevelse. Gabrielii anser att ett köpcentrum, till skillnad från en 
kontorsinvestering, kräver ständigt arbete för att hållas ajour. Ett köpcentrum måste 
alltid upplevas som rent, fräscht och snyggt menar både Gabrielii och Fæster. Det blir 
även enligt Hjort allt viktigare att det händer nya saker i ett externt köpcentrum.   
 
Von Melen anser att upplevelsen kan stärkas genom att anpassa hyresgästmixen efter 
köpcentrats målgrupp. Han nämner köpcentrat Stinsen i Stockholm som exempel där 
bland annat restaurangutbudet anpassats efter barnfamiljer.  
 
Utifrån empirin tolkar vi det som att arbetet med upplevelser blir allt viktigare även för 
externa köpcentrum, med tanke den likriktning som uppmärksammats. Som nämnts 
tidigare i analysen är arbetet med nya utländska koncept, enskilda handlare och 
ankarhyresgäster med anpassat utbud olika sätt att särskilja köpcentrum och skapa en 
upplevelse för kunden. Vilket av sätten som är bäst lämpat skiljer sig enligt empirin 
från köpcentrum till köpcentrum.  
 
 

4.3 Placering av hyresgäster 
 
Fæster, Gabrielii, Jussi Pekka liksom Carlo gör gällande att ankarbutikerna är viktiga 
gällande placeringen, eftersom de förebygger återvändsgränder och skapar ett jämt 
kundflöde. Detta överensstämmer med Browns (1992) teori om att återvändsgränder 
bör undvikas i största möjliga mån.  Det är enligt Fæster och Jussi Pekka fördelaktigt 
att placera ankarbutikerna längst ut eller längst in i ett köpcentrum så att konsumenten 
måste passera andra butiker för att komma till ankarbutiken. Även denna åsikt stämmer 
bra överens med teorin.  Detta är även anledningen till varför ankarbutikerna alltid 
placeras ut först, berättar Gabrielii. 
 

 38



  

Houston nämner ett exempel på hur en placering av ankarhyresgäster kan gå till. I ett av 
Englands främsta köpcentrum, Bluewater, har hyresgästen Marks & Spencer fått en av 
de bästa placeringarna och bredvid denna har elektronikkedjan Dixons placerats. Denna 
placering har gjorts eftersom de manliga konsumenterna föredrar Dixons och kvinnliga 
konsumenter föredrar Marks & Spencer. Denna placering leder enligt Houston till 
nöjdare kunder, längre besökstid och ökade inköp vid ett och samma besökstillfälle.  
 
Södergren menar att hyresgästerna bör placeras enligt samma princip som detaljisten 
använder gällande placeringen av sina produkter i butiken. Detta överensstämmer med 
Popovec (2005) som anser att hyresvärden bör arbeta mer som en hyresgäst i arbetet 
med hyresgästmixen. Det faktum att många av respondenterna har en 
detaljhandelsbakgrund och anser att denna kunskap är värdefull, anser vi tyder på att 
det finns likheter gällande hyresgästen och hyresvärden arbetssätt. Södergren använder 
vidare ”mjölk” som en metafor för att förklara hur en hyresvärd kan tänka mer som en 
hyresgäst gällande placeringen av ankarhyresgästerna. Att mjölken står längst in i en 
dagligvarubutik är ingen slump enligt Södergren, som tillägger att det gäller att få 
kunden att röra sig på ett sådant sätt så att det kan öka försäljningen. Enligt Carlo är det 
viktigt att veta vilka hyresgäster som genererar kundflöden och att placera rätt grannar 
bredvid den. Detta brukar enligt Gabrielii inte vara något problem för en mindre 
handlare som exempelvis klädkedjan Flash, som gärna ligger bredvid en ankarhyresgäst 
som H & M.  
 
Carlo anser att åtråvärda platser i ett köpcentrum är där kundtrafiken är hög. Det är 
enligt både Gabrielii och Jussi Pekka vanligt förekommande att den starkaste 
hyresgästen ligger i anslutning till den starkaste entrén. Gabrielii anser vidare att den 
högra sidan är den mest attraktiva platsen då det är den första kunden uppmärksammar. 
Carlo nämner banker som en hyresgäst som inte genererar så mycket kundtrafik och att 
de därför bör placeras vid utkanten av köpcentrat. På mindre attraktiva platser i 
köpcentrat anser Gabrielii, att en Food Court ökar kundgenomströmningen.  Enligt 
Fæster kan caféer placeras mellan butikerna, då de klassificeras som ”food to go”. 
 
Von Troil och Kolterjahn berättar att hyresgästerna kan önskemål gällande dess 
placering.  Hjorth menar däremot att de endast kan ha önskemål gällande butikslokalens 
storlek och utformning. Hjort menar vidare att hyresgästens koncept styr dess placering 
i köpcentrat. Gabrielii anser att det är viktigt att diskutera med hyresgästerna gällande 
en eventuell flytt om försäljningen är dålig. Uppfattningen gällande hyresgästens 
inflytande, skiljer sig alltså åt mellan respondenterna, men vi tokar det ändå som att 
respondenterna betonar vikten av att ha en god dialog med hyresgästerna. 
 
Von Troil anser att det inte går att exakt säga vilka lägen som är mest attraktiva för en 
hyresgäst, eftersom  ett A-läge för den ena kan vara ett B-läge för en annan. Butiker, 
vars utbud som kunderna har behov av kan placeras i ett mindre attraktivt läge,, men en 
butik som vänder sig till impulsköparen bör istället placeras i ett läge som ligger mer 
synligt. 
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Sammantaget kan vi se att det finns många likheter mellan teorin och empirin gällande 
sättet att arbeta med placeringen av hyresgäster. Vi anser det vara anmärkningsvärt att 
så många av de teoretiska tumregler som togs fram redan år 1985 fortfarande används, 
20 år senare. Vi vill liksom Brown (1992) betona att dessa likheter kan leda till 
monotona köpcentra. Hjorth ställer sig också kritisk till dessa så kallade tumregler. Han 
menar att planeringsstrategier ändras med tiden och beror på trender vilket han 
poängterar är viktigt att ha i åtanke så att en mer strategisk och långsiktigt hållbar 
placering görs. Brown (1992) anser att den enda tumregler som fortfarande kan göras 
gällande är att undvika återvändsgränder. Röstlund menar att en bra planering av ett 
köpcentra kan göra att det inte finns några återvändsgränder. Som exempel nämner 
Gabrielii det externa köpcentrat Nova Lund i Lund som är utformat så att kunden rör 
sig en cirkel. 
 
 
4.3.1 Klusterbildning och synergieffekter 
   
Enligt teorin används klusterbildningar för att underlätta för kunden att överblicka 
utbudet samt att göra pris- och kvalitetsjämförelser. Detta stämmer väl överens med 
både Fæsters och Hjorts resonemang. Som ett exempel nämner Fæster att det är bra att 
samla köksbutiker, möbelbutiker, inredning i ett kluster, eftersom detta skapar ett 
tydligt koncept för hemmet. Ett bra kluster kan och bör, enligt Fæster, minimera 
konsumentens ansträngning. 
 
Både teorin och von Troil tar upp målgruppskluster. Som ett exempel kan en Ordning 
& Reda butik, en Face butik och en Fornarina butik passa ihop trots att de har olika 
produkter, på grund av att de riktar sig till samma typ av kund. Vidare nämner både 
Carlo och Södergren vad som enligt teorin kallas produktgruppskluster. Både Carlo och 
Södergren anser att produktgruppskluster kan skapa olika nischade områden, såsom 
områden bestående av endast hemelektronik. 
 
Genom empirin har vi även uppmärksammat två nya sätt att skapa kluster som inte 
framkommer i teorin. Den första är ett så kallat helhetskluster, som innebär att ett 
helhetskoncept erbjuds. Som ett exempel nämner Södergren ett externt handelområde, 
där det finns en dagligvarubutik, en klädbutik för hela familjen, en hemelektronikbutik, 
en stor skoaffär samt systembolag. Södergren förklarar att med denna mix skapar en 
helhetslösning för konsumenten. För att skapa ett sådant helhetskluster bör hyresgästen, 
enligt von Melen, utvärderas efter hur väl den kan kombineras, gärna så att kunden kan 
kombinera olika köptillfällen som fackhandel och volymhandel etc. Vi anser att 
helhetskluster är en lösning som kommer bli att viktigare i externa handelsområden, 
eftersom kundens tid och energiåtgång besparas genom att allt finns samlat på ett ställe. 
Teorin belyser liksom von Melen vikten av att skapa en helhetslösning för kunden.  
 
Det andra klustret som framkommit ur empirin är prisbaserade kluster som Carlo 
nämner.  Detta innebär att butiker med liknande prisnivåer samlas i ett kluster, 
exempelvis ett lågpriskluster. Vi har  uppmärksammat att detta är förekommande idag 

 40



  

och vi är övertygade om att det kommer bli allt vanligare, eftersom de utländska 
lågprisaktörerna gärna etablerar sig i närheten av varandra.  
 
Både empirin och teorin pekar på att klusterbildningar skapar synergieffekter. Röstlund, 
von Melen, Fæster och Jussi Pekka ser gärna att hyresgäster med liknande koncept 
placeras bredvid varandra för att skapa synergieffekter i ett köpcentrum. Detta leder i 
sin tur till ökad försäljning, tillägger Röstlund. Det verkar vara så att flertalet av 
respondenterna aktivt arbetar med att skapa synergieffekter genom olika kluster. Som 
exempel på detta är, Gabrielii åsikt att klädkedjorna Lindex och Dressman kompletterar 
varandra bra och ger varandra synergieffekter. Hjorth anser att synergieffekter även kan 
uppnås för köpcentrat som helhet och att dessa uppnås när kunden kan se den 
grundläggande affärsidén i hyresgästmixen. Utgångspunkten för denna helhetssynergi 
är enligt Hjort att anpassa hyresgästmixen utefter den livsstil som köpcentrat riktar sig 
till. 
 

4.4 Värdering av handelsfastigeter 
 
Enligt teorin kan en bra hyresgästmix öka värdet på en handelsfastighet. Både Hjorth 
och Carlo håller med om detta och anser i enlighet med teorin att hyresgästmixen har en 
viktig betydelse gällande värderingen av en handelsfastighet. Hyresgästmixen har enligt 
Rory Houston, Oppenheim, blivit alltmer uppmärksammad som en grundläggande 
förutsättning för att öka lönsamheten i en handelsfastighet. Fæster menar att 
hyresgästmixen är den faktor som skapar det framtida och långsiktiga värdet, något som 
även uppmärksammats i teorin. Gabrielii, Jussi Pekka och Carlo anser i likhet med 
teorin att handelsfastighetens värde är direkt kopplat till inkomsterna via hyrorna. Detta 
resonemang anser vi rimligtvis vara grundat på det faktum att handelsfastigheter 
värderas utifrån avkastningsvärdering vilket innebär att fastighetens framtida 
avkastning från hyrorna bestämmer dess värde. Jussi Pekka menar vidare att 
omsättningen, både i dagsläget och historiskt sett har betydelse vid värdering av en 
handelsfastighet. Vi tolkar ovanstående diskussion som att respondenterna har förstått 
vikten av hyresgästmixen och dess värde vid värderingen av en handelfastighet.  
 
Följande är ett citat från Anders Röstlund: 
 
”Ett köpcentrum som har bra hyresgäster, genererar en hög hyra, som i sin tur ger en 
hög avkastning och därför är hyresgästmixen viktig vid värdering av ett köpcentrum”  
 
Citatet klargör respondenternas resonemang och vi uppfattar det som att det finns en 
gemensam uppfattning om att hyresnivåerna är ett direkt resultat av arbetet med 
hyresgästmixen. Åsikterna är däremot delade gällande de utländska aktörernas 
uppfattning om hur hyresgästmixen påverkar handelsfastighetens värde. Enligt Jussi 
Pekka, har vissa utländska investerare en begränsad kunskap om hur en lönsam 
hyresgästmix kan skapas utifrån svenska förutsättningar. Han menar vidare att 
investerarens kunskap varierar, beroende på vilken typ av företag de är. Jussi Pekka 
berättar att de som investerar i fastighetsportföljer ofta är mer passiva investerare som 
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ofta inte har kunskap eller intresse för hyresgästmixen. För en mer aktiv investerare har 
hyresgästmixen däremot stor betydelse och denna bör därför, enligt Jussi Pekka, 
granskas ordentligt innan köpet. Det faktum att de passiva investerarna anlitar svenska 
företag för att hjälpa dem med utveckling och utvärdering av hyresgästmixen anser vi 
antyda att de sekundärt värderar hyresgästmixen som betydelsefull. Av ovanstående 
resonemang kan vi konstatera att vissa investerare antingen indirekt eller direkt kan ha 
kunskap om hyresgästmixen och dess betydelse för lönsamheten. Detta säger dock 
ingenting om hur de värderar en befintlig hyresgästmix i en potentiell 
handelsfastighetsinvestering. Carlo berättar att en del utländska investerare inte tar i 
beaktning hur hyresgästmixen ser ut i den handelsfastighet de investerar i. Carlo 
berättar att de istället endast tar hänsyn till hyresnivåerna och att höga hyresintäkter är 
fördelaktigt vid en eventuell försäljning. Carlo anser därför att betalningsstarka 
hyresgäster är av stor vikt för de företag som har en kortsiktig exit strategi. Den slutsats 
vi kan dra av detta är att det verkar som om investerarna inte direkt tar hänsyn till 
hyresgästmixen utan snarare till hyresnivåerna vid värdering av en handelsfastighet. 
Hyresgästmixen kan dock indirekt sägas spela in i fastighetens värde eftersom 
hyresnivåerna bland annat är ett resultat av hyresgästmixen. 
 
Jussi Pekka och Hjort berättar vidare att investerare ofta har olika incitament med en 
investering. Pensions och försäkringsfonder vill oftast investera i säkra 
handelsfastigheter som ger ett långsiktigt värde medan andra investerare söker en mer 
kortsiktig och riskfylld investering där de kan förädla en befintlig eller utveckla en helt 
ny handelsfastighet. Köpcentrats ombyggningspotential är därför viktig att väga in i 
värderingen samt om det finns vakanta lokaler och så vidare. Det finns enligt Jussi 
Pekka företag som köper köpcentrum, som de sedan bygger om, förnyar och sedan 
säljer till ett högre pris. En parallell kan här dras till bostadsmarknaden, där liknande 
företeelser är vanligt förekommande. Det går alltså att även kortsiktigt tjäna pengar på 
att förädla köpcentrum. Vår uppfattning utifrån ovanstående resonemang är att 
hyresgästmixen är betydelsefull för både en långsiktig och en kortsiktig investering. 
Det faktum att det finns företag som arbetar med förädling av  köpcentrum visar att det 
finns ett värde i att ha en bra hyresgästmix.  
 
