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Abstract 

Background and problem: The phenomenon shopping center was created to 

meet all the consumers´ demands under the same roof. Shopping centers have 

developed over time and currently include different experiences for the 

consumers. Consumers spend a limited time in the shopping centers and 

therefore it is important to have a functional tenant mix. An important aspect 

is to create a steady flow of consumers. This can be achieved by having attractive 

tenants throughout the shopping center.  

 

Purpose and question formulation: This study will be examining whether the 

placement of a tenant affect the individual tenant´s rent. The purpose is divided 

in to two questions: How do anchor stores affect the rent for the rest of the 

tenants? How does the actual placement in the shopping center affect the 

tenants rent and what are the effects on the rent? 

 

Method: This study has a qualitative approach. The data has been collected 

from four interviews. When we chose the shopping centers we had a 

demarcation, the shopping centers were required to have at least 30 tenants to 

be comparable.  

 

Conclusion: This study shows that the actual placement of the tenants affects 

the rents indirectly. The two most important aspects to affect the rent is the 

flow of consumers and the tenants individual needs. 
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Sammanfattning 

Bakgrund och problem: Fenomenet köpcentrum skapades för att människors 

efterfrågan skulle kunna mötas under ett och samma tak. Köpcentrumet har 

utvecklats med tiden och idag inkluderas även olika upplevelser för 

konsumenterna. Konsumenter spenderar en begränsad tid i köpcentrumen och 

av den anledningen är det viktigt att ha en fungerande hyresgästsmix. En viktig 

aspekt är att skapa ett jämnt kundflöde i köpcentrumet. Ett jämnt kundflöde 

uppnås genom att ha dragningskrafter i köpcentrumets alla delar. 

 

Syfte och frågeställning: I den här uppsatsen kommer vi att undersöka 

huruvida placeringen av hyresgästen i köpcentrumet påverkar hyran för den 

enskilde hyresgästen. Syftet delas in i två frågeställningar: Huruvida 

ankarbutikerna i köpcentrumen påverkar hyran för hyresgästerna. Den andra 

frågeställningen diskuterar hyresgästernas fysiska plats i köpcentrumet och vilka 

effekter de här specifika platserna får på hyran. 

 

Metod: Studien baseras på ett kvalitativt tillvägagångsätt. Datan har insamlats 

genom fyra intervjuer. När köpcentrumen valdes ut gjordes en avgränsning där 

köpcentrumen skulle ha minst 30 hyresgäster för att de skulle vara 

jämförelsebara.  

 

Slutsats: Studien visar att den fysiska placeringen av hyresgästerna har en 

indirekt påverkan på hyrorna. Det två viktigaste aspekterna för att en 

hyrespåverkan ska kunna ske är kundflödet och att hyresgästernas individuella 

behov uppfylls.  
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1. Inledning 

I det här avsnittet presenteras vårt valda problemområde och bakgrunden till detta specifika 

problem. De här två rubrikerna blir en introduktion till vårt valda syfte och de utvalda 

frågeställningarna. 

 

1.1. Bakgrund 

I USA 1959 lanserades den affärsidé som idag har utvecklats till fullskaliga 

köpcentrum. Den här affärsidén var från början bara ett försök att samla många 

människor under samma tak för konsumtion (Ke & Wang 2016). Ke och Wang 

(2016) menar att koncentreringen av affärer bidrar till en tidsoptimering för 

konsumenterna. Förklaringen till det här var att nu kunde konsumenterna utföra 

sina köpmässiga behov på en och samma plats (Ke & Wang 2016). Den här idén 

om att samla människor under samma tak har utvecklats till något mer än bara 

utbud av varor och tjänster. I dagens köpcentrum erbjuds modeshower och 

utställningar som bildar ett upplevelsepaket för konsumenten. Anledningen till 

den här utvecklingen beror på att fastighetsägarna vill skapa en större 

dragningskraft till köpcentrumet (Marona & Wilk 2016). Vidare nämner Marona 

och Wilk (2016) att det här upplevelsepaketet bidrar till större konsumtion och 

en bättre helhetsupplevelse av köpcentrumet.  

 

Brown (1992) menar att i ett köpcentrum kan det vara viktigt att vara lokaliserad 

på en plats som anses attraktiv utifrån ett konsumentperspektiv. Anledningen 

till att det här kan vara en viktig faktor är för att konsumenter spenderar i 

genomsnitt en begränsad tid i köpcentrumen, 50 minuter. Av de 50 minuterna 

går 10 minuter till att gå runt i köpcentrumet. Det här resulterar i att en 

genomsnittlig konsument spenderar 40 minuter i den fysiska butiken för att 

utföra sina köp, spontana så väl som planerade. Brown (1992) menar att i grund 

och botten är det hyresgästsmixen som måste vara väl konstruerad. Om 

hyresgästsmixen inte är fungerande kan slutsatser kring attraktiva platser inte 

dras. Browns undersökning visade att ett högt kundflöde runt en butik inte 

garanterade höga försäljningssiffror om hyresgästsmixen inte var väl 

konstruerad.  
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Hyresgästsmixen är ett komplext fenomen som byggs upp av ett antal olika 

faktorer. De här faktorerna inkluderar bland annat imagen för köpcentrumet, 

ett varierat utbud av produkter och tjänster, väl planerade placeringar av 

hyresgästerna och en positiv helhetsupplevelse av köpcentrumet (Bruwer 1997). 

 

Gerbich (1998) nämner att helhetsuppfattningen av köpcentrumet påverkas av 

alla butikerna, oavsett storlek och dragningskraft. Helhetsuppfattningen och 

imagen av ett köpcentrum har en stark korrelation gentemot varandra. Av den 

här anledningen är imagen viktig för att kunna skapa en attraktiv handelsplats. 

Ett stort utbud av varor och tjänster är enligt Topcu och Burnaz (2011) 

fördelaktigt i jämförelse med att begränsa sig till ett fåtal produkter och tjänster. 

Anledningen till att det här blir fördelaktigt är för att det finns en större chans 

att tillfredsställa en bredare omfattning av konsumenternas behov.  

 

1.2. Problemdiskussion 

Brown (1992) nämner att hyresgästsmixen är ett studieområde som forskare 

runt om i världen har studerat i många år. Brown (1992) nämner att köpcentrum 

kan ha stor nytta av att styra sina konsumenter med hjälp av 

hyresgästsplaceringen. Brown (1992) kom fram till den här slutsatsen genom att 

studera och analysera konsumenters rörelse- och beteendemönster. De butiker 

som har den största påverkan på konsumenternas rörelse- och beteendemönster 

är de butikerna med störst dragningskraft. De här butikerna kan benämnas som 

ankarbutiker och representerar oftast de butiker med den största ytan. Brown 

(1992) nämner att de butikerna med störst dragningskraft ska vara placerade 

långt ifrån huvudentréerna för att skapa rörelse i hela köpcentrumet. Det här 

resulterar i att övriga butiker kan dra nytta av den ökade rörelsen i 

köpcentrumet. Topcu och Burnaz (2011) nämner att det är viktigt att vara 

noggrann när de specifika hyresgästerna ska väljas till köpcentrumet. De menar 

att fastighetsägaren borde välja ut hyresgäster utifrån de behov som 

konsumenterna presenterar.   