Enligt teorin och respondenterna är en omsättningsbaserad hyra med en fast undre 
gräns mest fördelaktig. Enligt teorin är denna hyressättning fördelaktig på grund av att 
den ger hyresvärden en ökad kontroll över hyresgästerna, om de skulle komma på 
obestånd.  Respondenterna har dock en annan syn på vilka fördelar den ger. Gabrielii 
menar att denna hyressättning är förmånlig, eftersom den ger ett incitament att ständigt 
arbeta med köpcentrat. von Troil anser att omsättningsbaserade hyror är att föredra i ett 
köpcentrum eftersom det skapar gemensamma incitament mellan hyresvärden och 
hyresgästerna. Enligt teorin är ytterligare en fördel med den ovannämnda 
hyresprissättningen att hyresgästen inte tvingas betala en orimlig hyra i förhållande till 
dess omsättning. Denna teori stämmer inte helt överens med Carlos åsikter. Han anser 
att restauranger och frisörer oftast endast har en fast hyresnivå, gå grund av att de inte 
genererar lika hög omsättning, som detaljisterna gör. Det vi dock kan konstatera är att 
en omsättningsbaserad hyresprissättning överlag verkar vara att föredra. 
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4.4.1 Faktorer utöver hyresgästmixen som påverkar värderingen  
 
I detta avsnitt vill vi skapa en förståelse för vilka faktorer som utöver hyresgästmixen 
skapar lönsamhet i ett köpcentrum. Vi anser att det är relevant att redovisa dessa 
faktorer, trots att den insamlade teorin endast belyser hyresgästmixens betydelse för 
lönsamheten, eftersom dessa faktorer även anses påverka värdet av en handelsfastighet.  
 
De flesta respondenterna nämn anser att läget är en viktig faktor för ett köpcentrums 
framgång. Vidare ansågs tillgängligheten viktig. Gällande tillgängligheten berättar 
Hjorth, att anslutande bussar och tillgång till parkering måste finnas för att kunden 
skall bli intresserad. Troell, och Södergren, nämnde liksom Hjorth tillgången till 
parkeringsplaster och öppettiderna som viktiga faktorer och Södergren tillägger att 
gratis parkeringsplatser är en förutsättning i externa lägen.  Von Melen, talar om en 
”dörr till dörr upplevelse” och även han nämner att parkeringsplatserna har en stor 
betydelse. Von Melen berättar att det gäller att begränsa antalet beslut en kund måste 
ta för att komma fram till köpcentrat eftersom beslutsprocessen är en stressfaktor som 
påverkar kundens köplust negativt. Fæster och Södergren tar upp vikten av synligheten 
både generellt och specifikt utemot vägar, så att kunderna tydligt ser handelsområdet. 
Gabrielii tillägger att trafiken till området måste vara naturlig och om den inte är det, 
så måste den alltid skapas.  
 
Von Troil och Hjort bedömer att konkurrensen i området är en av många faktorer som 
påverkar ett köpcentrums framgång. I relation till den ökade konkurrensen och för att 
livstiden för ett köpcentrumkoncept blir allt kortare anser Jansson att investeraren allt 
mer kommer att behöva ökad kunskap för att möta kundernas behov och begär.  
 
Jansson tillägger att utveckling och planering går hand i hand och att investeraren måste 
räkna in omvärldsfaktorer när de planerar för framtiden, eftersom förändringar i 
omgivningen sker allt snabbare. För att ett köpcentrum skall bli framgångsrikt och 
lönsamt i framtiden anser Kolterjahn, liksom Jansson att investeraren i högre grad bör 
vara uppmärksam på förändringar i konsumtionsbeteende eftersom detta påverkar vad 
kunderna vill se på en handelsplats.  För att ett externt köpcentrum ska kunna möta de 
behov som finns på marknaden och bli framgångsrikt även på sikt anser Anders 
Röstlund och Gabrielii, att arbetet med förnyelse och en kontinuerlig anpassning av 
utbudet är centralt. Enligt Gabrielii är hyresgästerna en viktig del i detta arbete genom 
att de själva förnyar sina koncept.  
 
Utöver tillgängligheten är antalet hyresgäster och designen betydelsefulla faktorer 
enligt von Melen. Von Melen påpekar att de genom en kundundersökning kommit fram 
till att designen till och med är viktigare än kundens närhet till köpcentrat. Detta anser 
vi har en direkt koppling till kundens upplevelse som kommer att behandlas mer 
ingående nedan. Troell och Röstlund talar även de om upplevelser och menar att 
upplevelsen av renhet och fräschhet är avgörande för huruvida ett köpcentrum blir 
framgångsrikt eller inte. 
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Carlo anser att restauranger och caféer är en förutsättning för ett Köpcentras framgång 
vilket vi kopplar till teorin gällande betydelsen av ett balanserat och varierat utbud som 
även detta behandlas mer ingående nedan. Troell och Hjort belyser bägge vikten av en 
attraktiv marknadsföring som i sin tur kan kopplas till teorin om imagens betydelse för 
ett Köpcentras framgång.  
 
Enligt von Melen kommer storleken på köpcentrum att ha en allt större betydelse för 
framgången. Jussi Pekka anser att de större köpcentrumen kommer bli allt större i 
framtiden och att de mellanstora köpcentrumen kommer få det svårare med 
lönsamheten.  
 
Ett framgångsrikt köpcentrum är enligt Jussi Pekka tätt sammankopplat med 
konsumenternas finansiella välmående, eftersom handeln, enligt Jussi Pekka, 
påverkas av köpkraften. Det finns alltså många olika faktorer som respondenterna anser 
påverka ett köpcentrums framgång.  
 
Vi vill poängtera att flertalet av dessa ovannämnda faktorer såsom köpcentrats läge, 
storlek och antalet parkeringsplatser och konsumenternas finansiella välmående inte 
alltid kan påverkas när ett köpcentrum väl är på plats. De faktorer som kontinuerligt går 
att påverka är exempelvis förnyelse och utbud. Dessa faktorer kan kopplas till arbetet 
med hyresgästmixen, vilket vi anser stärker teorin om hyresgästmixens betydelse för 
lönsamheten.  
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5. Slutsats 
 
______________________________________________________________________ 
 
I detta kapitel presenteras de slutsatser i en ny modell, som vi har utvecklat genom vår 
analys. 
______________________________________________________________________ 
 
Nedan följer vår modell som vi har vidareutvecklat genom vår hypotes och analys. 
Modellen förklarar vilka faktorer som påverkar en hyresgästmix lönsamhet och hur de 
interagerar med varandra.  
 
Modell: Faktorer som påverkar hyresgästmixens lönsamhet, ur ett investerarperspektiv. 
 
 

Logisk hyresgästplacering Synergieffekter 
- Genom 
klusterbildning 

- Klusterbildning 
 Målgruppskluster 
 Produktgruppskluster  
 Helhetskluster   Prisbaserade kluster  En lönsam 

hyresgästmix
Upplevelse för 
kunden 
- Utländska koncept, En hög omsättning → 

ökade hyresnivåer → - Enskilda handlare  
- Ankarhyresgäster  högre värde vid 

värdering 
Varierat och 
balanserat utbud 

med anpassat utbud Ett korrekt 
beslutsunderlag   - Ankarhyresgäster 

Image - Marknadsanalys - Enskilda handlare 
- Samordnad - Konkurrensanalys - Kritisk massa av              

hyresgäster - Intuition 

 
 

 
 
Källa: Egen modell av Härlin och Stenman (2006).  
 
 

 Ett korrekt beslutsunderlag 
 
Beslutsunderlaget har visat sig vara en av de viktigaste faktorerna vid utvecklingen 
av en lönsam hyresgästmix. Genom att undersöka marknaden och konkurrenterna 
kan ett korrekt beslut gällande utbudet tas fram. Intuition har även visat sig vara en 
viktig del i beslutsunderlaget samt att dra lärdom av erfarenhet från tidigare projekt. 
Arbetet med attitydundersökningar och livsstilsprofiler har visat sig vara en central 
del i detta arbete.  
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 En logisk hyresgästplacering 
 
En logisk hyresgästplacering påverkar hyresgästmixens lönsamhet.  I detta arbete 
har detaljhandelskunskap visat sig vara betydelsefull. Hyresgästerna bör bland 
annat placeras enligt samma princip som detaljisten använder gällande placeringen 
av sina produkter i butiken. Det finns vissa tumregler gällande placeringen av 
hyresgäster, men dessa kan minska kreativiteten och leda till monotona köpcentra. 
En tumregel som emellertid visat sig vara viktig är att förhindra återvändsgränder. 
Ankarbutikerna är viktiga gällande placeringen, då de kan förebygga 
återvändsgränder och skapa ett jämt kundflöde. Klusterbildningar är en del i en 
logisk hyresgästplacering eftersom de underlättar för kunden att överblicka utbudet 
samt att göra pris- och kvalitetsjämförelser. Målgruppskluster används för att skapa 
ett enhetligt och tydligt koncept för en viss målgrupp.  Produktgruppskluster 
underlättar jämförelseshopping, vilket kunden uppskattar.  Helhetskluster erbjuder 
en helhetslösning för kunden och minskar dess tid och energiåtgång och detta 
kluster anses bli allt viktigare. Prisbaserade kluster kan tänkas bli allt vanligare i 
takt med de utländska lågpriskoncepten. 

 
 

 Ett varierat och balanserat utbud 
 
Ett balanserat och varierat utbud har visat sig vara väsentligt i ett externt 
köpcentrum, på grund av att det ökar mervärdet för kunden, vilket i sin tur påverka 
omsättningen positivt. Kedjebutiker och speciellt ankarhyresgäster är avgörande 
dragare för köpcentra, då kunden uppskattar ett tydligt koncept. De enskilda 
handlarna är vidare viktiga för att skapa variation och en upplevelse för kunden och 
är det enda sättet att göra ett köpcentrum unikt och personligt. Detta påverkar 
kundens köp och återbesöksfrekvens positivt.  En mix av enskilda handlare och 
kedjebutiker är därför att föredra för att skapa attraktionskraft till ett köpcentrum. 
Kombinationen av olika typer av handel är ett bra sätt att skapa variation i ett 
externt köpcentrum. Den kritiska massan måste uppnås för att kunden ska vara 
intresserad av att besöka köpcentrat. Vid utvärderingen av hyresgästerna är det 
viktigt att ta hänsyn till vad denne kan tillföra gällande helheten.  

 
 

 Synergieffekter, upplevelser och image 
 
En logisk hyresgästplacering, ett balanserat och varierat utbud har visat sig leda till 
synergieffekter, upplevelser för kunden och image. Detta påverkar i sin tur 
hyresgästmixens lönsamhet. Synergieffekter skapas genom olika klusterbildningar 
och leder till ökad omsättning. Upplevelser för kunden har blivit allt viktigare i 
externa köpcentra på grund av likriktningen. Utländska koncept, enskilda handlare 
och ankarhyresgäster med anpassat utbud är sätt att skapa upplevelser via 
hyresgästmixen. Utbudet av restaurang, sittplatser och trivsamma områden påverkar 
kundens upplevelse positivt. Den sociala aspekten av shopping har en stor betydelse 
för upplevelsen. Det är viktigt att samordna det imageskapande arbetet, så att det är 
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konsekvent och skapar ett helhetskoncept. En bra och samordnad image kan leda till 
ökad besöksfrekvens.  
 

 
 En lönsam hyresgästmix 

 
Sammantaget kan vi konstatera att de ovannämnda faktorerna, med utgångspunkt i 
vår hypotes och våra respondenters åsikter, påverkar hyresgästmixens lönsamhet. 
En lönsam hyresgästmix ger enligt den slutsats vi kan dra från denna studie, en hög 
omsättning, som leder till ökade hyresnivåer och ett högre värde vid värdering av 
ett köpcentrum. Hyresgästmixen har i denna undersökning visat sig ha betydelse vid 
värderingen av en handelsfastighet, både för en långsiktig och en kortsiktig 
investering.  Vi vill samtidigt poängtera att vårt resultat endast är en antydan om hur 
verkligheten kan förhålla sig.  
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6. Diskussion och förslag till vidare forskning 
______________________________________________________________________ 
 
Under undersökningens gång har vi funnit följande områden intressanta för vidare 
forskning. 
______________________________________________________________________ 
 
Vi har förstått hur viktig hyresgästmixen är för ett externt köpcentrum och det arbete 
som ligger bakom. Det verkar så vitt vi kan se inte vara någon på den svenska 
handelsfastighetsmarknaden som inte lägger ned stor energi gällande hyresgästmixen. 
Genom våra respondenter har vi insett att vi lyckas täcka en stor del av de företag som 
finns representerade på den svenska externa handelsfastighetsmarknaden. Ett förslag till 
vidare forskning är därför att undersöka hur företag globalt arbetar med 
hyresgästmixen.  
 
Under uppsatsens fortskridande har vi alltmer funderat på varför köpcentras 
hyresgästmix ser så lika ut. Vår uppfattning är att likriktningen delvis kan vara ett 
resultat av kundens efterfrågan. Kunden kan uttrycka en önskan om variation och fler 
enskilda handlare, men i själva verket prioriterar en kedjebutik vid inköp, eftersom det 
är där kunden känner igen sig och vet vad de får. Kan det vara så att de enskilda 
handlarna endast fungerar som ett mervärde? Detta innebära i så fall att de enskilda 
handlarna har en betelsefull roll, men inte gällande dess omsättning utan mer som en 
attraktionsfaktor. Vi anser att detta kan vara intressant för vidareforskning för att få 
reda på vad kunderna verkligen efterfrågar. Denna kunskap och insikt skulle kunna bli 
en del i de beslutunderlag vid bestämmandet av hyresgästmixen.  
 
Vi har förstått att det finns många faktorer som påverkar lönsamheten i en 
handelsfastighet, utöver hyresgästmixen. Några av dessa, som framkommit i vår 
undersökning är; tillgängligheten, infrastrukturen, konkurrensen och köpkraften i 
området, storleken och designen på köpcentrat, dess synlighet, samt förnyelseaspekten. 
Vi anser att det skulle vara intressant att undersöka hur dessa faktorer påverkar 
lönsamheten i ett köpcentrum. Vidare vill vi uppmuntra andra studerande att testa vår 
utvecklade modell, för att ta reda i vilken utsträckning dessa faktorer leder till 
lönsamhet och hur dessa faktorer påverkar varandra. Det hade även varit intressant att 
ta reda på hur utländska fastighetsägare förhåller sig till vår modell, för att kunna göra 
jämförelser länder emellan. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1  
 
 
Frågor till HUI och Svensk Handel 
 
 
Vi, Anna Stenman och Linnea Härlin studerar på Nordiska Detaljhandelslinjen som är 
en civilekonomutbildning vid Stockholms Universitet med inriktning på detaljhandel. 
Vi skriver för tillfället vår magisteruppsats som handlar om hur en optimal 
hyresgästmix kan uppnås i ett externt köpcentrum ur ett investerarperspektiv.  
 
Externa köpcentrum definierar vi som en större marknadsplats som ligger utanför 
stadsbebyggelse och som består av ett antal butiker, varav några kan vara mycket stora. 
Hyresgästmixen definierar vi som kombinationen av affärsetableringar som upptar plats 
i ett externt köpcentrum.  
 