 

Det finns en del forskning som riktar in sig på hur hyrorna sätts för 

hyresgästerna i olika köpcentrum. Yiu och Xu (2012) nämner ett exempel där 
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dragningskraften hos en hyresgäst har en påverkan på hur den individuella hyran 

sätts. I deras exempel förklarar Yiu och Xu (2012) att det är ankarbutikerna som 

oftast har den lägre hyran då de kan öka kundflödet mest, alltså har dem den 

största dragningskraften. Yiu och Xu (2012) menar dock att det inte är 

dragningskraften i sig som ger en lägre hyra utan det är det kundflödet som 

ankarbutikerna generar som ger dem ett bättre förhandlingsläge vilket vidare 

resulterar i lägre hyra. Gatzlaff et al. (1994) nämner konsekvenserna som uppstår 

när en ankarbutik flyttar ut ur köpcentret. De förklarar att den förlorade 

dragningskraften påverkar de närliggande butikernas hyra. Hyran blev lägre på 

grund av den anledningen att antalet konsumenter minskade. 

 

Mirel (2008) nämner att ankarbutikerna i ett köpcentrum är de ledande 

hyresgästerna som bidrar med stor attraktionskraft. Ankarbutikerna har 

vanligtvis ett starkt varumärke som konsumenter och andra hyresgäster känner 

igen vilket resulterar i att både konsumenter och övriga hyresgäster dras till 

köpcentrumet.  

 

Trots att mycket forskning finns inom området anser vi att det krävs mer inom 

själva hyressättningen. Vilka faktorer är det egentligen som påverkar den 

individuella hyran för hyresgästerna? 

 

1.3. Syfte  

I den här uppsatsen kommer vi att undersöka huruvida placeringen av 

hyresgästen i köpcentrumet påverkar hyran för den enskilde hyresgästen.  

 

1.4. Frågeställning 

För att besvara vårt syfte kommer vi att studera två frågeställningar. Den första 

frågeställningen är huruvida ankarbutikerna i köpcentrumen påverkar hyran för 

hyresgästerna. Den andra frågeställningen diskuterar hyresgästernas fysiska plats 

i köpcentrumet och vilka effekter de här specifika platserna får på hyran.  
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2. Teoretiskt ramverk 

I det här avsnittet kommer en orientering av tidigare forskning att presenteras. För att uppnå 

vårt syfte med uppsatsen kommer teoriunderlaget att präglas av två rubriker, ankarbutikernas 

roll och den fysiska platsens roll. De två rubrikerna kommer sedan att delas in i mindre 

underrubriker för att läsaren på ett lättbegripligt sätt ska kunna följa den röda tråden.  

 

2.1. Ankarbutikernas roll 

Den främsta anledningen till varför konsumenter besöker ett köpcentrum är 

enligt Mirel (2008) ankarbutikerna. De här butikerna har den största påverkan 

på konsumenternas uppfattning av köpcentrumet vilket speglar imagen för 

köpcentrumet. Ankarbutikerna har av den här anledningen en ledande roll för 

att kunna ha en gynnsam hyresgästsmix.  

 

2.1.1. Ankarbutikernas påverkan på hyran 

Enligt Gerbich (1998) kan alla butiker delas in i två olika kategorier, ankarbutiker 

och icke ankarbutiker. Butikerna som icke kategoriseras som ankarbutiker drar 

nytta av ankarbutikerna av två olika anledningar. Den första anledningen är att 

ankarbutikerna har det största antalet kunder vilket gör att närliggande butiker 

kan få ett ökat antal konsumenter. Den andra anledningen som Gerbich (1998) 

nämner är det ökade kundflödet som skapas med hjälp av ankarbutikerna. Då 

köpcentrumet får mer konsumenter i rörelse kan övriga butiker i hela 

köpcentrumet få mer försäljningsmöjligheter. Gerbich (1998) menar att 

eftersom ankarbutikerna har en stor påverkan på köpcentrum borde antalet av 

de här butikerna väljas ut med noggrannhet. En viktig aspekt i det här 

övervägandet är att ankarbutiker generellt har en lägre hyra än de övriga 

butikerna som i sin tur har en högre hyra på grund av ankarbutikernas påverkan. 

På grund av att hyrans storlek är olika mellan dessa kategorier borde hyresvärden 

välja det antal ankarbutiker som resulterar i den största lönsamheten (Yiu & Xu 

2012 ; Gerbich 1998). Gerbich (1998) nämner att hyresvärdar har ett tankesätt 

som handlar om att maximera hyresintäkterna. På grund av det här tankesättet 

uppstår frågan, varför kan vi inte maximera hyresintäkterna genom att enbart 

hyra ut till de butikerna som kategoriseras som icke ankarbutiker? Gerbich 

(1998) svarar på det här genom att påpeka de negativa effekterna som grundar 
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sig i ett förlorat kundflöde och en minskad dragningskraft. Det här resulterar i 

minskade intäkter för hyresgästerna och i slutändan hyresvärden. 

 

Gatzlaff et al. (1994) nämner liknande konsekvenser när en ankarbutik 

försvinner ut från köpcentrumet. Då ankarbutikerna oftast har en betydande 

roll för köpcentrumet kommer förlusten av den här hyresgästen minska 

konkurrenskraften. En förlorad konkurrenskraft resulterar i ett minskat antal 

kunder vilket i sin tur drabbar hyresgästerna. Gatzlaff et al. (1994) kom fram till 

att om det här uppstår, en ankarbutik lämnar köpcentrumet, kommer hyrorna 

för de övriga butikerna att minska.  

 

2.1.2.  Placeringen av ankarbutikerna 

Brown (1992) nämner att hyresvärden borde vara noggrann när placeringen av 

ankarbutikerna bestäms. Anledningen till att det här är viktigt är på grund av 

ankarbutikernas stora inverkan på konsumenterna. Med en logisk placering kan 

köpcentrumet undvika att kunderna enbart handlar i ankarbutikerna och inte 

ens går förbi de andra butikerna. Brown (1992) menar att om ankarbutikerna 

placeras långt ifrån huvudentréerna kan fler hyresgäster få en större exponering. 

Det här resulterar i att de övriga butikernas försäljningssiffror får potential att 

öka.  