Syftet med denna intervju är att få reda på hur ni, som är experter inom handelsområdet 
ser på köpcentrumsutvecklingen och hyresgästmixen i ett externt köpcentrum. Eftersom 
ni besitter kunskap inom området, anser vi att ni kan bidra med värdefull information 
till vår undersökning.   
 
 

1. Berätta kort om din roll och bakgrund inom verksamheten 
 
2. Hur har utvecklingen och framväxten av externa köpcentrumen sett ut i 

Sverige? 
 
3. Är det något särskilt som du anser karaktäriserar de svenska externa 

köpcentrumen? 
- Vilka företag dominerar? 
- Vad kännetecknar ett framgångsrikt externt köpcentrum? 
 
4. Ser du några problem gällande de externa köpcentrumens framväxt? 
- Får utvecklingen några konsekvenser för småbutiker och fristående handlare? 
 
5. Hur kommer framtidens externa köpcentrum att se ut? 
- Vilka trender ser du gällande köpcentrumsutveckling? 
- Vilka butiker kommer kunderna att efterfråga? 
 
6. Hur ser en bra hyresgästmix ut i ett externt köpcentrum ur; 

a) Ett konsumentperspektiv? 
b) Ett investerarperspektiv? 
c) Ett handelsperspektiv? 



  

 
7. Hur viktig är hyresgästmixen för ett externt köpcentrums lönsamhet? 
 
8. Finns det några hyresgäster som är speciellt viktiga i ett externt köpcentrum? I 

så fall vilka?  
 
9. Vad bör investerare uppmärksamma för att bli framgångsrik i framtiden?  

 2



  

Bilaga 2  
 
 
Intervjufrågor till utvecklare, förvaltare eller investerare av externa 
köpcentrum  
 
Vi, Anna Stenman och Linnea Härlin studerar på Nordiska Detaljhandelslinjen som är 
en civilekonomutbildning vid Stockholms Universitet med inriktning på detaljhandel. 
Vi skriver för tillfället vår magisteruppsats som handlar om hur en optimal 
hyresgästmix kan uppnås i ett externt köpcentrum ur ett investerarperspektiv.  
 
Externa köpcentrum definierar vi som en större marknadsplats som ligger utanför 
stadsbebyggelse och som består av ett antal butiker, varav några kan vara mycket stora. 
Hyresgästmixen definierar vi som kombinationen av affärsetableringar som upptar plats 
i ett externt köpcentrum.  
 
Syftet med denna intervju är att få reda på hur ni, som förvaltare, utvecklare eller 
investerare arbetar med hyresgästmixen.  Eftersom ni besitter kunskap inom området, 
anser vi att ni kan bidra med värdefull information till vår undersökning.   
 
Inledande frågor 
 

1. Berätta kort om din roll och bakgrund inom verksamheten. 
 
 
Hyresgästmix, utbud och variation 
 

2. Vilka faktorer är viktiga för ett externt köpcentrums framgång, bortsett från 
lokalisering och köpkraft? 

 
3. Hur ser en bra hyresgästmix ut? 
-     Berätta hur ni går tillväga för att få fram en bra hyresgästmix.  
-     Vad är viktigt att tänka på? 
- Hur tar ni reda på vad kunderna efterfrågar?  
 
4. Hur arbetar ni för att skapa och upprätthålla ett varierat och uppdaterat 

hyresgästutbud?  
- Hur flexibla är hyresgästavtalen?  

 
5. Vilka hinder finns i arbetet med att uppnå ett bra utbud av produkter och 

tjänster? 
 
6. Hur ser ni på det förhållandet att det är svårt för enskilda handlare och 

småbutiker att etablera sig i externa köpcentrum?  
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Image 
 

7. Arbetar ni som förvaltare och utvecklare för att skapa en gemensam image för 
köpcentrumet? I så fall hur? 

 
8. Vilken roll har hyresgästmixen i arbetet med att skapa en gemensam image? 

 
 
Försäljningspotential 

 
9. Hur utvärderas ett köpcentrums försäljningspotential? 
- vilka faktorer är viktiga? 
 
10. Hur arbetar ni för att öka försäljningen och besöksfrekvensen i köpcentrumet?  
- Arbetar ni med prisreduktioner och underhållning?  
 
11. Fungerar hyresgästerna som en del i marknadsföringen av köpcentrumet? I så 

fall hur?  
 

 
Synergieffekter 

 
 
12. Hur utvärderar ni potentiella hyresgäster?  
-     Finns det några hyresgäster som är speciellt viktiga? I så fall vilka?  
- Arbetar ni aktivt för att locka dit dem? I så fall hur?   
 
13. Hur skapas synergieffekter på bästa sätt i ett köpcentrum? 
 

 
Butikslayout 

 
14. Berätta hur ni går tillväga gällande placeringen av hyresgäster i det externa 

köpcentrumet. 
- Finns det några tumregler? 
- Har hyresgästerna något att säga till om? 
- Vilka platser i ett köpcentrum är generellt mest åtråvärda i ett externt 

köpcentrum?  
- Får hyresgäster betala mer för en åtråvärd plats? 
 
 

Shoppingmiljön 
 
15. Hur skapas en god shoppingmiljö i ett köpcentrum? Genom exempelvis 

upplevelser och den fysiska miljön.  
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16. Hur arbetar ni med hyresgästmixen för att skapa en god shoppingmiljö? 

 
 

Avkastning 
 
17. Hur arbetar ni för att få en kortsiktig resp. långsiktig gynnsam lönsamhet på en 

köpcentrumsinvestering?  
 
18. Vilka faktorer påverkar hyresprissättningen?  
 
19. Vilken typ av hyror anses vara mest fördelaktiga? Omsättningsbaserade eller 

fasta?  
 
20. Hur värderas ett köpcentrum vid en eventuell försäljning? 
- Hur viktig är hyresgästmixen vid värdering av ett köpcentrum? 
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Bilaga 3 
 
Questions to Oppenheim 
 
We, Anna Stenman and Linnea Härlin are studying at the Nordic Retail Collage at 
Stockholm university. The education consists of a BSc degree (120 credits) and an MSc 
degree (160 credits) with particular attention in the areas of retail and wholesale trade. 
At the moment we are writing our Master´s Thesis about the development of external 
shopping malls and their tenant mix.  
We would like to know more about how you, as a foreign investor, evaluate this issue.  
 

1. How do You as an foreign investor evaluate a potential shopping mall 
investment? 

 
2. How important is the tenant mix in this matter? 
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Bilaga 4 
 
Sammanställning av besöksintervju med Fredrik Kolterjahn, HUI tisdagen 
den 18 april 2006 klockan 10.00 
 
Kolterjahn anser att det är viktigt att reda ut begreppet externt köpcentrum noga 
eftersom det lätt kan uppstå en viss begreppsförvirring med tanke på att köpcentra kan 
se så olika ut. Detta har enligt Kolterjahn gjort att det uppstått en viss 
begreppsförvirring inom branschen då det ofta händer att ”man pratar om helt olika 
saker”.  
 
Kolterjahn berättar att framväxten av externa köpcentra har sin grund i den ökade 
mobiliteten. Att fler människor har bil är enligt Kolterjahn en förutsättning för den 
externa handeln. Urbaniseringen är enligt Kolterjahn en annan faktor till utvecklingen 
av externa köpcentra eftersom allt fler kunder pendlar mellan city och stadens 
ytterområden. Externhandeln är enligt Kolterjahn attraktiv eftersom den har fått en hög 
tillgänglighet för många kunder. Enligt Kolterjahn är externhandeln den handel som 
vuxit mest under senare år men påpekar att detta inte behöver betyda att den 
konkurrerar med cityhandeln i de större och medelstörre städerna. Detta eftersom 
externhandeln lockar med tillgänglighet, priser och en mer praktisk handel medan 
cityhandeln erbjuder ett mer specialiserat utbud.  
 
På frågan om den svenska externhandeln kännetecknas av något särskilt svarar 
Kolterjahn att den karaktäriseras av ett brett antal kedjebutiker. Kolterjahn berättar att 
kedjebutikerna idag står för ca 60 procent av utbudet i externa köpcentrum och om även 
de frivilliga kedjorna inräknas kan utbudet mycket väl uppskattas till 80 procent. Av 
den totala omsättningen i externa köpcentrum står kedjebutikerna förmodligen för över 
90 procent. Som exempel på kedjebutiker som återfinns i många externa köpcentrum i 
Sverige nämner Kolterjahn; H & H, KappAhl och JC. Kolterjahn berättar att 50 procent 
av sällanköpsvaruhandeln omsätts i 17 av Sveriges 290 kommuner. 
 
Enligt Kolterjahn är likriktningen devis ett resultat av att ägarstrukturen av externa 
köpcentra har ändrats. Idag har ägarrollen tagits över av bland annat internationella 
investerare och holdingbolag som ser köpcentrumutveckling som en professionell 
investering. Dessa investerare har som incitament att maximera intäkterna från de 
omsättningsbaserade hyrorna, berättar Kolterjahn och tar därför stor hänsyn till 
hyresgästernas förmåga att generera hög kortsiktig avkastning. Detta leder enligt 
Kolterjahn till problem för de mindre företagen som inte kan generera tillräckligt hög 
omsättning och är därför inte intressanta för investerarna. En annan anledning till att 
mindre butiker har svårt att etablera sig i köpcentrum är att de inte har möjlighet att 
leva upp till köpcentrumens höga servicegrad i form av långa öppettider. För större 
kedjebutiker är detta främst en praktisk fråga, men för mindre butiker är detta direkt 
förknippat med höga lönekostnader. Utöver att köpcentrum ser så lika ut påpekar 
Kolterjahn att köpcentren ibland ligger så pass nära varandra att kunden föredrar det 
som är mest tillgängligt. Som exempel på detta nämner Kolterjahn exemplet Kista och 
Täby centrum med ett likartat utbud och öppettider. Kolterjahn berättar att köpcentren 
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därför har valt att marknadsföra vad som är unikt med platsen istället för utbudet. Bland 
annat har Kista marknadsfört sig som en stadsdel som alltid är öppen.  
 
En trend som Kolterjahn har uppmärksammat och tror kommer att få allt större 
betydelse för externa köpcentra är att hitta en egen nisch som skiljer sig från 
konkurrenterna och tilltalar kunderna. Som exempel på detta nämner Kolterjahn 
köpcentrumet Stinsen som inriktat sig mot barnfamiljer. Bland annat innebär detta en 
fysisk anpassning av köpcentrumet med större parkeringar, skötrum samt 
barnvagnsanpassade hissar och rulltrappor, men även ett mer nischat utbud. När vi 
frågar om detta även kan innebära ett större utbud av fler enskilda handlare menar 
Kolterjahn att det kanske främst innebär ett mer nischat utbud från de större kedjorna 
som bland annat H & M barn. Som ett annat exempel på nischade externa köpcentrum 
nämner Kolterjahn Sickla stormarknad. Sickla har valt att inrikta sig på att erbjuda 
kunderna ett utbud likt det i citykärnan.  Kedjebutikerna uppmuntras att erbjuda sitt 
citykoncept istället för det koncept som annars är vanligt när de etablerar sig i externa 
köpcentrum. På detta sätt har Sickla, enligt Kolterjahn, lyckats komponera ihop en 
blandning av de två koncepten externhandel och citygalleria.  
 
Kolterjahn anser att det finns en marknad för den växande köpcentrummarknaden på 
grund av att konsumtionen ökat de senaste tio åren. Däremot så kan det enligt 
Kolterjahn vara bra för köpcentrumutvecklarna att fråga sig hur länge denna utveckling 
kommer att hålla i sig. Idag anser Kolterjahn inte att det är någon fara för etablerade 
köpcentrum men det kan finnas en risk för överhettning av köpcentrummarknaden, 
främst i de större städerna. 
 
Enligt Kolterjahn är framgångsrika externa köpcentra de som investerar i utbyggnad, 
och förnyelse. Denna förnyelse måste även speglas i hyresgästmixen då cyklerna blir 
allt kortare. Bland annat berättar Kolterjahn att butikerna skyltar om allt oftare, för att 
tilltala olika kundströmmar som rör sig i köpcentrumet vid olika tider på dagen. Andra 
viktiga faktorer som enligt Kolterjahn påverkar framgången är en smart hyresgästmix 
med en blandning av rätt kedjebutiker, restauranger och caféer. Kolterjahn tillägger att 
restaurangutbudet i köpcentrat växer vilket antyder att shopping blivit en fritidsaktivitet 
och allt mer betydelsefull social mötesplats.   
 
Kolterjahn anser att framtidens köpcentrum kommer att bli allt mer nischade och att det 
inte kommer att vara möjligt för ett köpcentrum att vara ”allt för alla”. Konsumenterna 
kommer enligt Kolterjahn att även i framtiden efterfråga ett stort utbud av kedjebutiker, 
om även mer nischade.     
 
Kolterjahn berättar att en bra hyresgästmix för en investerare idag i hög grad består av 
många kedjebutiker eftersom dessa är effektiva dragare som genererar stora 
kundflöden. Dessutom har dessa ett relativt tydligt koncept som underlättar i 
planeringen. Exakt vilka dragare som hyresgästmixen skall bestå av beror, enligt 
Kolterjahn, till stor del på köpcentrumets upptagningsområde. Som exempel på några 
ankarhyresgäster som kan vara betydelsefulla nämner Kolterjahn Clas Olsson, H & M, 
Stadium, livsmedelsbutiker. Som växande dragare nämns MQ, Massimo Dutti och 
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Zarah. Kolterjahn berättar att IKEA är en mycket betydelsefull dragare, både gällande 
kunder men också hyresgäster. Vissa butiker som Stadium och El giganten är snabbt på 
plats om IKEA etablerar sig i ett nytt område. Kolterjahn anser att det kan vara bra för 
ett externt köpcentrum som ligger i anslutning till IKEA att ändå skapa sig en egen 
identitet. 
 
För hyresgästen beror en bra hyresgästmix mycket på om de har möjlighet att 
sametablera sig med andra kedjor eftersom dessa kan ge draghjälp åt varandra. 
Kolterjahn anser att kedjebutikerna idag har en del att säga till om gällande 
utformningen av ett köpcentrum. Bland annat anser Kolterjahn att Stadium förmodligen 
inte skulle vara intresserad av att etablera sig i ett externt köpcentrum om de inte fick 
möjligheten att rita ut sina löparbanor som leder konsumenten runt och in i butiken, 
eftersom detta enligt Kolterjahn är ett kännetecken för butikens varumärke och koncept.       
 
Enligt Kolterjahn gillar kunden en hyresgästmix som erbjuder tydliga koncept och 
samtidigt variation. Kolterjahn anser att Zaras växande popularitet beror mycket på att 
konceptet är tydligt och samtidigt har gett kunden efterlängtad variation.      
 
För att ett köpcentrum skall bli framgångsrikt även i framtiden anser Kolterjahn att 
investeraren i högre grad bör vara uppmärksam på förändringar i konsumtionsbeteende 
eftersom detta påverkar vad kunderna vill se på en handelsplats. ”Det är ju i grund och 
botten kundens efterfrågan som styr utbudet.” 
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Bilaga 5 
 
Sammanställning av intervju med Pauline von Troil, Centrumutveckling 
och Leif Jansson, Docere onsdagen den 19 april 2006 klockan  09.00 
 
Ta bort företagsnamn 
 
von Troil anser att ett köpcentrums framgång till 60 procent består av läge, konkurrens 
och tillgänglighet. Utöver dessa finns en mängd andra faktorer.  
  
 
Enligt von Troil ska fokus vara tanken alltid vara på slutkunden och därför är bland 
annat en bra hyresgästmix en som tillfredställer  kundernas behov och begär. von Troil 
anser att investeraren allt mer kommer att behöva specialistkompetens för att kunna 
möta marknadens allt mer individualiserade behov, i den allt ökade konkurrensen. Som 
ett exempel på hur stor betydelse konkurrensen har nämner von Troil, Ringen 
Köpcentrum på Södermalm som trots att det inte förnyats har lyckats bibehålla en hög 
omsättning. Anledningen till detta är enligt von Troil att konkurrensen är svag i 
närheten. Jansson håller med om att specialistkompetensen kommer att bli allt viktigare 
och tillägger att detta även beror på att livstiden för ett köpcentrumkoncept blir allt 
kortare, vilket kräver en ökad insikt i nya trender för att kunna bibehålla sin 
konkurrenskraft. 
 
Von Troil anser att samtliga branscher kommer att se helt annorlunda ut i framtiden. 
Butikerna kommer att både att bli, större och bättre på att vara mer kundanpassade ovh 
även  mindre och specialiserade koncept kommer att finnas tillgängliga tillsammans 
med de större butikerna.  
 
Detta hör ihop med kundens ökade behov av begärshopping. Kedjebutikerna kommer 
att även i framtiden ha en stor betydelse anser von Troil, men de kommer att behöva 
anpassa utbudet så att det bättre passar in i köpcentrumets nisch. Som ett exempel 
nämner von Troil Gallerian Bruno där H & M gjort en butik med specialiserat utbud för 
brunos kunder.  
 
Enligt von Troil efterfrågar kunderna en hyresgästmix som särskiljer sig från dagens 
likriktade utbudet. För investeraren är det därför viktigt att hela tiden utveckla 
hyresgästmixen så att den kan möta de behov och begär som konsumenterna har och 
som ständigt förändras.. Jansson tillägger att utveckling och planering går hand i hand 
och att investeraren måste räkna in faktorer som förändrade bensinpriser, 
teknikutveckling, transport och miljö när de planerar för framtiden. Att förändringar i 
omgivningen sker allt snabbare anser Jansson både kan vara en fördel och en nackdel 
beroende på hur väl förberedd investeraren är på förändringar.  
 
Eftersom von Troil anser att hyresgästmixen är betydelsefull. Möter hon och pratar med 
människor, läser hon ett stort antal trendmagasin och reser för att se på nya 
butikskoncept för att  få en känsla för vad människor efterfrågar. . 
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Jansson anser att hyresgästmixen måste anpassas för att möta efterfrågan både på 
kortare och längre sikt. För att investeraren skall kunna få en uppfattning hur 
hyresgästmixen kommer att behöva anpassas på lång sikt kan det enligt Jansson vara att 
skapa sig en bild av hur olika köpcentrumkoncept kan se ut i framtiden. Detta kan 
enligt Jansson göras genom att ta fram olika framtidsscenario och sedan vara öppen för 
att utvecklingen kan ske åt olika håll beroende på samhällsfaktorer som ekonomi, krig 
och teknikutveckling. Jansson anser att det annars är lätt hänt att investeraren bildar sig 
en felaktig uppfattning om morgondagens trender och missar de tecken som tyder på en 
helt annan utveckling. Von Troil tillägger att kunden inte alltid själv vet vad denne vill 
ha och det kräver att investeraren vågar att testa nya lösningar. Jansson håller med om 
detta resonemang och tillägger att investeraren måste våga tro på sin magkänsla 
eftersom marknadsundersökningar aldrig kan räcka hela vägen. 
 
Von Troil anser att nya, utländska aktörer skulle vara ett betydelsefullt tillskott i 
svenska köpcentra men tillägger att det idag är svårt att få nya aktörer att etablera sig på 
grund av att Sverige är en liten marknad. En lösning kan vara  är enligt von Troil att få 
utländska aktörer att se hela Norden som en gemensam marknad för etablering. En 
försvårande omständighet är att fastighetsägarna i Sverige är för försiktiga för att våga 
satsa på nya och oprövade koncept. 
 
Von Troil berättar att likriktningen är ett faktum som bli allt mer tydlig, till exempel 
sker 70 procent av alla klädinköp  från kedjebutikerna.  
 
Von Troil är säker på att konsumenten vill ha ett utbud där små handlare ingår. Hon 
anser dock att de små och annorlunda handlare, som omsätter för små volymer kan få 
det svårt att etablera sig i köpcentrum. Dessutom tillägger Von Troil att alla 
småhandlare inte alltid  är intresserade att etablera sig i ett köpcentrum tillsammans 
med kedjebutikerna eftersom koncepten är så olika.  
 
En viktig faktor som påverkar ett köpcentrums image är enligt von Troil utbudet men 
hon anser även att det finns många andra faktorer som spelar roll eftersom ”imagen 
skapas av allting”.  Von Troil påpekar att arbetet med utbudet är det mest centrala 
eftersom hyresgästmixen fångar upp ett viss livsstil hos kunden. Jansson tillägger att en 
kedjebutik som H & M kan skrämma bort de detaljister som vill finnas i en viss kunds 
tankesätt.  
 
Von Troil berättar att utvärderingen av en bra hyresgästmix bör göras genom att se hur 
väl butikerna tillsammans tilltalar köpcentrats målgrupp. Som ett exempel kan en 
Ordning & Reda butik, en Face butik och en Fornarina butik passa ihop trots att de har 
olika produkter, på grund av att de riktar sig till samma typ av kund. För att utvärdera 
målgruppens preferenser görs kvalitativa kundundersökningar som bland annat visar 
kundernas attityder och värderingar. Von Troil tillägger att investeraren dessutom 
måste kvantifiera storleken på varje kundgrupp som finns i upptagningsområdet för att 
spegla detta i hyresgästmixen.  
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Von Troil berättar att de finns olika strategier gällande placeringen av hyresgäster. I 
exemplet Vällingby har olika branscher klustrats i köpcentrat Detta berättar von Troil 
var en bra lösning för Vällingby köpcentrum eftersom det är så pass stort,  men att det i 
ett mindre köpcentrum kan vara mer dynamiskt att blanda olika branscher. von Troil 
berättar att hyresgästerna kan ha önskemål gällande dess placeringen. von Troil menar 
att koncept förändringar kan vara nödvändigt för att vara konkurrenskraftig i en snabb 
och föränderlig bransch. von Troil anser att det inte går att exakt säga vilka lägen som 
är mest attraktiva för en hyresgäst, eftersom  ett A-läge för den ena kan vara ett B-läge 
för en annan. Butiker, vars utbud som kunderna har behov av kan placeras i ett mindre 
attraktivt läge,, men en butik som vänder sig till impulsköparen bör istället placeras i ett 
läge som ligger mer synligt. Både von Troil och Jansson anser därför att det är fler 
parametrar än endast läget som påverkar hyresprissättningen.  
 
Von Troil anser att shoppingmiljön i ett köpcentrum i störst grad påverkas av 
hyresgästsammansättningen, arkitektur och design, men även skötseln.  Jansson 
påpekar att restaurangutbudet har blivit allt viktigare på grund av likriktningen av 
butiker och nämner food courts som ett sätt att uppgradera shoppingmiljön.  
 
Enligt von Troil är en handelsplats mer än bara handel utan även ett nöje och en social 
aktivitet som en del i kundens sociala mönster. Jansson anser att den sociala aspekten 
kan komma att få en allt mer ökande betydelse och refererar till framtidsscenariot 
fristad ur köpcentrum 2025. I detta scenario letar sig kunden tillbaks till den gamla 
tidens torghandel som enligt Leif förutom handeln var en mycket betydande plats för 
bland annat politiska  beslut och andra sociala aktiviteter.  
 
Om en hyresgäst investerar mycket pengar i en stor lokal, vill de ofta teckna ett längre 
hyresavtal. Ur fastighetsägarens synvinkel är det dock viktigt att avväga långa 
hyreskontrakt mot korta för att kunna bibehålla en flexibilitet och en föränderlighet i 
hyresgästmixen. Von Troil anser att flexibiliteten är viktig men att hyresgästkontraktens 
längd ofta är en avvägning. Dessutom tillägger von Troil att besittningsrätten är stark i 
Sverige vilket är till en hyresgästs fördel.  För att försäkra  att en butik håller sig till det 
gemensamma konceptet är det viktigt att skriva in butiks namn och specificera utbudet i 
kontraktet. von Troil påpekar återigen betydelsen av ett nära samarbete mellan 
fastighetsägaren och  sina hyresgäster för att kunna skapa sig en förståelse för varandras 
arbete.  von Troil anser att omsättningsbaserade hyror är att föredra i ett köpcentrum 
eftersom det skapar gemensamma incitament mellan hyresvärden och hyresgästerna. 
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Bilaga 6 
 
Sammanställning av besöksintervju med Dan Fæster, TK Development den 
20 april klockan 17.00  
 
Enligt Fæster finns det idag en marknad i Sverige för att utveckla externa köpcentra. Ur 
ett utvecklings- och försäljningsperspektiv är risken relativt låg, de är lätta att bygga 
och att förhandla kring. Vidare finns det många nya internationella aktörer som är väg 
in på den svenska marknaden, som kan tänkas vilja etablera sig i externa köpcentra. 
Några av dessa aktörer är enligt Fæster Media Mark, T Hansen, Capelle Toys, Capelle 
Play samt Pay C.  
 
Det är enligt Fæster viktigt att de externa köpcentren utvecklas till gemensamma 
handelsplatser så att synergieffekter skapas. Fæster  menar vidare att det är viktigt att 
klustra ihop liknande butiker med ett likartat utbud. Som ett exempel nämner han att det 
kan vara av vikt att samla köksbutiker, möbelbutiker, inredning i en kluster, eftersom 
då skapas ett tydligt koncept för hemmet och att butikerna kan ge varandra draghjälp. 
Det är viktigt att butikerna harmoniserar och att koncepten överensstämmer. Fæster  
nämner den ” kritiska massan”, som de antal butiker som krävs på ett handelsområde 
för att kunderna ska komma dit. I framtagandet av denna kritiska massa, bör man enligt 
Fæster  utgå från den befintliga marknaden och se vilka butiker som saknas i området.  
Fæster nämner ett projekt som TK Development arbetat med, där ett nytt område i 
Karlstad skulle göras om till ett handelsområde. ”Allt till hemmet” blev temat för detta 
nya område, som saknades i det befintliga upptagningsområdet. En dagligvarubutik 
fungerade som en ankarbutik. Hem och trädgård representerades av Bauhaus och 
Silvan, möbler av Jula, Sängjätten samt övriga passande butiker som Rusta och 
Cervera. En annan hyresgästmix som enligt Fasters erfarenhet varit lyckosam är en i 
Växjö, där hyresgästmixen består av:   Coop, H&M, Stadium, Duka, Systembolaget, 
Elgigannten, Power, Toy`s R Us och Cervera. Nilson och Team Sportia var 
etableringar, som inte var lika lyckosamma på området och detta berodde till stor del på 
dess placering. De låg för långt bort från dragaren Elgiganten så besöksfrekvensen blev 
låg. Fæster nämner även Systembolaget som en bra hyresgäst och dragare, men att den 
bör placeras på framsidan av köpcentrumet  snarare än i, på grund av delar av dess 
shoppingklientel. En god kluster och butikssammansättning är enligt Fæster i rätt 
område Siba, Elgiganten och OnOff, då denna klusterbildning underlättar för 
konsumentens jämförelsearbete och dess ansträngning.  
 
Det är enligt Fæster viktigt att hitta en motpol till den befintliga handeln i området, vid 
utvecklingen av en ny handelplats. Synligheten generellt och utemot vägar är även 
viktig, så att kunderna tydligt  ser handelsområdet. Fæster (2006) föreslår en 
kombination av en Retail Park och ett shoppingcenter, som en allt vanligare 
kombination i framtiden. Vid utvecklingen av ett shoppingcentrum görs analyser av 
upptagningsområdet, konkurrenterna och så vidare. Fæster anser vidare att det är viktigt 
att anpassa utbudet, restauranger utefter de som bor i området. Det är viktigt att 
identifiera målgruppen, hur de konsumerar och vilken inkomst de har och så vidare. 
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Han menar även att restaurangernas utbud måste anpassas utefter köpcentrumets 
öppettider. Retail Parks marknadsför ofta butikerna sig separat, medan gällande ett 
externt shoppingcentrum marknadsförs ofta centrumet som en helhet. Fæster  anser att 
det är viktigt att våga göra något annorlunda och få in andra mer unika butiker där det 
finns möjlighet. Ankarbutikerna är viktiga, då de förebygger ”dead ends” i 
köpcentrumet, som är ytor där kunden aldrig befinner sig. Det är vanligt att placera 
ankarbutikerna längst ut eller längst in i ett köpcentrum så att konsumenten måste 
passera andra butiker för att komma till ankarbutiken. Det är viktigt att samla kategorier 
som hör ihop som exempelvis hem och inredning, leksaker och teknik , samt mode och 
skönhet. Fashion svarar för cirka 70 procent av omsättningen i ett shoppingcentrum och 
därför är företag såsom H&M, Cubus, Gina Tricot, Carlings med flera viktiga och att 
dessa samlas i en kluster. Restauranger kan även fungera som ankarbutiker, medan 
caféer kan placeras mellan butikerna, då de klassificeras som ”food to go”. Fæster  
påpekar ljusets betydelse i ett köpcentrum och vikten av att det känns luftigt och 
fräscht.  
 
Hyreskontrakten skrivs oftast på 10 år eller längre i Retail Park och där är det extra 
viktigt att ha starka hyresgäster. I köpcentrum är de straka hyresgästerna även viktiga, 
då de svarar för cirka 80- 90 procent av omsättningen. De resterande cirka 10 procenten 
kan de lokala handlarna och de mindre butikerna stå för. Vid bestämmandet av 
hyresgästmixen är det enligt Fæster viktigt att se helheten. Även fast en mindre lokal 
handlare inte genererar lika mycket vinst som en större väletablerad detaljhandelskedja, 
kan de vara väsentliga för köpcentrumets helhet och koncept. Hyresgästerna kan tas in 
på grund av olika anledningar och det är viktigt att hitta en bra och fungerande mix, 
dels omsättningsmässigt och konceptuellt. Ankarhyresgästernas hyresavtal i ett 
köpcentrum skrivs vanligen på minst 7 år och andra skrivs på 3-5 år. H & M är en 
viktig ankarbutik och det finns enligt Fæster företag som inte är intresserade av att 
etablera sig där om inte H & M är där. Vanligtvis önskar även detaljhandelsföretagen 
att etablera sig vägg i vägg med H & M, för att dra nytta av deras 
kundgenomströmning. Fæster  anser att H & M betyder med för ett köpcentrum, än vad 
IKEA gör för en handelsplats. H & M är även viktiga vid en eventuell försäljning av ett 
köpcentrum.  
 