 

2.1.3. Val av ankarbutik 

Bruwer (1997) nämner att längden på hyreskontrakten också är något som skiljer 

ankarbutiker från icke ankarbutiker. Ankarbutikernas stora kundomsättning 

leder till att hyresvärden skriver längre hyreskontrakt med dem. Antalet 

ankarbutiker bestäms utifrån hur stor yta köpcentret har. I regel har större 

köpcenter ett fler antal ankarbutiker än de mindre köpcentrumen. Bruwer 

(1997) menar att valet av antalet ankarbutiker är en fråga som behandlas under 

ett köpcentrums planeringsfas. Bruwer (1997) utförde en undersökning i 

planeringsfasen där han identifierade de mest attraktiva ankarbutikerna för 

konsumenterna. Undersökningen visade att de stora franchiseföretagen inom 

livsmedel var de mest attraktiva ankarbutikerna för konsumenterna.  
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2.2. Den fysiska platsens roll 

Brown (1992) kritiserar det allt för stora fokuset på att hitta den optimala 

hyresgästsmixen. Brown (1992) nämner att köpcentrum behöver ha ett större 

fokus på att skapa synergieffekter mellan hyresgästerna. Synergieffekter gör att 

olika hyresgäster kan hänvisa till varandras butiker. Utöver det här kan olika 

hyresgäster som har en koppling till varandra komplettera varandra genom att 

de säljer varor inom samma kategori. Ett liknande exempel på det här är butiker 

som säljer samma produkter. Brown (1992) menar att de här butikerna får en 

ökad lönsamhet om de ligger nära varandra i köpcentrumet. Brown (1992) riktar 

också kritik mot de accepterade normer som har etablerats på marknaden. Det 

är en oskriven regel att ha djurbutikerna och klädesbutikerna långt ifrån 

mataffärerna och att ha pausalternativ i form av caféer i gångstråken. Brown 

(1992) nämner att köpcentrumen kan bli förutsägbara när alla oskrivna regler 

följs utan några justeringar. Normerna tar bort möjligheter till att kunna 

specialisera köpcentrumen samt att förutsägbarheten minskar köpcentrumens 

attraktivitet.  

 

Reimers och Clulow (2004) menar att det är viktigt att skapa en yta i 

köpcentrumet som inte är butiksinriktad. Den här ytan ska bestå av restauranger 

och vara en naturlig plats för konsumenter att ta en paus från shoppingen. Den 

här platsen ska vara avskild från de andra butikerna. Anledningen till det här är 

för att restauranger i princip står tomma utanför lunchtiderna. Med den här 

utformningen kan konsumenterna inte se restaurangernas tomma lokaler. 

Reimers och Clulow (2004) menar att om konsumenterna ser de tomma 

lokalerna skulle köpcentrumets image skadas.  

 

2.2.1. Kundflöden 

Att ha en fungerande hyresgästsmix är det första steget till att ha ett 

framgångsrikt köpcentrum. Utöver det här är dock placeringen av de 

individuella hyresgästerna också en viktig faktor. Brown (1992) betonar hur 

viktigt det är att ha en logisk plan över hur placeringarna ska realiseras. Den väl 

använda strategin att placera ankarbutikerna långt ifrån huvudingångarna är 

viktig. Anledningen till att den är viktig är för att den bidrar till hur ett 

köpcentrums kundflöde kan styras. Konsumenter behöver då gå igenom hela 
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köpcentrumet för att komma till ankarbutikerna. Brown (1992) påpekar att det 

finns en fallgrop som hyresvärdar ibland missar. Den här fallgropen definierar 

Brown som återvändsgränder för konsumenterna. Återvändsgränder resulterar 

i att kundflödet stoppas upp vilket leder till att de mindre trafikerade områdena 

i köpcentrumet får ännu mindre konsumenter. Konsumenter som vet om den 

här återvändsgränden gör ett aktivt val att inte besöka den delen av 

köpcentrumet. Det här kan resultera i att ett begränsat område i köpcentrumet 

får majoriteten av konsumenterna.  

 

2.2.2.  ”Bid-rent” 

Carter och Allen (2012) nämner att de kategorier som hyresgästerna kan delas 

in i påverkar hur mycket de är beredda att betala i hyra för en specifik plats. Det 

här fenomenet kallas för ”bid-rent effekten”. Carter och Allen (2012) utgår från 

figur 1 när de analyserar hur hyresgäster och köpcentret påverkas av ”bid-rent 

effekten”. Carter och Allen (2012) nämner att köpcentrumets mittpunkt har den 

högsta koncentrationen av konsumenter. Koncentrationen av konsumenter 

påverkas av distansen från köpcentret mittpunkt, där de områdena med långt 

avstånd från mittpunkten har en lägre koncentration av konsumenter. Det går 

att se en korrelation mellan hyra och koncentrationen av konsumenter då en 

hög koncentration resulterar i en högre hyra. Carter och Haloupek (2000) menar 

att det är koncentrationen av konsumenter som är orsaken till varför vissa 

kategorier av hyresgäster är redo att betala mer i hyra än de övriga hyresgästerna. 

Carter och Allen (2012) nämner en kategori av hyresgäster som är redo att betala 

en högre hyra för att bli placerad i ett område med hög koncentration. Den här 

kategorin är smyckesbutiker. Anledningen till att smyckesbutiker vill vara 

placerade i det här områdena är för att de har det största behovet av att bli sedda.  
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Figur 1: Här syns utformningen av köpcentrumet de exemplifierade utifrån 

 Carter och Allen (2012)  

 

Marona och Wilk (2016) nämner att det är viktigt att tänka på hur 

konsumenterna tänker och beter sig när köpcentrumet ska placera sina 

hyresgäster. Det finns en korrelation mellan placeringen av hyresgäster och antal 

impulsinköp som konsumenterna gör. På grund av den här anledningen borde 

butiker som får många impulsköp vara placerad där det finns mycket trafik i 

köpcentrumet. Vanligtvis är det ett högre kundflöde på de lägre våningarna 

vilket betyder att vissa utvalda butiker borde få en placering där. 

 

2.2.3. Vad skapar en fördelaktig placering? 

Forgey et al. (1995) Berättar att en specifik placering i ett köpcentrum kan både 

ha fördelar och nackdelar. De mest attraktiva fördelarna som nämns i artikeln 

är synlighet, dragningskraft till platsen, försäljningspotential och tillgång till 

platsen. Forgey et al. (1995) frågade hyresgästerna hur långt tid de tog för dem 

innan de hittade ett köpcentrum och placering som passade just deras behov. 

Genomsnittstiden som de fick fram var tre månader och i genomsnitt kollade 

hyresgästerna på åtta stycken olika köpcentrum. Beslutsfaktorerna för 

hyresgästerna var framförallt de ovan nämnda fördelarna som en placering kan 
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medföra. Utöver de här fördelarna så var hyran en faktor som kunde påverka 

beslutsfattandet. Forgey et al. (1995) förklarar dock att hyran inte påverkade 

beslutsfattandet för vissa hyresgäster. Hyresgästerna rankade sedan ett antal 

olika faktorer där de mest betydelsefulla faktorerna var synlighet och 

konsumentstrafiken runt hyresgästen. De minst betydelsefulla faktorerna var 

tillgänglighet för konsumenter och hur mycket hjälp hyresgästen får av 

fastighetsägaren.   
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3. Metod 

I det här avsnittet presenteras det metodval som användes för att uppnå vårt syfte. Vidare 

förklaras hur datainsamlingen utfördes samt hur datan bearbetades.  

 

3.1. Metodval 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur vida placeringen av 

hyresgästen i köpcentrumet påverkar hyran för den enskilde hyresgästen. 

Uppsatsen kommer att förhålla sig till en kvalitativ metod, där fokus inte ligger 

på statistik och siffror utan hur människor tänker och känner kring specifika 

beslutstaganden (Ahrne & Svensson 2015). Enligt Ekengren och Hinnfors 

(2012) finns det två olika tillvägagångsätt att strukturera en intervju. De två 

alternativen är respondentintervjuer och informantintervjuer. I en 

respondentintervju väljer intervjuaren inte människor utifrån deras kunskaper 

utan hur en grupp individer uppfattar en händelse. Det andra alternativet är 

informantintervjuer där intervjuaren aktivt väljer specifika individer som har 

inflytande över beslut som har tagits i företag eller liknande situationer 

(Ekengren & Hinnfors 2012). För att uppnå vårt syfte har vi utfört 

informantintervjuer där vi valde ut ett antal olika köpcentrum. Vi ville fånga 

deras reflektioner och erfarenheter kring hur placeringen av enskilda hyresgäster 

påverkar deras hyra. 