Dessa faktorer är de som investeraren främst tar i sin beaktning vid bedömning och 
värdering av ett köpcentrum (Fæster).  
 

• Hyresgästmixen eftersom den skapar enligt Fæster  det framtida och långsiktiga 
värdet  

• Läget, eftersom ett rätt läge är en förutsättning för köpcentrumet ska bli 
framgångsrikt.   

• Möjligheten till en eventuell exit. Det är vanligt att investmentbolag investerar i 
olika projekt och skapar en portfölj som de senare gör en exit genom försäljning 
inom en 3- 4 års period. Det finns enligt Fæster  goda möjligheter för detta i 
Sverige.  

• Utvecklingsföretagets tillförlitlighet och tidigare projekt och upphandlingar.  
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Bilaga 7 
 
 
Sammanställning av besöksintervju med Mats Carlo, Rodamco, den 8 maj 
2006 klockan 15.00 
 
En bra hyresgästmix är enligt Carlo en grundläggande förutsättning för ett köpcentrums 
framgång, bortsett fån lokalisering och köpkraft. Det är viktigt att både ha en bra bas 
med ankarhyresgäster, som Stadium, H & M och även specifika hyresgäster som skapar 
variation i ett köpcentrum. Restaurangutbudet är även en  viktig förutsättning, liksom 
tillgängligheten i form av goda kommunikationsmöjligheter, bra öppettider och 
parkeringsmöjligheter. För att kunna skapa en bra hyresgästmix måste en noggrann 
marknadsundersökning göras, ta reda på vilken målgrupp köpcentrumet ska rikta sig 
till. Det gäller därefter att hitta butiker som passar denna målgrupp. Fokusgrupper kan 
även användas för att få reda på vad kunderna efterfrågar.  Klusterbildningar av butiker 
kan göras dels prisbaserade och dels branschbaserade. Ankarbutikerna bör spridas ut 
för att skapa bra kundflöden i köpcentrumet.  
 
De flesta hyresavtalen är normalt på 3 -5 år, men hyresavtalen för vissa ankarbutiker 
kan vara skrivna på 10 år. När en hyresgäst väl etablerat sig i köpcentrumet är 
besittningsrätten stark. Detta på grund av hyreslagstiftningen som är till hyresgästernas 
fördel. Det är däremot vanligt att hyresgästens placeringen i köpcentrumet 
omförhandlas, för att hitta lägen som är omsättningsmaximerande.  
 
Hyresnivåerna i ett köpcentrum kan ibland vara för höga för vissa branscher eller 
företag och detta kan därmed utgöra ett hinder för att uppnå en bra utbud av produkter 
och tjänster. Rodamco arbetar dock på så sätt att vissa hyresgäster som anses vara 
betydelsefulla i ett köpcentrum och som kan tillföra något, kan ges speciella 
hyresrabatter. Hyresrabatterna är reglerade då hyresnivån enligt hyresnämnden måste 
vara ungefär på samma nivå som för en liknande butik i ett liknande läge. Det finns 
speciella uthyrare på Rodamco som arbetar med att hitta nya aktörer och mindre 
koncept som kan passa in i köpcentrat. Eftersom Rodamco Sverige ägs av Rodamco 
Europe kan erfarenheter utbytas mellan länderna och diskutera nya potentiella 
hyresgäster.  
 
Ett köpcentrums image skapas enligt Carlo bland annat av hyresgästmixen och 
centrumledningens arbete. Centrumledningen i Rodamcos köpcentra arbetar med 
marknadsföringsåtgärder såsom olika aktiviteter, som är anpassade utefter målgruppen i 
upptagningsområdet. Det är viktigt att aktivera butikerna och marknadsplanen för 
köpcentrumet utvecklas av centrumledningen och integreras sedan med butikerna och 
personalen.  
 
Ett köpcentrums försäljningspotential utvärderas genom att undersöka 
marknadsområdet och inkomststatistiken ger ett underlag. Genom att hitta rätt butiker 
för köpcentrumet och klustra ihop dem rätt, kan försäljningen öka. Det är viktigt att 
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veta om det är en butik som genererar kundflöden och att placera rätt grannar bredvid 
den. Carlo nämner banker som en hyresgäst som inte genererar så mycket kundtrafik 
och därför bör placeras vid utkanten av köpcentrumet.  
 
Rodamcos hyresgäster marknadsförs gemensamt i vissa tidningar och annonser. Att 
visa mångfalden av butiker i ett köpcentrum är viktigt. Alla hyresgäster betalar en viss 
marknadsföringsavgift som baseras på förhyrd yta. Vid utvärdering av en ny hyresgäst 
bedöms hur väl denne passar in i uthyrningsplanen, om den passar in på marknaden, 
vilken ekonomi denne har och om sortimentet kompletterar det övriga i köpcentrumet. 
”Ankarhyresgästerna är grunden för ett lyckat köpcentrum” . Ankarhyresgästerna är 
bland andra H & M, Clas Ohlsson, Stadium och dagligvarubutiker. Det finns speciella 
uthyrare på Rodamco som endast arbetar med kedjebutikerna.  
 
Det finns platser i ett köpcentrum som är mer åtråvärda än andra. De platser som 
genererar mycket folk är där två kundflöden möts och i närheten av entréer. Åtråvärda 
platser är alltså där trafiken av människor är hög.  Vid värdering av en butikslokal tas 
hänsyn till faktorer som marknadsvärdet, kvaliteten på lokalen och hur hyresbilden ser 
ut för liknande lokaler. En hyresgästs sortiment kan påverka hyressättningen, om 
hyresgästen har ett betydelsefullt sortiment som kan gynna hela köpcentrumet kan en 
lägre hyra ges.  
 
Caféer och restauranger är enligt Carlo viktiga för att skapa en god shoppingmiljö i 
köpcentrumet. Det är viktigt med oaser där kunderna kan slappna av. Dofter, ljud på 
verkar kunden och att det är rent, fräscht. Säkerheten är vidare en viktig aspekt. Carlo 
tror inte så mycket på underhållningsbaserade aktiviteter, utan anser att de prisbaserade 
är de mest viktiga.  
 
Hyresgäster som är betalningsstarka är viktiga för att få en kortsiktig lönsamhet på en 
köpcentrumsinvestering. Dessa är även viktiga för att få en lönsamhet på lång sikt, 
tillsammans med hyresgästmixen. För de företag som har en exit strategi är 
betalningsstarka hyresgäster av stor vikt. Det är hyran som värderar fastigheten och 
kedjebutikerna kan oftast generera höga hyror. I dagsläget vet knappast de utländska 
investerarna vad de köper, de tar inte hyresgästmixen i särskilt stor beaktning utan tar 
endast hänsyn till hyresnivåerna.  
 
Rodamco har en fast hyresnivå samt en omsättningsbaserad, med undantag för 
restauranger och frisörer som endast har en fast hyresnivå. Ett köpcentrum värderas 
utifrån hyrorna och  fastighetens skick, men hyresgästmixen är även enligt Carlo viktig.  
Den ökade konkurrensen och likriktningen innebär att det blir allt viktigare att särskilja 
ett köpcentrum och detta kan göras genom en hyresgästmix som består av  lokala och 
internationella företag.  
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Bilaga  8 
 
Sammanställning av besöksintervju med Meta Troell, Svensk Handel den 
21 april klockan 10.00 
 
 
Under 70 talet började handeln enligt Troell flytta in till olika externa köpcentra. Under 
80-90 talet skedde den största utbyggnaden av externa köpcentra och det började 
diskuteras att de utgjorde ett hot mot handeln i stadskärnan. Troell beskriver att det idag 
sker idag en byggboom av externa köpcentra i Sverige. Det behövs mer handel i 
tillväxtområdena i takt med den positiva befolknings och konsumtionsutvecklingen i 
dessa områden. Dessa områden är främst de större städerna och hon anser att det 
exempelvis behövs ett lika stort Täby Centrum i Stockholm per år, för att möta 
efterfrågan.  I Stockholm ökar befolkningen med 1 procent varje år, dagligvaruhandeln 
ökar med 0,5 procent och sällanköpshandeln ökar i genomsnitt med 2 procent varje år i 
Stockholm. Den genomsnittlige svensken konsumerar för 44 000 kronor per år (Troell).  
 
Risken som finns när det etableras för många liknande köpcentrum med ett likartat 
utbud i närheten av varandra, är att de tar marknadsandelar av varandra. Det är därför 
viktigt att ett köpcentrum nischar sig,  hittar något som är unikt, exempelvis ett tema för 
att särskilja sig från konkurrenterna.  Troell anser att det likartade utbudet och 
upplevelserna är förödande. Anledningen till varför många köpcentrum ser likadana ut, 
är för att kedjebutikernas dominans och det upplägget är ett vinnande koncept. Men det 
kommer snart enligt Troell att ske en motreaktion eftersom konsumenten söker det 
unika.  
 
De som investerar i de svenska köpcentrumen är ofta utländska finansiärer. Sverige ses 
som ett bra ingångsmarknad till den Nordiska marknaden och blir satsningarna lyckade 
i Sverige, blir det med stor sannolikhet även lyckade i resten av Norden. Det är även 
många nya internationella detaljhandelsföretag som är på ingång på den svenska 
marknaden. Investeraren köper enligt Troell ofta det som finns tillgängligt på 
marknaden, men viktiga faktorer som de väger in i besluten är även läget och framtida 
utvecklingsplaner för området. Troell anser att investerare bör uppmärksamma att 
marknaden är snabbrörlig och att variation i köpcentrumen är viktigt för att bli 
framgångsrika i framtiden.  
 
Kedjebutikerna karakteriserar enligt Troell den svenska externa handeln. Troell anser 
att utbudet, tillgängligheten, öppettiderna, parkeringsplaster, en attraktiv 
marknadsföring och att det är rent och fräscht är viktiga faktorer och avgörande för 
huruvida ett köpcentrum blir framgångsrikt eller inte.  
 
Köpcentra fungerar enligt Troell som ett offentligt rum, där människor interagerar och 
möts. Det är viktigt att utveckla köpcentra så att detta främjas genom bänkar, sittplaster 
och så vidare.  
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Det är enligt Troell vikigt att ta fram något specifikt och identifiera vilken målgrupp 
man ska rikta sig till.  De externa köpcentrumens framväxt försvårar för de mindre 
lokala handlarna att driva en lönsam verksamhet, men Troell anser att det alltid 
kommer att finnas en marknad för dessa mindre lokala butikerna. Enligt Troell kommer 
tjänster och varor att integreras mer  i köpcentrum i framtiden. Köpcentra med olika 
teman är även något som hon anser att vi kommer att se mer av i framtiden.  
 
Den rådande hyreslagstiftningen stöttar på ett sätt likriktningen, då den begränsar 
möjligheten att ha olika hyresnivåer. Enligt hyreslagstiftningen är marknadspriset 
rådande och om det finns alltför stora skillnader i detaljisternas hyresnivåer, kan de som 
betalar mer protestera och föreslå jämförelsehyra. Då tvingas fastighetsvärden sänka 
hyresnivåerna och då kan köpcentrumet inte bli lönsamt. Ett sätt att komma runt denna 
problematik kan var så kallade sidoavtal, där en föreslagen rabatt ges till vissa mindre 
mer nischade hyresgäster som inte är lika starka som kedjebutikerna. Detta kan dock 
innebära problem vid uppköp av köpcentrumet, då den nya ägaren kan negligera dessa 
sidoavtal och kräva full hyra av hyresgästerna.  
 
En bra hyresgästmix ur ett konsumentperspektiv är enligt Troell ett köpcentrum som 
har ett stort och varierat utbud med olika prisnivåer. Ur ett investerarperspektiv anser 
hon att en bra hyresgästmix består av köpstarka hyresgäster, som har tydliga koncept. 
Ur ett handelsperspektiv anser Troell att detaljisterna värdesätter en bra mix av andra 
starka hyresgäster, ett bra hyresläge, rimliga öppettider samt en aktiv marknadsföring 
från fastighetsförvaltningen.  
 
Hyresgästmixen är väsenlig för ett köpcentrums framgång, är mixen ointressant blir 
hela köpcentrumet ointressant.  Ett köpcentrum kan enligt Troell antingen vara 
någonting för alla eller ett temacentrum.  
 
Viktiga dragare eller ankarbutiker i ett externt köpcentrum är restauranger eftersom de 
även får kunderna at stanna längre. Systembolaget och Apoteket är andra viktiga 
ankarbutiker. Det är vidare viktigt att det finns tillräckligt många butiker för att 
kunderna ska besöka köpcentrumet. Kvinnor tittar i ungefär åtta butiker innan de 
handlar något och män tittar i ungefär en och en halv innan de handlar. Det är därför 
viktigt att det finns ett visst antal butiker, så att kunderna besöker köpcentrumet.  
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Bilaga 9 
 
Sammanställning av besöksintervju med Örjan Södergren, Atrium 
Fastigheter den 10 maj klockan 08.00 
 
Södergren anser att ett sätt att arbeta med hyresgästerna i ett köpcentrum är genom 
helhetsklustringar, som innebär att samla olika detaljister från olika branscher på en 
extern handelplats. Som ett exempel nämner han ett externt handelområde, där det finns 
en dagligvarubutik, en klädbutik för hela familjen, en hemelektronikbutik, en stor 
skoaffär samt systembolag. Med denna mix skapas en helhetslösning för konsumenten. 
Södergren belyser vikten av ha bra skyltar till köpcentrumet och att ha gemensamt 
namn. Att skylta till köpcentrumet från motorvägen krävs ett godkännande från både 
kommun och vägverk. Det är även viktigt att köpcentrumet har en snygg fasad och att 
skapa något annorlunda .Namnet på köpcentrumet är enligt Södergren, viktigt för att 
profilera hela köpcentrumet och inte en enskild stor aktör, som exempelvis IKEA eller 
Coop. 
 
Enligt Södergren klara sig ofta inte en enskild aktör på ett externt handelsområde, utan 
behöver i regel kompletterande handel för att klara sig. Coop nämns som ett exempel, 
som på grund av den ökade konkurrensen, måste minska sina egna försäljningsyta och 
öppna upp för andra aktörer att etablera sig för att öka den totala dragningskraften till 
handelsområdet. Denna kompletterande handel kan på ett externt handelsområde vara 
volymhandel i form av Jula, Jysk, andra hem och fritidsdetaljister, systembolag, 
sportbutiker och så vidare.  
 