 

Intervjuerna har genomförts med ett kvalitativt tankesätt. Termer som ”mycket” 

och ”lite” är något vi aktivt har undvikt då Ekengren och Hinnfors (2012) 

förklarar att de här är orden hänför sig till den kvantitativa metoden. Vi ville 

med utgångspunkt från vårt syfte inte veta att hyrorna är större eller mindre utan 

varför hyran är som den är i korrelation till placeringen i köpcentrumet.  

 

3.2. Urval 

Ahrne och Svensson (2015) menar att det är lättare att välja ut ett antal 

organisationer eller företag istället för att försöka hitta de bäst lämpade 

personerna. När vi sökte informanter till vår undersökning skickade vi ut 

förfrågningar till tretton olika köpcentrum. Vi hade förhoppningar på att få 
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intervjuer med hälften av de tillfrågade. Av de här accepterade fyra köpcentrum, 

vilket, trots det här, blev en resonabel siffra för att vi skulle kunna göra en 

ingående undersökning av det valde ämnet. I vår förfrågan om intervjuerna 

presenterade vi ämnet för köpcentrumen för att vi skulle bli hänvisade till den 

mest relevanta personen. Det här är en viktig faktor för kunna intervjua de 

personerna som har en beslutsfattande roll och kan påverka olika beslut.  

 

En viktig parameter för vårt val av köpcenter var att storleken skulle kunna ses 

som mellanstor till stor. Det vi klassade som vår undre gräns, mellanstor, var att 

det minst skulle finnas 30 olika butiker/affärer i köpcentrumet. Anledningen till 

den här avgränsningen var för att teorin utgick från köpcentrum av omfattande 

karaktär.  

 

3.3. Datainsamling 

De intervjuerna som vi har utfört har gjorts en och en där en person ledde 

intervjun och en tog anteckningar och spelade in samtalet mellan parterna. 

Ahrne och Svensson (2015) anser att det här är fördelaktigt då den som 

intervjuar kan fokusera på frågeställningarna och samtalet med 

intervjupersonen. I intervjuernas början inledde vi med att berätta varför vi var 

där och om vi fick tillåtelse att spela in samtalen. Utöver det här gav vi 

möjligheten till intervjupersonerna att vara anonyma.  

 

Vi har använt oss av både besöksintervjuer och telefonintervjuer som en del av 

vår empiriska undersökning. De köpcentrumen som låg nära geografiskt gjorde 

vi besöksintervjuer på och det här området begränsade vi till Karlstad. Det finns 

både nackdelar och fördelar med att ha telefonintervjuer. De negativa 

aspekterna är att det blir mer formellt och att det kan krävas mycket mera 

förberedelser för att få ett samtal som flyter på. Det som är positivt med 

telefonintervjuer är att det sparar både intervjuaren och respondenten tid 

(Ahrne & Svensson 2015).  
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Silverman (2011) nämner att det finns fyra olika intervjutyper. De här är 

strukturerad, semi-strukturerad, öppen och fokusgruppsintervjuer. I en 

strukturerad intervju är frågorna förbestämda utan något utrymme för spontana 

frågor eller improvisation. Intervjuaren strävar efter att vara konsekvent i sin 

frågeställning för att respondenterna ska svara på samma frågor. Motsatsen till 

sluten intervju är öppen intervju där intervjuaren deltar aktivt i diskussionen. 

Här finns det ett stort utrymme för sidospår som respondenten kan välja att ta 

upp under samtalets gång. Istället för att intervjuaren helt styr konversationen 

lyssnar intervjuaren på det som respondenten förklarar och ställer frågor utifrån 

samtalet. Våra intervjuer bestod av en blandning av dessa två, en så kallad semi-

strukturerad intervju. I våra intervjuer hade vi förberett ett antal frågor som 

grundade sig utifrån vårt valda syfte (Se bilaga). Under intervjuns gång var vi 

inställda på att ställa spontana följdfrågor för att få ett löpande samtal. Det här 

gjorde vi för att kunna få en djupare insikt i hur köpcentrumen tänker kring 

ankarbutiker och placeringen av hyresgästerna och varför de här besluten tas. 

Teoretiskt motsvarar vår taktik en semi-strukturerad intervju (Silverman 2011). 

 

3.4.  Bearbetning av data 

Den empiri som vi fick utifrån våra kvalitativa intervjuer bestod från början av 

ett samtal som sedan skrevs ned i löpande text. Under intervjuernas gång fördes 

anteckningar för att motverka eventuella störningar på inspelningen. Rennstam 

och Wästerfors (2015) nämner att det viktigaste med en kvalitativ data är 

variationen och inte kvantiteten. Den data som vi fick in ställdes mot varandra 

och teorin för att se skillnader och likheter. Rennstam och Wästerfors (2015) 

förklarar att ett bra sätt att få ny kunskap om ett problem är att analysera varför 

data skiljer sig åt. Skillnader kan både uppkomma i respondenternas svar så som 

i teori. De här skillnaderna har vi lagt stort fokus på då avvikelser är något som 

grundligt borde analyseras i en kvalitativ studie. Svaren från de olika intervjuerna 

delades in i en logisk ordning i empiridelen utifrån valda frågor och de olika 

respondenterna. Vi belyste de delar av empirin som gick att koppla till teorin för 

att vi skulle få en tydlig struktur i vår uppsats.  
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3.5. Etik 

Innan våra intervjuer påbörjades informerade vi respondenterna om att de fick 

vara anonyma. Det här gjorde vi för att respektera respondenternas integritet. 

Vi har också valt att vara försiktiga med direkta citat då det här kan anses bryta 

in i respondenternas privata sfär. Vi har valt att bara nämna respondenternas 

position i företaget och utelämnat namn, ålder, kön och arbetsplats.  

 

För att följa de etiska riktlinjerna som Silverman (2011) nämner har vi 

informerat respondenterna om den huvudsakliga handlingen i vår uppsats. 

Utöver det här har vi försäkrat de tillfrågade personerna om att deltagandet är 

frivilligt.  

 

3.6. Trovärdighet 

Jacobsen (2002) nämner att intervjuaren ska försöka undvika ledande frågor då 

det kan påverka resultatet av undersökningen. I vår metod använde vi semi-

strukturerade intervjuer vilket innebar att vi använde oss av både planerade 

frågor och spontana följdfrågor. En del av de planerade frågorna anser vi vara 

ledande vilket kan ha påverkat det slutgiltiga resultatet. Jacobsen (2002) menar 

att valet av informanter är viktigt för studiens trovärdighet. Informanterna som 

vi intervjuade hade samma position i företagen, centrumchef.  

  



20 

 

 

 

 

4. Empiri 

Det här kapitlet består av de kvalitativa intervjuer vi har utfört på fyra stycken olika 

köpcentrum runt om i Sverige. Vi kommer att börja med en kort introduktion om 

köpcentrumens image och val av målgrupp från centrumchefernas egna ord. Vidare delar vi 

upp våra frågor i de två huvudrubrikerna som vi valt för att uppnå vårt syfte, ankarbutikernas 

roll och den fysiska platsen roll.  

 

4.1. Centrumchef [A] 

Centrumchefen berättar att köpcentrumet ska vara en skön plats för shopping 

och upplevelser. I den här meningen har skön ett flertal betydelse som sätter 

prägeln för vårt köpcentrum. Skön kan betyda vacker vilket riktar in sig på 

estetiken och den visuella aspekten. Skön representerar också bekvämligheten 

som är närhet till parkeringar och toaletter. Köpcentrumet försöker att 

upprätthålla tre stycken ledord, inspirera, inkludera och briljera. Inspirerar 

handlar om att visa upp oss på sociala medier och ha ett brett utbud butiker. 

Inkludera syftar till att ha en acceptans för alla människor oavsett livssituation. 

Köpcentrumet har gjort hela köpcentrumet anpassat för funktionsnedsatta. Till 

sist ska köpcentrumet briljera vilket handlar om att möta konsumenternas 

efterfrågan. Konsumenterna ska kunna komma till köpcentrumet och få ut mer 

än vad de tänkt. Det finns ingen tydlig målgrupp då de försöker vara 

heltäckande.  

 

4.1.1. Ankarbutikernas roll  

De ankarbutiker som köpcentrumet samarbetar med är: Systembolaget, Ica 

maxi, Coop, HM, KappAhl och Stadium. När köpcentrumet introducerades var 

Lindex den första stora hyresgästen men efter utbyggnationer tog de in de 

ankarbutiker som finns idag. Informanten berättar att ankarbutikerna har en 

omsättningshyra där alla har en liknande bashyra. Omsättningshyran aktiveras 

endast om hyresgästen omsätter en summa över bashyran utifrån en avtalad 

procentsats. Det här resulterar i att hyrorna för ankarbutikerna kan skilja sig åt. 

Informanten nämner att ankarbutikerna ofta har ett bättre förhandlingsläge på 

grund av den attraktivitet som tillförs köpcentrumet. Det bättre 

förhandlingsläget speglas inte alltid på omsättningshyran eller bashyran. 
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Förhandlingsläget påverkar även andra avtalsbara aspekter så som hur lokalen 

ska se ut när hyresgästen ta över lokalen, driftkostnader, längden på kontraktet, 

när hyran ska börja betalas och eventuella hyresrabatter som hyresvärden kan 

ge ut.  

 

När vi frågade om anledningen till ankarbutikernas specifika placeringar fick vi 

ett intressant svar. Informanten nämnde att köpcentrumet hade begränsningar 

på hur butikerna skulle placeras på grund av att det fanns olika fastighetsägare. 

Det här resulterade i att en del av köpcentrumet fick ett sämre kundflöde då de 

inte kunde fördela de attraktiva butikerna i köpcentrumet. I den delen av 

köpcentrumet som har det sämre kundflödet ligger Systembolaget som är en av 

de största ankarbutikerna. Informanten förklarar att Systembolagets öppettider 

har en inverkan på kundflödet i den här delen av köpcentrumet. När 

Systembolaget är stängt ”blir det som att hela avdelningen är stängd” 

(Centrumchef [A]). För ett år sedan köpte den ena fastighetsägaren den andra 

fastighetsägarens fastighet vilket betyder att de idag har större möjlighet att flytta 

om hyresgästerna och förhandla om avtal.  

 

4.1.2. Den fysiska platsens roll 

Informanten förklarade att kundflödet var en viktig aspekt när de bestämde 

placeringen av hyresgäster och parkeringar. De mäter antalet gäster och deras 

rörelsemönster i köpcentrumet. Vi frågade om platsen med högst kundflöde var 

den mest attraktiva platsen för en hyresgäst. Informanten svarade att det beror 

på vilken typ av butik det är. Det fanns ett antal olika exempel som nämndes i 

det här sammanhanget. Det första exemplet var drop-in butiker som 

köpcentrumet placerade på platser med högt kundflöde. Det andra var 

skoservice, nyckelservice och apotek som har placerats nära entréer. Det tredje 

exemplet handlade om klustereffekten som både smyckesbutiker och skobutiker 

drar nytta av i form av ökade försäljningar. Informanten förklarar att den ökade 

omsättningen grundade sig på att om en konsument inte hittar det de letar efter 

i en av smyckesbutikerna går de till den andra smyckesbutiken och vice versa. 

Av den här anledningen placerades de här butikerna bredvid varandra. Det sista 

exemplet som nämndes handlade om teknikbutikerna som har spridits ut över 

hela köpcentret. De placerades långt ifrån varandra i köpcentrumet vilket har 
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resulterat i att konsumenterna inte besöker alla de olika teknikbutikerna utan 

nöjer sig med att besöka en utav dem. Informanten förklarade att den här 

placeringen av teknikbutiker både har positiva och negativa aspekter. 

”visserligen får de det köpet men och andra sidan så hade de haft de andra 

butikerna bredvid hade det spillt över folk de inte hade räknat med” 

(Centrumchef [A]). 

 

Vi frågade om olika platser i köpcentrumet hade olika hyresnivåer men inga 

kopplingar kunde göras. Det fanns inte heller någon koppling mellan en 

hyresgästs närhet till ankarbutikerna och hyressättningen. 

 

4.2. Centrumchef [B] 

Informanten berättar att köpcentrumet är ett av de största i hela Sverige och är 

50 år gammalt. I genomsnitt har de tolv miljoner besökare om året och den 

största anledningen till att konsumenterna besöker är det stora butiksutbudet 

med 200 butiker. Då köpcentrumet har en omfattande hyresgästsmix är det svårt 

att definiera en specifik målgrupp. Utöver det stora utbudet är köpcentrumet en 

mötesplats för vänner och familj vilket ger köpcentrumet en bra och trevlig 

atmosfär. När de tog in butiker till köpcentrumet kollade de på vad som redan 

finns i köpcentrumet och vad som efterfrågas. När köpcentrumet gjorde en 

utbyggnad användes marknadsundersökningar för att få en inblick i vilka 

konsumentkategorier som var attraktivast. Det fördes även en aktiv dialog med 

konsumenter för att se vilka hyresgäster som efterfrågades.  

 

4.2.1.  Ankarbutikernas roll 

Informanten nämner att det finns ett stort antal ankarbutiker i köpcentrumet: 

Hemköp, HM, KappAhl, Clas Ohlson och Stadium är några av de mest 

attraktiva butikerna. Informanten menar att utöver de mer klassiska 

ankarbutikerna finns två ytterligare typer av ankarbutiker i köpcentrumet. Det 

första är branschankarbutiker vilket innebär en hyresgäst som erbjuder extremt 

nischade varor och tjänster. Den andra typen är klusterankarbutiker vilket 

innebär att affärer som säljer liknande varor eller tjänster placeras nära intill 
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varandra. Informanten gav ett exempel på det här där Peak Performance, Gant 

och Tiger of Sweden skapar en ankarbutikseffekt.  