Vid utvecklingen av en hyresgästmix ges alternativ på olika aktörer som anses passa in 
i konceptet. Som första alternativ vill man kanske ha in Mc Donalds, och vill inte Mc 
Donalds etablera sig är andra alternativet Max.  Olika planer gällande hyresgästmixen 
tas fram med olika alternativa hyresgäster.  
 
Enligt Södergren är det de externa storhandelsområdena som utvecklas mest i 
dagsläget. De finns befintliga detaljister som anpassar sina koncept för att bättre passa 
in i storskaliga mått. Hemtex håller bland annat på att utvecklar ett ”Big box koncept ”. 
Han menar även att de mindre företagen blir allt mer utkonkurrerade av de större.  
 
Södergren anser att läget är a och o för ett externt köpcentrums framgång, följt av god 
tillgänglighet, bra och gratis parkeringsplatser. Det är viktigt att utveckla en 
hyresgästmix där hyresgästerna passar ihop med varandra. Sammansättningen av 
hyresgäster kan klustras ihop branschvis och skapa olika nischade områden som endast 
består av exempelvis hemelektronik eller allt för hemmet. Enligt Södergren är det 
många nya internationella aktörer på ingång på den svenska marknaden. Södergren 
anser att det är fullt möjligt att utveckla ett köpcentrum, utan ankarhyresgäster och 
endast mindre butiker.  Han poängterar dock att H & M är en stark dragare och att 
många detaljister är intresserade av att etableras sig där H & M finns.  
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Det är viktigt att hitta något unikt som särskiljer de externa handelsområdena åt.  
 
Köpcentrum bör byggas på samma sätt som detaljister tänker i utformningen av sina 
butiker. Att mjölken står längst in i en dagligvarubutik är ingen slump. De flesta 
konsumenter måste handla mjölk och därför är den oftast placerad längst in i butiken, så 
att kunden ska röra sig så mycket i butiken, upptäcka nya produkter och handla mer. 
Det gäller att få kunden att röra sig på ett sådant sätt så att det kan öka försäljningen. 
Samma tänk kan appliceras i utformningen av ett externt handelsområde. Att placera en 
åtråvärd detaljist, i slutet   så att de andra butikerna måste passeras an vara en god idé. 
”Mjölken” i ett externt köpcentrum kan enligt Södergren vara Systembolaget.  
 
Hyreskontrakten ses som en värdehandling och hyresgästen har ett besittningsskydd. 
För att kontrollera hyresgästmixen finns det bestämmelser att hyreskontrakt inte får 
säljas och köpas fritt. Om en hyresgäst vill sälja sitt hyreskontakt, måste den nya 
hyresgästen verka inom samma bransch och ha liknande koncept. Hyresgästavtalen är 
vidare inte enligt Södergren särskilt flexibla.  
 
Marknadsföring och ledning av köpcentrum ska enligt Södergren styras av ägaren av 
köpcentrumet och inte av den loka företagarföreningen som kan finnas i olika 
köpcentrum.  
 
I externa handelområden är hyresnivåerna relativt jämna. Det finns en fast hyra och en 
omsättningsbaserad.  
 
Atrium har ingen exit strategi utan vill hellre köpa mer. Det finns dock idag en brist på 
lediga köpcentrum, då konkurrensen från utländska investerare har ökat.  
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Bilaga 10  
 
Sammanställning av besöksintervju med Mark von Melen, Aberdeen 
Property Investors, onsdagen den 10 maj klockan 16.00 
 
Von Melen nämner hyresgästmixen och då främst antalet butiker som en viktig faktor 
för ett köpcentrums framgång. Enligt von Melen kommer ett köpcentrums storlek att få 
en allt större betydelse för framgången. Von Melen har noterat att de köpcentra som 
nått den bästa framgången är de som erbjuder ett brett antal hyresgäster. I ett externt 
köpcentrum är tillgängligheten en viktig faktor för framgång. Von Melen talar om en 
”dörr till dörr upplevelse” där parkeringsplatser har stor betydelse. Det gäller enligt von 
Melen att begränsa antalet beslut en kund måste ta för att komma fram till 
köpcentrumet efter beslutsprocessen är en ökad stressfaktor som påverkar kundens 
köplust negativt. Utöver tillgängligheten och antalet hyresgäster är designen 
betydelsefull. Von Melen påpekar att de genom en kundundersökning kommit fram till 
att designen till och med är viktigare än kundens närhet till köpcentrumet. Von Melen 
berättar att de arbetar med designen genom bland annat materialval och utformning av 
allmänytor. Designen är viktig för att locka dit rätt hyresgäster eftersom dessa vill 
exponera sitt varumärke i rätt miljö. Von Melen tillägger att designen ska ge kunden en 
upplevelse som den kan ta med hem. Det gäller även att utforma köpcentrumet så att 
det tilltalar rätt målgrupp. Som exempel nämns Stinsen köpcentrum som har utformats 
för att underlätta för familjen med anpassade restauranger, rulltrappor etc. Von Melen 
tillägger dock att hyresgästmixen fortfarande var nummer ett i arbetet med Stinsen för 
att skapa ett utbud som lockar denna målgrupp. 
 
Von Melen anser att handelsplatser som vill bli framgångsrika fortsättningsvis måste ha 
en mix av volymhandel, detaljhandel och fackhandel. Bra exempel på detta är enligt 
von Melen A6, Stinsen, Marieberg i Örebro och Bergvik i Karlstad. Ett 
volymhandelsområde som gränsar till IKEA har ofta ett bredare upptagningsområde 
och kan därför satsa på ett brett utbud. Det är en fördel även i volymhandelsområden att 
satsa på en strukturerad enhet där inte avståndet mellan olika enheter är för stort, 
återigen för att underlätta för kunden i beslutsfattandet. Om ett handelområde har olika 
ägare bör dessa gå samman för att skapa en samordnad verksamhet.  
 
En bra hyresgästmix beror på det specifika köpcentrumet. För att ta reda på ett passande 
utbud görs marknadsanalyser både på primär och sekundärområdet. 
Konsumtionsmönster är viktiga för att ta fram olika livsstilsprofiler. Faktorer som 
bestämmer utbudet är den profil de valt samt storleken på köpcentrumet. Konkurrensen 
i området måste analyseras och sedan bestämmer de sig för om de skall möta befintlig 
konkurrens eller differentiera sig.  
 
Von Melen berättar att de försöker göra hyresavtalen så korta som möjligt. Den kortaste 
tiden är dock tre år på grund av de indexreglerade hyresavtalen. Besittningsrätten gör 
att de arbetar aktivt med att omförhandla avtal med hyresgästerna. Det gäller enligt von 
Melen att vara så smal som möjligt i kontrakten så att hyresgästen inte får möjlighet att 
gå utanför det rådande utbudet.  
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Varje hyresgästmix är ett nytt pussel som skall läggas. I ett befintligt köpcentrum är det 
svårt att sätta en ny profil på köpcentrumet. Detta gäller även vid uppköp på grund av 
besittningsrätten.  Von Melen anser att enskilda handlare kan hjälpa till att skapa en 
extra krydda till hyresgästmixen men att de oftast inte ha så pass definierade koncept 
som krävs. Von Melen menar att en driven, duktig handlare visst kan klara av kraven 
som en köpcentrumetablering innebär. Von Melen berättar att de tar in enskilda 
handlare om de anser konceptet vara bra. De blir dagligen uppvaktade av enskilda 
handlare som är intresserade av en köpcentrumetablering så det gäller enligt von Melen 
att sålla bland dessa. Von Melen berättar att de har fördelen att vara ett företag som 
verkar inom flera länder eftersom detta gör att de har ett brett kontaktnät. Detta gör det 
lättare att fånga upp nya koncept som har uppmärksammats av Aberdeens kollegor i 
grannländerna. Von Melen berättar att de kan göra vissa avsteg i hyreskraven för att få 
in ett koncept som känns rätt för ett köpcentrums helhet. I Aberdeens köpcentra har de 
ett antal exempel på sådana hyreskompromisser.  
 
Von Melen anser att ett köpcentrums image är en del av varumärkesbyggandet och kan 
liknas vid att fråga sig vilka kläder köpcentrumet skall ha på sig. Von Melen menar att 
hyresgästmixen är en del i varumärkesbyggandet. Är det ett modecenter skall 
modebutiker spegla utbudet är det ett familjecentrum är det bredden som är viktig. Alla 
varumärken måste spegla imagen i köpcentrumet. Det gäller att hitta den röda tråden. 
 
Enligt von Melen får investeringarna i köpcentrum allt kortare livscykler vilket gör att 
de måste förvaltas mer aktivt. Enligt von Melen kan ett kommundelscentrum 
uppgraderas genom ett köpcentrum med en bra status. Som exempel nämner han Kista 
centrum som innan var en tråkig plats mestadels kopplad till affärsrelationer.    
 
Von melen berättar att de regelbundet gör marknadsundersökningar för att försäkra sig 
om att de når försäljningspotentialen. I dessa undersöks beteendemönster och att de vill 
ta reda på varför vissa kundgrupper och inte andra kommer till köpcentrumet. Von 
Melen berättar att de arbetar med mätningar och uppföljningar av nyckeltal som visar 
hur de presterar. Utifrån dessa skapas olika strategier i profilskapande eller 
trafikskapande syfte etc. Von melen anser att olika aktiviteter kan komma att bli 
vanligare men mycket beroende på typ av köpcentrum. Eftersom köpcentrum allt mer 
har tagit över platsen som ” kyrkan mitt i byn”  är olika aktiviteter av betydelse. 
 
Von Melen anser att centrumledaren bör ta över ansvaret från företagarföreningen. 
Enligt von Melen bör handlarna lägga energi på försäljning medan fastighetsägaren tar 
ansvaret för andra delar för att få dit kunden som exempelvis marknadsföringen. 
 
 
Nyckeln bakom synergieffekter är att skapa en struktur som gör det enkelt för kunden 
att röra sig i området. Det skall inte vara svårt att hitta det man söker.  
 
Det gäller att placera hyresgäster utefter kundvarvet. Det bästa enligt von Melen är att 
kunden går förbi alla butiker vid ett besök i ett köpcentrum. Ett bra sätt är enligt von 
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Melen att utforma köpcentrumet som en triangel och placera ankarhyresgäster i hörnen 
så att kunden dras förbi varje del av köpcentrumet. Von Melen berättar att de 
hyresgäster med bra omsättning kan få bättre lokaler och bättre hyresavtal. Hyresgästen 
utvärderas efter hur väl den kan kombineras, gärna så att kunden kan kombinera olika 
köptillfällen som fackhandel, volymhandel etc.   
 
En fastighetsinvestering är enligt von Melen alltid en mer eller mindre långsiktig 
investering. Sedan kan verksamheten drivas upp i mer kortsiktiga och mer långsiktiga 
investeringar. Som en typisk kortsiktig investering nämner von Melen att locka dit 
artister. En långsiktig investering är exempelvis att bygga upp en karusell i varuhuset.  
 
Von Melen berättar att allt går hand i hand men att en marknadsanpassad hyresgästmix 
kan påverka värderingen. Är fallet inte sådant kan investeraren fråga sig vad 
köpcentrumet har för försäljningspotential och sedan relatera prissättningen efter detta.    
        
Von Melen anser att det mycket väl är så att kunden endast orkar handla på IKEA vid 
ett tillfälle men att det kan lära kunden att åka till en viss plats. Att skapa ett nytt 
handelsmönster gör att kunden troligtvis åker tillbaks till samma ställe. IKEA kan 
hjälpa en handelsplats att få en position på marknaden. 
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Bilaga 11 
 
Samanställning av besöksintervju med Henrik Jussi Pekka, Möller och 
Partners onsdagen den 17 maj 2006 klockan 13.00 
 
Jussi Pekka har uppmärksammat att fastighetsägare har börjat se på handelsfastigheter 
på ett nytt sätt och berättar att handelsfastigheter numera värderas mer som bostäder. 
Jussi Pekka anser att risken med investering i handelsfastigheter är lägre i förhållande 
till en investering kontorsfastigheter eftersom handeln påverkas av fler faktorer än 
räntor, som exempelvis köpkraften. Ett köpcentrums lönsamhet ligger därför tätt ihop 
med konsumenternas välmående anser Jussi Pekka. Jussi Pekka tillägger att 
anledningen till att köpkraften ökar för varje år är dels för att handeln har blivit en 
hobby och dels för att vi befinner oss i högkonjunktur. Jussi Pekka  har 
uppmärksammat att priserna på handelsfastigheter har stuckit iväg på grund av att allt 
fler investerare har uppmärksammat den långsiktiga lönsamheten i en 
handelsfastighetsinvestering.  
 
Jussi Pekka  berättar att de utländska investerarna ofta har en exit -strategi på cirka 3-5 
år. Jussi Pekka berättar vidare att investerarna ofta har olika incitament med en 
investering. Pensions och försäkringsfonder vill oftast investera i säkra 
handelsfastigheter som ger ett långsiktigt värde medan andra investerare söker en mer 
kortsiktig och riskfylld investering där de kan förädla en befintlig eller utveckla en helt 
ny handelsfastighet. Enligt Jussi Pekka  har vissa utländska investerare begränsad 
kunskap angående företag på den svenska marknaden och hur en lönsam 
hyresgästmixen kan skapas, utifrån svenska förutsättningar. De utländska investerarna  
använder sig därför, enligt Jussi Pekka, gärna av ett Asset Management –företag, såsom 
Möller och Partners.   
 
I en Retail Park anser Jussi Pekka att hyresgästerna själva måste sköta 
marknadsföringen med hjälp av sina starka varumärken och att det där inte krävs någon 
gemensam planering. Detta eftersom ankarbutikerna är så stora i sig själva. Som 
exempel nämner Jussi Pekka, Stadium, Intersport och Plantagen. Upplevelser har visat 
sig fungera dåligt på externa handelsplatser med Heron City som exempel. Jussi Pekka  
anser att det krävs mycket arbete med utvecklingen av en profil för att kunna dra 
kunder till ett område som inte naturligt drar trafik av sig själv. Enligt Jussi Pekka kan 
profilen mycket väl vara att erbjuda ett brett sortiment där kunden hittar allt.  
 
I ett externt köpcentrum måste fastighetsägaren vara mer aktiv och arbeta med 
shoppingupplevelsen och de gemensamma ytorna. Den stora skillnaden här är att 
kunden inte åker till storbutiksområden för att trivas. Däremot så måste även 
storbutiksområden ha tillgång till sittplatser och ett restaurangutbud utöver den lokala 
korvgrillen. Han belyser även vikten av att det måste finnas sittplaster.  
 