 

Hyreskontraktens längd för ankarbutiker och icke ankarbutiker skiljer sig åt. 

Ankarbutikernas kontrakt är generellt längre på grund av att det är en stor 

investering från båda parter. Informatören förklarade att längden på 

ankarbutikernas kontrakt resulterar i en ökad stabilitet för köpcentrumet.  

 

4.2.2.  Den fysiska platsens roll 

Informanten nämner att de arbetar för att styra kundflödet på de tillfällen som 

presenterar sig exempelvis vid utbyggnationer och renoveringar. Vid de här 

tillfällena är det viktigt att skapa ”naturliga dragningskrafter i alla delar av 

centret” (Centrumchef [B]). De mindre attraktiva butikerna kan dra nytta av de 

här dragningskrafterna då de får en bredare exponering. Informanten menar att 

olika hyresgäster placeras efter deras behov. Har de en gynnsam placering 

kommer de att ha en större chans till lyckade försäljningar.  

 

Vi frågade informanten om vilka de största faktorerna som påverkade hyran var. 

Det var framförallt två faktorer som påverkade hyressättningen, storleken på 

lokalen och placeringen i köpcentrumet. Informanten berättade att de har ett 

tydligt huvudstråk i köpcentrumet där hyran var ungefär 30 procent högre än de 

lokaler som var placerade i gångarna som leder in till huvudstråket. Utöver de 

här faktorerna hade storleken på fasaden och ingången en påverkan på hyran. 

Hyressättningen grundar sig i en kombination av minimihyra och 

omsättningshyra. Informanten förklarade att hyresgästerna har en fast 

garanterad minimihyra som de betalar oavsett om de omsätter en krona eller tio 

miljoner kronor. Hyresgästerna har också alltid en omsättningsprocent vilket 

betyder att om omsättningen multiplicerat med procentsatsen överstiger 

minimihyran betalar de den istället.  
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4.3. Centrumchef [C] 

Informanten beskriver köpcentrumet som trevligt, öppet och välkomnande, 

placerat i stadens center. En nyligen utförd kundundersökning visade att 

konsumenterna trivs mycket väl. Utifrån ett konsumentperspektiv förklarar 

informanten att ett renoveringsbehovs finns. När köpcentrumet uppfördes 

fanns en tydlig målgrupp i form av unga modemedvetna kvinnor. Den här 

målgruppen har fortfarande präglat köpcentrumet men nu har de arbetat för att 

få en bredare målgrupp för att en större efterfrågan ska mötas.  

 

4.3.1.  Ankarbutikernas roll 

Köpcentrumet har ett flertal ankarbutiker: Konsum, Clas Ohlson, 

Akademibokhandeln och Apoteket. Informanten förklarar att apoteket blir en 

speciellt tydlig ankarbutik då köpcentrumet ligger mitt i staden och är det 

närmsta apoteket för en stor del av stadens befolkning. Informanten nämner att 

hyressättningen generellt inte skiljer sig mellan ankarbutiker och icke 

ankarbutiker. Köpcentrumet sätter hyrorna efter en ”marknadsmässig baserad 

värdering” (Centrumchef [C]). Det finns dock en korrelation mellan 

hyresgästens attraktivitet och hyresnivå. I köpcentrumet använder de sig av flera 

olika modeller vid hyressättningen men vilka modeller det handlade om 

specificerades inte vidare vid intervjutillfället. 

 

4.3.2.  Den fysiska platsen roll 

Informanten nämner att på grund av att köpcentrumet är placerat mitt i staden 

finns det begränsade möjligheter till att bygga ut. Det här resulterar i att det blir 

svårt att utforma kluster. På grund av utbyggnadsaspekten har köpcentrumet 

också en begränsad förmåga att styra kundflödet.  

 

4.4. Centrumchef [D] 

Köpcentrumet arbetar med fyra stycken ledord: Tillgänglighet, omtänksamhet, 

praktiskt och personligt. Ledorden arbetas med varje dag genom både 

marknadsföring och hur våra hyresgäster bemöter konsumenterna. de ser sig 
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själva som ett ”litet, stort köpcentrum” (Centrumchef [D]). Målgruppen 

specificeras inte då köpcentrum ska vara inkluderande för alla människor. ”Kom 

som du är” (Centrumchef [D]) ska vara känslan som de olika konsumenter har 

med sig när de besöker köpcentrumet. Köpcentrumet växer konstant i både 

besöksantal och omsättning samtidigt som det finns goda möjligheter till 

utbyggnation. 

 

4.4.1.  Ankarbutikernas roll 

De ankarbutikerna som finns är bland annat: Ica Maxi, Stadium, och HM. 

Informanten berättar att de här butikerna valdes speciellt ut för att de har en 

stor attraktionskraft. Hyressättningen baseras enligt två olika aspekter: storleken 

på lokal och konsumenternas kännedom om varumärket. Hyreskontraktens 

längd är likvärdiga för alla butiker i köpcentrum, normalt sett tre till fem år. Det 

undantag som finns är Ica Maxi som har ett längre kontrakt på grund av att det 

tar lång tid att avveckla en stor butik av sådan skala i jämförelse med mindre 

butiker. Utöver avvecklingsaspekten är den stora investeringskostnaden för 

båda parter en bidragande faktor till hyreslängden.  

 

4.4.2.  Den fysiska platsens roll 

Informanten nämner att placeringsnormerna går i trender. Under åren som 

passerat har det varit populärt att klustra butiker som säljer samma typer av 

produkter. Ett exempel som nämndes var skobutikerna. I andra perioder ska det 

vara en fri mix där butiker inte klustras utan har en friare spridning. Informanten 

nämner att ankarbutikerna: KappAhl, HM och Lindex placeras i kluster för att 

närheten till varandra ökar deras försäljningssiffror. ”Hittar vi inget på HM då 

går vi in på Lindex” (Centrumchef [D]).   

 

Köpcentrumet har en ingång mot söder och två stycken mott norr. Informanten 

nämner att normalt sett strävar hyresvärdar efter att ha ”det klassiska 

högervarvet” (Centrumchef [D]). Utöver högervarvet är det fördelaktigt att ha 

en rund utformning på köpcentrumets gångstråk. ”Man vill att kunder går in i 

A och även går ut i A” (Centrumchef [D]). Om konsumenterna går hela varvet 
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runt och använder samma huvudentré för både ingång och utgång exponeras 

alla butiker. Informanten berättar att deras köpcentrum inte är optimalt 

utformat. Konsumenterna går in i en huvudentré men tyvärr väljer många att gå 

tillbaka samma väg för att komma ut. Informanten berättar att anledningen till 

att konsumenterna vänder om är för att de har parkerat nära den huvudentré de 

använde för att komma in.  

 

Informanten berättar att de har A-lägen i hela köpcentrumet. Det här resulterar 

i att det inte går att göra någon direkt koppling mellan läge och hyresnivå i 

köpcentrumet.  
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5. Analys 

I det här kapitlet kommer teorin att ställas mot empirin för att en analys av likheter och 

skillnader ska kunna utföras. För att uppnå vårt syfte har vi att ställt frågor som grundar 

sig i varför finns de här likheterna och av vilka anledningar uppstår skillnaderna.  

  

5.1. Ankarbutikernas roll 

Centrumchef [A] nämnde att det inte går att säga att ankarbutiker ha en lägre 

hyra då köpcentrumet arbetar med omsättningshyra. Det här resulterar i att 

hyrorna kan skilja sig åt för ankarbutikerna. Centrumchef [C] menar att hyrorna 

för ankarbutiker och icke ankarbutiker generellt inte skiljer sig åt då hyran 

grundar sig i en marknadsmässig värdering. Centrumchef [A] nämnde även att 

ankarbutikerna har en bättre förhandlingssituation på grund av den 

attraktionskraft som butiken kan tillföra köpcentrumet.  Gerbich (1998) nämner 

att ankarbutiker generellt har en lägre hyra än icke ankarbutiker 

 

Centrumchef [B] nämnde att längden på hyreskontrakten skiljer sig åt beroende 

om hyresgästen är en ankarbutik eller en icke ankarbutik. Centrumchef [A] och 

[D] menar dock att längden inte skiljer sig åt mellan ankarbutiker och icke 

ankarbutiker med undantag för de stora livsmedelsbutikerna som enligt 

centrumcheferna har en längd på tio till tjugo år. Utifrån från vår undersökning 

syns det att längden på kontrakten beror på två olika aspekter. Det första är hur 

lång tid det tar att avveckla hyresgästens verksamhet. Det andra är hur stor den 

initiala investeringen är för båda parter för att kunna etablera verksamheten i 

köpcentrumet. Svaren från vår undersökning skiljer sig från det teoretiska 

ramverket på ett antal punkter. Bruwer (1997) nämner att ankarbutikerna 

generellt har ett längre hyreskontrakt än vad icke ankarbutikerna har. Bruwer 

(1997) menar att anledningen till de längre kontrakten är ankarbutikernas stora 

kundomsättning.  

 

En av de frågor vi ställde för att besvara vårt syfte var huruvida ankarbutikerna 

i köpcentrumen påverkar hyran för hyresgästerna. Vår undersökning visar att 
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ankarbutikernas placering har en indirekt påverkan på hyran vilket syns när 

hyrespåverkan bryts ner i logiska steg.  

 

Informanterna menar att det är ankarbutikerna och utformningen av 

köpcentrumet som styr kundflödet. Då ankarbutiker lockar många kunder är 

det viktigt att de här butikerna är utspridda i hela köpcentrumet. Om 

ankarbutikerna hade legat tätt intill varandra skulle det saknas attraktionskraft 

på övriga positioner i köpcentrumet. Brown (1992) menar att ankarbutikerna 

ska placeras långt ifrån huvudentréerna för att fler hyresgäster ska kunna få en 

bredare exponering.  Centrumchef [A] gav ett exempel på en liknande situation 

där majoriteten av ankarbutikerna var placerade i samma sektion. Den andra 

sektionen hade bara en ankarbutik, Systembolaget. När systembolaget var stängt 

fanns ingen attraktionskraft till den sektion vilket ledde till att kundflödet 

märkbart minskades. Här syns ankarbutikernas påverkan på kundflödet och 

varför en logisk placering av ankarbutikerna är viktigt för köpcentrumet i helhet. 

Gatzlaff et al. (1994) nämner att ett köpcentrum förlorar konkurrenskraft och 

kundantal när en ankarbutik försvinner från köpcentrumet. En likhet finns i det 

Gatzlaff et al. (1994) nämner och det som centrumchef [A] nämner om 

Systembolaget. I båda situationerna förlorar köpcentrumet konsumenter vilket 

har en negativ påverkan på köpcentrumet. Att ha ett stabilt kundflöde är det 

första steget till att kunna ha en hög omsättning. Det här betyder att de butiker 

som inte har ett högt kundflöde runt om sin butik förlorar försäljningspotential. 

Om försäljningssiffrorna sjunker minskar också chansen till att 

omsättningshyran aktiveras vilket betyder att den slutgiltiga hyran kan sjunka. 

Med det här i åtanke har placeringen av ankarbutikerna en indirekt påverkan på 

hyresgästernas hyror.  

 

5.2. Den fysiska platsens roll 

Centrumchef [A] och [B] nämnde att placera butiker som säljer samma typer av 

produkter intill varandra benämns som kluster. Centrumchef [B] nämnde att de 

placerade butikerna så som Gant, Peak Performance och Tiger of Sweden 

tillsammans för att skapa klustereffekten. Likadant gjorde centrumchef [A] med 

ett antal olika smyckesbutiker. När smyckesaffärerna placerades nära varandra 

ökade bådas försäljningssiffror markant. Vår undersökning visar att den här 



29 

 

 

 

 

klustereffekten har stor potential till att öka försäljningssiffrorna. Om butikerna 

ligger utspritt istället för nära intill varandra kan konsumenterna nöja sig med 

att besöka en av dem eller sluta leta efter den produkt som efterfrågas. När de 

istället ligger nära varandra finns det större chans att konsumentens efterfråga 

möts då alla butiker besöks. När butikernas omsättning ökar på grund av 

klustereffekten ökar också hyrorna om omsättningshyror används. 

Klustereffekten som informanterna nämnde kan jämföras med en term som 

Brown (1992) använder. Brown (1992) nämner att det är viktigt att skapa 

synergieffekter mellan icke ankarbutiker som säljer samma typer av produkter 

genom att placera dem nära varandra. Den här strategiska placeringen ökar 

lönsamheten för de här butikerna. 

 

Vår undersökning visar att utformningen av köpcentrumet har en markant 

påverkan på hur konsumenterna rör sig i köpcentrumet. Centrumchef [D] 

nämnde att utformningen av deras köpcentrum inte är optimalt. Anledningen 

till det här är att konsumenterna väljer att gå in i köpcentrumet och exponeras 

av en del av gångstråket för att sedan vända och gå tillbaka samma väg de kom 

ifrån. Centrumchef [D] nämnde två saker köpcentrum ska sträva efter för att få 

den optimala utformningen. Det första var att gångstråket ska efterlikna en 

cirkel i sin utformning. Det andra är att konsumenterna ska gå in och ut genom 

samma entré utan att behöva vända sig om och gå tillbaka. Brown (1992) menar 

att köpcentrum ska försöka undvika återvändsgränder för konsumenterna, då 

det här stoppar kundflödet. Det minskade kundflödet resulterar i att mindre 

trafikerade områden blir ännu mindre besökta. Det finns en likhet mellan det 

Brown nämner och det vår undersökning visar. Den likheten är att när 

kundflödet stannar upp reduceras exponeringen för hyresgäster i köpcentrumet.  