Jussi Pekka nämner ankarhyresgästerna som en viktig framgångsfaktor i ett externt 
köpcentrum. Han menar att om känner kunden igen märket, skapas en ” hemmakänsla”, 
som lockar kunden till handelplatsen. Vidare nämner han läget som en av de viktigaste 
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framgångsfaktorerna. Jussi Pekka menar att det är svårare att attrahera konfektion till 
externhandeln, eftersom att de externa handelområdena oftast inte anses ha ett 
tillräckligt stort försäljningspotential. Den konfektion som kan anser fungera bäst i ett 
externt handelsområde, är mer funktionell konfektion, såsom sport och fritid.  Jussi 
Pekka berättar att gällande layouten, är det viktigt att placera en dragare vid entrén, 
samt att sprida ut dem, för att få ett jämt kundflöde. Det är vidare viktig att inte bygga 
in återvändsgränder, dit kunderna inte rör sig. Det är en god idé enligt Jussi Pekka att 
placera en stark ankarhyresgäst i en hörna, då konsumenten går dit ändå.  
 
Om en restaurang eller en mindre enskild handlare vill etablera sig i ett köpcentrum, ber 
alltid Möller och Partners om en bankgaranti, som en säkerhet. Jussi Pekka är dock 
medveten om att detta kan ställa till problem för den enskilde handlaren. Men det krävs 
för att sålla bort de hyresgästerna som har risk att  komma på obestånd. 
 
Enligt Jussi Pekka minskar hyresnivåerna ju större ytan är. Vidare är hyrorna generellt 
lägre i ett externt handelsområde, jämfört med ett shoppingcentrum i ett cityläge. 
Längden på hyresavtalen varierar, enligt Jussi Pekka  men inga skrivs i regel under 3 år.  
Är det en ny hyresgäst vill man helst skriva på fem år och ska man bygga nytt för en 
hyresgäst vill man helst skriva på 10 år, berättar Jussi Pekka.  
 
Vid uppköp av ett befintligt köpcentrum, tas hänsyn till omsättningen, både i dagsläget 
och historiskt sett, berättar Jussi Pekka. Hyresnivåerna är även viktiga, samt hyrorna i 
relation till omsättningen. Det finns nyckeltal på vilken nivå hyrorna ska ligga på för 
varje bransch som man går efter. Köpcentrumets ombyggnadspotential är även viktig, 
om det finns vakanta lokaler och så vidare. Det enligt Jussi Pekka  företag som köper 
köpcentrum, som de sedan bygger om, förnya och sedan säljer detta till ett högre pris. 
En parallell kan dras till bostadsmarknaden, där liknande företeelse är vanligt 
förekommande.  
 
Eftersom konkurrensen är hård, speciellt i storstäderna är det viktigt att särskilja 
köpcentrumen berättar Jussi Pekka.  Det gäller helt enkelt ”att vara bäst i klassen” . 
Det är viktigt att se ytorna som intäktsgenererande och förädla köpcentrum för att 
kunna tjäna pengar. Jussi Pekka tror att större köpcentra kommer bli allt större i 
framtiden och att de mellanstora köpcentrumen kommer få det svårare att gå runt.  
 
Jussi Pekka nämner den kritiska massan är viktig för ett köpcentrum idag. Det blir även 
allt viktigare att nischa sig. Man kan enligt Jussi Pekka både nischa sig och erbjuda allt. 
Att erbjuda allt blir en nisch i sig.  
Enligt Jussi Pekka kan fördelar ges och butikerna kan tjäna mer, genom att ha flera 
liknande grannar”. 
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Bilaga 12 
 
Sammanställning av telefonintervju med Anders Röstlund, Ågren Konsult 
den 24 april klockan 14.00  
 
Röstlund anser att butikssammansättningen är en viktig faktor för ett externt 
köpcentrums framgång. Det är enligt honom viktigt att hyresgästsammansättningen är 
väl anpassad till marknaden. Det är viktigt att ta fram ett detaljhandelsunderlag över 
köpkraften och demografiska faktorer i området för att kunna bestämma vilka 
hyresgäster som ska finnas i köpcentrumet. Först gäller det enligt Röstlund att definiera 
sitt marknadsområde och sedan arbeta för att anpassa butikssammansättningen efter 
marknaden och de befintliga konkurrenterna. Hyresgäster som är specifikt viktiga ur ett 
generellt perspektiv är enligt Röstlund kedjebutiker som Lindex, KappAhl, H & M med 
flera. Lokala dragare är även viktiga och för köpcentrumet och butikerna bestämmer 
tillsammans köpcentrumets roll och vilket tema det har. Att ständigt arbeta för att göra 
kunderna nöjda i köpcentrumet, att arbeta med förnyelse, anpassa utbudet och se till att 
köpcentrumet är fräscht och rent är faktorer som Röstlund  anser vara viktiga för att ett 
externt köpcentrum ska bli framgångsrikt på lång sikt. Enligt Röstlund är hyresavtalens 
längd olika och varierar mellan 3 till 10 år. De hinder som kan finnas i arbetat med att 
uppnå ett bra utbud av produkter och tjänster kan enligt Röstlund vara om andra 
affärshus i området har det önskvärda utbudet eller om detaljhandelsunderlaget blir 
felaktigt. Ett annat hinder kan även vara om fastigheten får problem med 
tillgängligheten av vissa specifika  produkter. Det är enligt Röstlund viktigt att blicka 
framåt, att hålla sig ajour, anpassa utbudet efter trender och skapa en anläggning som 
ligger i framkant. Designen spelar här en viktig roll och det är viktigt att den håller ur 
ett långsiktigt perspektiv. Det enligt Röstlund svårt för mindre handlare att etablera sig i 
köpcentrum, på grund av de långa öppettiderna som hyresgästerna måste anpassa sig 
utefter. Han menar att de mindre handlaren istället får söka sig till andra lokaliseringar, 
om de inte kan anpassa sina öppettider utefter köpcentrumets. Han är samtidigt 
medveten om den likriktning som idag finns och belyser vikten av att hitta de butiker 
som blir kryddan i köpcentrumet.  Hur köpcentrumet sköts, hyresgästmixen, 
marknadsföringen samt designen i köpcentrumet nämner Röstlund som viktiga faktorer 
som påverkar ett köpcentrums image. Han menar att en bra image betyder mycket för 
köpcentrumet. Det är viktigt att arbeta fram ett koncept, som har en anknytning till 
marknaden. Hyresgästmixen har en betydande roll gällande köpcentrumets image. 
Köpcentrumets försäljningspotential utvärderas med hjälp av konsumtionsunderlaget, 
för den specifika marknaden som visar hur konsumenterna handlar. Ett 
detaljhandelsindex tas fram för att se om det sker i ett inflöde eller ett utflöde i 
kommunen.  
 
En hyresgästs potential utvärderas genom konceptets dragningskraft och dess 
försäljning per kvm. För att skapa synergieffekter i ett köpcentrum bör 
konceptbutikerna placeras bredvid varandra. Genom att placera liknande butiker 
bredvid varandra ökar försäljningen. Röstlund nämner den kritiska massan som måste 
uppnås för att en kund ska besöka köpcentrumet.  Konceptet styr placeringen av 
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hyresgästens placering i köpcentrumet. Hyresgästen kan påverka storleken på butik, 
men Ågren Konsult bestämmer placeringen. Röstlund menar att om man har en bra 
såkallad ”masterplan” i köpcentrumet finns det inga sämre butikslägen. Hyresnivån i 
köpcentrumet är relativt jämn och storleken på butikerna avgör hyran. Ågren Konsult 
arbetar med en fast grund hyra samt en viss omsättningsbaserad.  
 
Det är enligt Röstlund viktigt att skapa rätt koncept för rätt målgrupp för att få kunderna 
att besöka köpcentrumet. Hyresgästerna spelar en stor roll för att få kunderna att besöka 
köpcentrumet oftare och få dem att stanna längre, eftersom det är i butikerna som 
transaktionen och mötet sker. Ett framgångsrikt köpcentrum har bra hyresgäster, som 
genererar en hög hyra, som i sin tur ger en hög avkastning. På detta sätt är 
hyresgästmixen enligt Röstlund viktig vid värdering av ett köpcentrum.  
 
Röstlund nämner Nova i Lund som ett exempel, som är ett köpcentrum strax utanför 
Lund som Ågren Konsult har utvecklat. Nova Lund arbetades fram som ett köpcentrum 
med spetsiga butiker, en hög modenivå och som skulle spegla lundakulturen.  
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Bilaga 13  
 
Sammanställning av telefonintervju med Mikael Gabrielii, KeoSve, den 28 
april klockan 9.00  
 
Gabrielii berättar att det alltid är läget som är viktigast för ett köpcentrums framgång. 
Men utöver detta menar Gabrielii att köpcentrumet dessutom måste vara lätt att tillgå. 
Som exempel nämner Gabrielii arbetet med Center syd som kommer att ligga på ett bra 
läge precis vid E6:an men har problem med hur kunden skall kunna ta sig dit. En annan 
viktig faktor är trafiken enligt Gabrielii som tillägger att om trafiken inte är naturlig, 
som fallet i en citykärna, måste den alltid skapas. Gabrielii anser att trafiken skapas bäst 
genom några ankarbutiker som kundmagneter. Enligt Gabrielii kan det bli svårt att 
locka dessa ankarbutiker om inte köpcentrumets läge och tillgänglighet känns naturlig. 
 
En bra hyresgästmix beror enligt Gabrielii på vilken typ av centrum det handlar om. En 
av Gabrieliis erfarenheter är att en stark livsmedelsaktör gärna kan kompletteras med 
ett antal detaljhandelsbutiker. Gabrielii berättar att Lindex kan vara intressant för en 
småbarnfamilj som åker för att handla mat.  
 
Gabrielii anser att magkänslan har stor betydelse vid utvecklingsfrågor. Gabrielii 
berättar att det gäller för köpcentrumutformaren att se vilken miljö som köpcentrumet 
är etablerat i. Ett  bra exempel på hur miljön spelar in är Enligt Gabrieli köpcentrumet 
Amiralen i Karlskrona där en matbutik samt endast några få modekedjor räcker för att 
locka kunderna. Annars beror den rätta hyresgästmixen mycket på om köpcentrumet är 
nytt eller befintligt. I ett befintligt köpcentrum kan en komplettering av hyresgästmixen 
göras genom att kolla upp vad som saknas i det befintliga utbudet. I ett nytt köpcentrum 
är det bäst att utvärdera hyresgästutbudet med utgångspunkt på centrumtyp. Där kan en 
känsla av vad som är på gång vara bra att ha men mixen måste även anpassas efter 
köpcentrumets storlek.    
 
Det bästa sättet är ändå i slutändan att gå på erfarenhet vid utformningen av 
hyresgästmixen och dra lärdom av tidigare projekt. Gabrielii berättar att de vid 
projektet med Center syd försökte tänka på den stora likriktningen. Detta innebär ändå 
att dragarna måste finnas kvar men att man kan arbeta med att försöka hitta andra 
hyresgäster som kan tillföra något nytt. Problemet kvarstår dock enligt Gabrielii att 
Sverige är en liten marknad vilket gör det svårt att nischa köpcentrum. 
 
Gabrielii berättar skämtsamt att det är mest tjat som gäller vid arbetet att locka de 
betydelsefulla ankarhyresgästerna. Mer ingående så gäller det att ha ett starkt och 
tydligt koncept som attraherar hyresgästerna. Det är även bra att ha ett inarbetat namn 
på marknaden som hyresgästerna litar på. Hyresgästerna vet då att 
köpcentrumutvecklaren har en känsla för vilket utbud som kommer att passa i det 
tilltänkta köpcentrumet. En viktig del i arbetet är enligt Gabrielii att skapa starka 
relationer med hyresgästerna.  
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För att ett köpcentrum skall bli framgångsrikt på sikt anser Gabrielii att det måste hända 
saker. Med detta menar Gabrielii att det kanske behövs byta ut vissa hyresgäster men 
även att hyresgästerna har en viktig del i detta arbete genom att själva förnya sina 
koncept. Ett bra samarbete med hyresgästerna är viktigt även i denna process så att de 
förstår vikten i att förnya sig i takt med köpcentrumet. Gabrielii tillägger att ett 
köpcentrum, till skillnad från en kontorsinvestering, ständigt lever vilket innebär att det 
alltid måste jobbas med. Eftersom det kan bli för dyrt att ständigt bygga om 
köpcentrumet kan det räcka med små förändringar som exempelvis belysningen. Ett 
köpcentrum måste alltid upplevas som rent, fräscht och snyggt vilket är viktigare än 
förnyelse menar Gabrielii.  
 
Gabrielii berättar att det är enklare att påverka hyresgästutbudet genom att byta ut de 
mindre butikerna. Ankarbutikerna har oftast längre hyreskontrakt och har fått en butik 
utformad efter egna önskemål och är därför svårare att byta ut. Gabrielii tillägger att det 
kan vara värt att diskutera med butikerna om man anser att de bör flytta eftersom de 
oftast inte heller vill vara kvar om försäljningen är dålig.  
 
För att kunna uppskatta om hyresgästmixen är anpassad för långsiktiga förändringar 
görs ibland kundundersökningar. Då och då hyrs en konsultfirma in som undersöker hur 
konceptet passar in på områdets intressen. 
 
Det största hindret i arbetet med att uppnå ett bra utbud är hyresgästernas besittningsrätt 
som begränsar möjligheterna att byta ut hyresgäster. Till en viss del kan man påverka 
hyresgästernas utbud, (som exemplet H & M i Brunogallerian) men det går aldrig att få 
ett kedjeföretag att ändra delar i sitt koncept eftersom detta skulle förvirra kunden.  
 
En köpcentrumutformare kan aldrig gå ifrån att det är ekonomin som ligger bakom 
hyresgästutbudet påpekar Gabrielii. Däremot så kan helheten styra om den ger en högre 
omsättning. Gabrielii berättar att det varje dag ringer enskilda hyresgäster och frågar 
om lediga lokaler men att de ofta inte har ett tillräckligt tydligt koncept. Däremot så 
händer det att pärlor kan få en bättre hyra. Gabrielii berättar att de ibland uppvaktar 
mindre lokala detaljister som de hört talas om. Dessutom frågar de mindre detaljister 
som de har haft positiv erfarenhet av i andra etableringar om dessa vill följa med i en ny 
etablering 
 
De faktorer som påverkar köpcentrumets image beror enligt Gabrielii på typen av 
köpcentrum. Men även här spelar hyresgästmixen en central roll och måste matcha 
köpcentrumets utformning. 
 
Ett steg mot underhållning kan enligt Gabrielii vara att ha en Food Court. Nya 
köpcentrum är bättre anpassade för detta enligt Gabrielii som nämner NovaLund och 
Kista galleria där food courts var ett måste. Men här vill Gabrielii påpeka att det är 
besökarens intresse som styr och att det gäller att plocka in ett bra koncept men att 
sedan anpassa det noga efter kunden.  
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Gabrielii berättar att de alltid utgår från ankarhyresgästerna för att sedan komplettera 
utbudet. Det gäller alltid att tänka på att helheten blir bra och att hyresgästerna kan 
komplettera och stötta varandra. Som ett exempel nämner Gabrielii att dyrare varor kan 
kompletteras med H & M eftersom kunden ofta matchar ihop.    
 