 

Centrumchef [A] menar att det är viktigt att ha en logisk plan över hur varje 

hyresgäst är placerad i köpcentrumet. Det går inte att dra slutsatsen att platsen 

med högst kundflöde är den mest attraktiva platsen för hyresgästerna. Det finns 

andra faktorer som avgör vad som är den mest gynnsamma platsen för 

hyresgästerna. Carter och Allen (2012) menar dock att en placering med hög 

koncentration av konsumenter resulterar i en högre hyra för den specifika 

hyresgästen. Forgey et al. (1995) menar att hyresgäster har olika behov som gör 

det viktigt med behovsanpassade placeringar. Generellt är de viktigaste behoven 
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synlighet, dragningskraft till platsen, försäljningspotential och tillgång till 

platsen. Vår undersökning visar att hyresgästerna placeras efter deras 

individuella behov. De här individuella behoven är bland annat att placeras på 

en plats med högt kundflöde (drop-in butiker), placeras nära entréer (apotek och 

servicebutiker) och att placeras intill butiker som säljer liknande varor 

(skobutiker).  Centrumchef [D] menar att butiker som säljer liknande varor kan 

ha ett behov av att klustras då deras försäljningssiffror generellt sett ökar. En 

likhet finns mellan det Forgey et al. (1995) nämner om behovet 

försäljningspotential och klustereffekten som Centrumchef [D] nämner.  
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6. Slutsats 

I det här kapitlet presenteras slutsatsen av studiens resultat. För att tydliggöra att syfte har 

uppfyllts kommer de två valda frågeställningarna att besvaras genom att visa hur 

ankarbutikerna och den fysiska platsen i köpcentrumet påverkar hyran.  

 

Den utförda studien visar att den fysiska placeringen av hyresgästerna har en 

indirekt påverkan på hyrorna. Anledningen till att hyrorna påverkas indirekt är 

på grund av att hyresvärden inte aktivt sätter högre hyra för olika specifika 

placeringar. Den höjda hyran grundar sig i hyresgästens ökade omsättning som 

den gynnsamma placeringen medför. För att förtydliga att studiens syfte har 

uppfyllts bryts hyrespåverkan ner i två olika steg. 

 

Det första steget grundar sig i planeringsfasen av köpcentrumet. Köpcentrumet 

ska utformas på ett sätt som gör att konsumenterna går in och ut genom samma 

ingång utan att behöva vända sig om och gå tillbaka. Utöver det här ska 

köpcentrumets gångstråk efterlikna en cirkel med en tydlig plan över hur 

ankarbutikerna ska placeras. Studien visar att de valda ankarbutikerna ska 

placeras i köpcentrumets alla delar. Uppfylls det här skapas naturliga 

dragningskrafter i alla köpcentrumets delar vilket resulterar i ett högt och stabilt 

kundflöde. 

  

I det andra steget ska icke ankarbutikerna placeras ut efter deras egna 

individuella behov. Ett tydligt exempel på det här som framkom i vår 

undersökning är klustereffekten. Studien påvisar att en gynnsam placering som 

uppfyller hyresgästens behov resulterar i ökade försäljningar. I studiens tidigaste 

skede delades syftet in i två frågeställningar. Den första frågeställningen var hur 

vida ankarbutikerna i köpcentrumen påverkar hyran för hyresgästerna. Den 

andra frågeställningen diskuterar hyresgästernas fysiska plats i köpcentrumet 

och vilka effekter dessa specifika platser får på hyran. Studien visar tydliga 

samband mellan de olika stegen. Utformningen av köpcentrumet och 

ankarbutikernas placering påverkar kundflödet. Ett ökat kundflöde och en 

logisk placering efter hyresgästernas behov realiseras. Den logiska placeringen 

och det ökade kundflödet resulterar i högre försäljningssiffror. Högre 
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försäljningssiffror ökar hyresgästens omsättning vilket höjer hyran när en 

omsättningsbaserad hyra används.  

 

Tidigare forskning som vi har läst har inte forskat om köpcentrum som 

använder sig av omsättningshyra. Den tidigare forskningen specificerar inte 

vilken typ av hyra de forskar om och därför anser vi att undersökningen bidrar 

till forskningsproblemet. Den här undersökningens bidrag är att den visar 

huruvida ankarbutikerna och den fysiska placeringen har en inverkan på hyran 

när en omsättningsbaserad hyra används.  

 

Undersökningen visade att både ankarbutikerna i köpcentrumet och den fysiska 

placeringen av hyresgästerna har en inverkan på hyran. Inverkan grundar sig i 

att köpcentrumet använder omsättningshyra för hyresgästerna. Om 

omsättningshyra inte används kan korrelationen mellan hyra och placering 

endast synas på hyran per kvadratmeter.  Vi anser därför att forskning som 

behandlar köpcentrum som inte använder sig av omsättningshyra skulle vara av 

stor betydelse. En kvantitativ undersökning om vårt valda problem skulle 

potentiellt bekräfta att ankarbutikerna och den fysiska placeringen har en 

inverkan på hyran när en omsättningsbaserad hyra används. I den här 

undersökningen har vi fokuserat på huruvida ankarbutikerna och placering av 

hyresgästerna har en inverkan på hyran. Vidare forskning som undersöker andra 

faktorer som kan ha en inverkan på hyran anser vi behövas då den här studien 

är inriktad på två frågeställningar.  
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Bilaga 

 

Hur skulle du själv beskriva köpcentrum för en person som aldrig varit 

där? 

- Vad tror du konsumenterna säger om köpcentrumets image? 

- Vilka tror du är de största anledningarna till att folk går till er galleria.  

Med ert val av hyresgäster, har ni riktat in er på någon särskild målgrupp? 

- Varför valde ni just denna målgruppen? 

Ankarbutikernas roll 

Vilka ankarbutiker finns i er galleria, det vill säga vilken eller vilka 

hyresgäster är det som lockar flest kunder?  

- Var dessa butiker aktiva val av er? 

- Hur kom ni fram till vilka ankarbutiker som skulle finnas i köpcentrumet? 

- Hur tänkte ni när ni valde antalet ankarbutiker och vad var resonemangen 

bakom beslutet? Planeringsfasen och vidare utveckling?  

Hur ser hyrorna ut för ankarbutikerna i jämförelse med de övriga 

butikerna? 

- Av vilka anledningar beror detta på? Förhandlingssituation, större ytor, lockar 

flest kunder?  

Skiljer sig längden på hyreskontrakten åt mellan ankarbutiker och övriga 

butiker?   

- Av vilka anledningar är det så? Är det för att ha en slags stabilitet eller finns 

det andra anledningar? 

Placeringen av hyresgästerna 

Hur placerar ni ankarbutikerna/de populära butikerna i förhållande till 

huvudentréerna.   

- Skulle du säga att de lite mindre butikerna drar nytta av denna strategiska 

placeringen? 

- Just med kundflödet, är detta något ni försöker styra med era placeringar?  
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- Butiker som säljer samma typer av produkter, hur har ni valt att placera dessa? 

- Varför har ni gjort på detta viset? 

När ni tar in nya hyresgäster, tänker ni på hur hyresgästerna matchar 

varandra då? 

-synergieffekter? 

Hur påverkas hyressättningen för hyresgäster som har ett stort behov av 

att synas? 

När vi pratar om hyressättningen generellt. Vilka faktorer är det då så 

påverkar hyran?  

- Kan en hyra vara lägre eller högre beroende på vilken plats i köpcentrumet? 

Isåfall vilka platser är de dyraste respektive billigaste? 

- Kan närliggande hyresgäster (grannar) påverka hyran?  

- Vilka hyresgäster vill de olika hyresgästerna ha nära sig? 

Det var allt vi hade planerat. Är det något som du känner att du kan 

tillägga som vi inte har pratat om?  

  





 

 

 

 

 

 