Vid placeringen av hyresgästerna berättar Gabrielii att ankarhyresgästerna placeras 
först men tillägger att köpcentrumet måste vara utformat så att det inte finns några 
”dead ends”. Eftersom de större butikslokalerna måste fyllas först så bygger man inte 
enligt Gabrielii förens det är säkert att de större ankarhyresgästerna finns på plats. En 
Ankarhyresgäst som exempelvis Lindex blir uppvaktad i ett tidigt skede så att 
butiksväggarna kan planeras och anpassas. Resterande butiksväggar kan sedan flyttas 
lättare beroende på vilka andra hyresgäster som flyttar in. Detta brukar inte vara något 
problem för en småhandlare som exempelvis Flash, som mer än gärna ligger bredvid en 
H & M. Vanligt förekommande är att den starkaste hyresgästen ligger i anslutning till 
den starkaste entrén, på höger sida eftersom detta enligt Gabrielii är den mest attraktiva 
platsen då det är den första kunden uppmärksammar. Ett annat exempel kan vara att 
placera ut en food Court på ett dåligt läge samt att låta Intersport och Stadium ligga 
bredvid varandra för att skapa dragningshjälp i ett mindre attraktivt område.     
 
Besittningsrätten gör som sagt utbudet mindre flexibelt.  Gabrielii berättar att det gäller 
att ha en balansgång mellan korta och långa avtal beroende på hur mycket man tror på 
konceptet. Generellt är ett hyresavtal ca 3 år. Bauhaus kan ha ett hyresavtal på 25 år 
men så långa avtal gäller aldrig konfektion. 
 
Omsättningsbaserad hyra är mest fördelaktig, enligt Gabrielii, eftersom detta är ett 
incitament att hela tiden arbeta med köpcentrumet. 
 
 
 
  
          
 
 
 

 30



  

Bilaga 14 
 
Sammanställning av telefonintervju med Gunnar Hjorth, NCM 
Donaldsons, onsdagen den 10 maj 2006 
 
 
Hjorth berättar att de avgörande faktorerna för ett köpcentrums framgång bortsett från 
lokalisering och köpkraft är de fyra faktorerna: tillgänglighet, utbud, marknadsföring 
och konkurrensen i området. Gällande tillgängligheten berättar Hjorth att anslutande 
bussar och tillgång till parkering måste finnas för att kunden skall bli intresserad.  
 
Hjorth anser att hyresgästmixen ska vara en konsekvens av affärsidén och på så sätt 
spegla vad köpcentrumet står för. Som exempel nämner Hjorth Nova Lund där 
affärsidén var mode och beklädnad för en viss kundgrupp vilket har resulterat i ett 
hyresgästutbud med skor, hem och fritid. Ett annat exempel är Gränby i Uppsala 
kommun där tanken var att erbjuda ett brett utbud av dagligvaror vilket resulterade i de 
två stora ankarhyresgästerna Coop Forum och ICA Kvantum. Hjort tillägger att man 
måste se vad kunden vill ha framöver och kunna utvärdera vilka mervärden som 
skapas. Det anses vara viktigt att tillhandahålla en trivsam och trygg miljö som ger 
kunden en 110 procentig upplevelse. Hjorth berättar att den sociala aspekten spelar en 
stor roll eftersom kunden ung som gammal spenderar allt mer tid i köpcentrum. 
Köpcentrum kan idag ses som ”den gamla tidens torg ” berättar Hjorth. Med detta 
menar Hjorth att köpcentrumet har fått en ökad betydelse som mötesplats och numera 
är en plats där kunden förväntar sig att det ska hända nya saker.       
 
Utbudet kan styras genom att skriva hårt reglerade och strikta avtal med hyresgästen. 
Hjorth berättar att de ofta går in på detaljnivå och beskriver vilka produkter och tjänster 
en hyresgäst får tillhandahålla ända ned till vilka märken som skall säljas. 
Ankarhyresgäster som H & M brukar emellertid inte styras så hårt även om de ibland 
inte tillåts sälja kosmetik. 
 
En faktor som måste vägas in är statens planmonopol. Detta innebär att om en 
hyresvärd vill få tillstånd att bygga ut köpcentrumet måste de först få ett tillstånd och 
utveckla en ny detaljplan tillsammans med kommunen. Dessutom krävs det tillstånd för 
den typ av handel som skall etableras. Kommunen har ofta önskemål på vilket utbud 
som skall finnas på den nya platsen. Hjorth berättar att eftersom samarbetet med 
kommunen är så kritisk tar de ofta in de hyresgäster kommunen föreslår. Ett exempel 
kan vara en ridsportsbutik i ett hästtätt område. 
 
Hjorth berättar att det finns köpcentrum där kedjebutikerna står för 85-90 procent av 
utbudet. Det kan dock vara så att den enskilde handlaren kan vara värdefull i arbetet 
med att särskilja ett köpcentrum. Hjorth berättar att de kan tänka sig att prioritera bort 
en kedjebutik för en duktig och stark enskild handlare. Däremot så tillägger Hjorth att 
de aldrig ger bättre hyror till en enskild hyresgäst för att hjälpa dem in i centrumet då 
han anser att det inte ger någon effekt på den totala omsättningen. Hjorth berättar att 
caféer och restauranger däremot kan få bättre hyresavtal för att etablera sig eftersom de 
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ensligt Hjorth kan öka mervärdet för kunden. Ett café som exempelvis Coffee shop kan 
få kunderna att trivas och stanna längre och en lägre hyra blir på så sätt en lönsam affär. 
 
Eftersom Hjorth anser att man måste arbeta med helheten för att få en gemensam image 
menar Hjorth att en företagarförening med en gemensam marknadsföringsbudget är en 
bra lösning. Hjorth tillägger att de flesta hyresgäster vill vara aktiva i marknadsförings 
och utvecklingsarbetet.  
 
Hjorth anser att hyresgästmixen måste spegla imagen och profilen. 
 
Försäljningspotentialen måste mätas efter affärsidén eftersom det är denna som 
definierar affärsområdet.  
 
Hjort nämner de två mätbara variablerna Försäljning och besöksfrekvens. För att ta reda 
på dessa görs kundmätningar. Utbudet av underhållning (som Hjort anser hellre bör 
benämnas som aktiviteter i detta sammanhang) bör även dem spegla affärsidén. Hjort 
nämner Ullared som ett exempel och tillägger att kunden knappast åker dit för 
underhållningsvärdet. I andra fall anser Hjorth att aktiviteter kan påverka kundens val 
av köpcentrum. Det gäller att välja de aktiviteter som man tror kan bygga varumärket 
eftersom aktiviteter i sig inte ofta ökar konsumtionen utan snarare tvärt om.  
 
Har köpcentrumet mer specialiserat utbud kan det vara bra att marknadsföra butikernas 
servicegrad. Ett exempel kan vara att en duktig livsmedelshandlare och ett specialiserat 
systembolag som exempelvis är duktiga på viner samarbetar i marknadsföringen av 
platsen. Ett exempel kan vara att ha Frankrike som tema.  
 
Ankarhyresgästerna är allra viktigast enligt Hjorth. Det är även de största och kändaste 
hyresgästerna som kontaktas först. Hjort berättar att de har fortlöpande kontakter med 
kedjebutikerna och bland annat har möten där de berättar om pågående projekt i rent 
informativt syfte.  
 
Hjorth anser att synergieffekter uppnås när kunden kan se den grundläggande affärsidén 
i hyresgästmixen. Utgångspunkten måste enligt Hjorth vara att passa den livsstil 
köpcentrumet riktar sig till.   
 
Placeringen av hyresgäster kan variera, berättar Hjorth, men det är vanligt 
förekommande med stråk eller plan med samma typ av utbud. Någon form av klustring 
är ofta klokt anser Hjort eftersom kunden gillar att jämföra produkter. Hjorth tillägger 
att han har erfarenhet av att en viss placeringsstrategi ofta är en modegrej. Hjorth anser 
det vara betydelsefullt att påpeka att hyresgästerna inte har något att säga till om 
gällande placeringen i köpcentrumet. Möjligtvis kan de få ha önskemål gällande 
utformningen av butikslokalens storlek och utformning. Hjort berättar att placeringen 
av hyresgästerna är allt för viktig för helheten och att alla hyresgäster skulle ha 
önskemål om samma lägen. Hjort berättar att de tar ut högre hyror för bättre lägen. 
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Den fysiska miljön blir allt viktigare i och med likriktningen. Hjort berättar att kunden 
kräver allt mer av ett besök i ett köpcentrum och anser ytterligare att det kommer att 
kräva en ”spektakulär” upplevelse där trivselfaktorn är A och O. Ljus, konstnärliga 
inslag etc. kommer att bli allt mer betydelsefullt.  
 
Köpcentrum värderas genom driftsnettot plus fastighetens eventuella potential. Hjorth 
anser att hyresgästmixen kan ha en viktig del i värdet på fastigheten. Som ett exempel 
nämner Hjorth Gränby köpcentrum där hyresgästmixen anses vara bra. Hur väl 
hyresgästmixens långsiktiga potential analyseras beror mycket på vilken typ av köpare. 
Vissa köpare vill endast förvalta ett befintligt köpcentrum medan andra är intresserad 
av att förnya och uppgradera det befintliga utbudet. Investerarnas kunskap i vad de 
köper varierar enligt Hjorth. De som investerar i fastighetsportföljer (vilket kan 
innebära att en och annan handelsfastighet följer med i köpet) är ofta mer passiva 
investerare och har ofta inte kunskap och intresse för hyresgästmix etc. För en mer 
aktiv investerare har hyresgästmixen däremot stor betydelse och denna synas då 
ordentligt innan köp. Som ett exempel på en aktiv utländsk investerare nämner Hjorth 
företaget Boult bee.       
     
Hjorth berättar att längden på hyresgästavtalen har att göra med investeringens storlek 
eftersom en större investering kräver en större säkerhet.   Hjort anser att det inte går att 
skilja på kortsiktig och långsiktig lönsamhet. Det gäller alltid att arbeta med 
attraktionskraften.  
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Bilaga 15 
 
E-postsvar från Rory Houston, Oppenheim mottogs den 30 maj 11.42.  
 
 
Evaluation is done in several phases: 
 
Country evaluation. This will involve the initial evaluation from our research team and 
will also include a legal evaluation in order that we are sure the relevant countries legal 
system is safe, transparent and that we can comply with a legal system which we 
operate under for our Spezialfond.  
  
Market evaluation. Whilst Oppenheim funds have, in the past, been more active in 
office investments, we now evaluate all main sectors of the property market. i.e. office, 
retail, distribution. Again, our research teams will evaluate the past performance and 
consider future prospects for each sector in terms of rental and capital growth to 
estimate total returns.  
  
Currency evaluation. This is clearly important when investing in those countries which 
do not operate in the â‚¬uro zone. i.e. Uk and Sweden are clearly of relevance here. In 
which case we need to consider hedging costs which fluctuate on a daily basis. These 
hedging costs and the relevant financial instruments can have a severe impact on the 
performance of an investment asset which, dependant on the time, can be either a 
positive or a negative. However, as we are primarily interested in property investment, 
we try not to undertake buying and selling decisions purely on the basis of financial 
instruments.  
  
Asset evaluation. I shall deal with retail specifically although many of these aspects can 
be applied to all sectors. Depending on the type of investment fund i.e. core, core plus, 
value added, opportunity etc, will depend on the risk profile that the investor wishes to 
take. The Oppenheim funds are more interested in the core and core plus scale and we 
are therefore more interested in considering investments in the larger cities and 
conurbations. In order to make our investments transparent and easy to understand, we 
have developed a scoring system which considers country, city, legal, currency risk etc. 
Whilst our funds are all European wide, that is we are not developing a Swedish or a 
UK portfolio and therefore a typical portfolio would consist of assets in, for example, 
London, Manchester, Stockholm, Paris, Rome, Amsterdam etc. Of course, it is not 
always possible or sensible to restrict our buying opportunities to strict criteria, and we 
are therefore more flexible on retail assets where it is not always possible or sensible to 
invest only in capital cities.  
  
Once we have identified a potential asset, we will run a cashflow to assess its 
performance based on our bespoke cashflow model and utilizing our own knowledge of 
the market, the location and the asset. This will produce various criteria including an 
IRR figure which will help us to evaluate whether the asset is likely to fit into the 
criteria of our fund. 

 34



  

 
Assuming the figures are acceptable, we will inspect the asset, fine tune our 
considerations and proceed to a bid. 
 
With particular emphasis towards a shopping mall investment and tenant mix, I would 
add as follows: 
 
Retail is a very dynamic part of the property industry and although the underlying 
property is the reason for investment, it should not be forgotten that retail is an industry 
in itself and you are not just investing in a property asset but must also understand the 
retail industry to a large degree. This is of particular importance when considering a 
shopping centre. About 10 years ago, few shopping centre`s in the UK were traded each 
year and those that were, normally sold by large institutions, seemed to sit on the 
income stream and not manage the asset to any significant degree. 
 
Since 2000+, and after the retail industry (in the UK particularly) came to a crashing 
halt, the market has behaved very differently and quite dramatically. Suddenly, whilst 
the institutions stopped most of their investment programmes, the debt investors started 
to take advantage of the low borrowing rates whilst also realizing that shopping centre´s 
provided the most opportunity for active asset management. Not only did individual 
shopping centre´s start to be acquired by debt investors and what we now refer to as 
private equity groups and a hedge fund investors, but portfolios of shopping centres 
started to be acquired as the larger the transaction size gave rise to economies of scale 
in the borrowing rates. e.g. a portfolio costing greater than â‚¬200 m would allow a 
lower interest rate on the acquisition than one costing â‚¬20 m. 
  
These more active investors would manage the centres harder, i.e negotiate rent 
increases, re-configure store sizes to suit the occupiers (previously an owner would just 
wait until a tenant came along to take a unit without actively finding an occupier and 
making a bespoke unit for them even if this involved an initial capital outlay). 
  
As investors became more aware of the drivers of the retail industry, tenant mix became 
more recognized as a core feature of what makes a shopping centre work, allows 
tenants to produce a higher turnover which in turn makes a unit more profitable and 
therefore leads to higher rents. 
  
To give a well known example. In Bluewater, the UK´s premier shopping centre, Marks 
& Spencer occupy one of the best locations in the centre. Next to this is located a 
flagship ˜Dixons(electrical store) as it is well known that whilst the female consumers 
will browse in the M&S store, the male consumers will prefer to shop in Dixons. This 
leads to happier consumers, longer dwell times and hopefully higher spend in a single 
shopping trip. 
 
Of particular importance to the retail property industry in my mind is the following: the 
consumer is king “ the retailer who understands the consumer will win higher business 
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turnover and the property investor who understands the retailer (who understands the 
consumer) is likely to benefit in the long run from higher returns and less vacancies. 
 
Therefore, tenant mix is one of the most important but often misunderstood concepts 
within a shopping centre investment. This is equally true for a shopping centre or out of 
town retail park or indeed a high street,  although the ownerships are likely to be more 
disparate and therefore the management will be more difficult to control. 
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