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Abstract	  
The report aims to investigate how a mall is affected when a new shopping center opens in the 
same market area as an existing one and what steps can be taken to reduce the potential 
customer leakage. To examine the question a case study has been done on how Kista Galleria 
will be affected by the new establishment of Mall of Scandinavia in northern Stockholm. By 
applying models developed by the Appraisal Institute and interviewing industry experts, 
market areas for the studied shopping centers could be formed and competitiveness assessed. 
  
The results show that a new shopping center will take market share from the existing center 
when the new shopping center is established in an area if the two centers' market areas 
overlap. 
  
To compensate for the customer leakage of the existing mall's secondary market, the focus 
should be on improving the conquest rate in the primary area. Measures that can be taken to 
achieve this could be to fulfill customers in the area’s daily needs and give them additional 
reasons to visit the shopping center. 
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Sammanfattning	  
 
Syftet med rapporten är att undersöka hur ett köpcentrum påverkas när ett nytt köpcentrum 
öppnar inom samma marknadsområde samt vilka åtgärder som kan vidtas för att minska det 
eventuella kundläckaget. För att undersöka frågan har en fallstudie gjorts på hur Kista 
Galleria kommer påverkas av nyetableringen av Mall of Scandinavia i norra Stockholm. 
Genom att tillämpa modeller framtagna av Appraisal Institute och intervjua branschkunniga 
har marknadsområden för de studerade köpcentrumen kunnat tas fram och konkurrenskraft 
bedömts.  
 
Resultatet visar att ett nytt köpcentrum inom samma marknadsområde kommer ta 
marknadsandelar från det redan befintliga köpcentrumets sekundära och tertiära 
marknadsområde. 
 
För att kompensera för det kundläckage som uppstår i det befintliga köpcentrumets sekundära 
marknadsområde så bör fokus läggas på att höja erövringsgraden i primärområdet. Åtgärder 
som kan vidtas för att uppnå detta kan vara att se till att uppfylla kunderna i primärområdets 
dagliga behov och att skapa fler anledningar att besöka centrumet oftare. 
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1.	  Inledning	  

1.1	  Bakgrund	  
 
Handel i köpcentrum är populärt och statistiken visar att den är extra populär just i 
Stockholmsregionen jämfört med resten av Sverige. Av alla inköp som inte räknas till 
dagligvaruhandel sker nationellt sett 32 % i köpcentrum, i Stockholmsregionen är siffran på 
hela 50 %. Handeln i svenska köpcentrum väntas dessutom under nästkommande 
femårsperiod öka med 2,6 % per år jämfört med övriga Europa där snittet är 1,3 %. Det visar 
på att tillväxten är stark i Stockholmsregionen vilket skapar förutsättningar för nyetablering 
av köpcentrum. (JLL, 2013) 
 
Med köpcentrum som Kista Galleria och en rad andra köpcentrum av samma storlek som 
årligen omsätter miljardbelopp i norra Stockholm visar på att det finns köpkraft i området. I 
och med att Mall of Scandinavia öppnar hösten 2015 så kommer det finnas ytterligare en 
aktör som konkurrerar om marknadsandelar och sätter press på de redan befintliga aktörerna 
att behålla sina kunder.  
 

1.2	  Problemformulering	  
 
För ett redan befintligt köpcentrum i norra Stockholm som idag har en viss marknadsandel 
kan det bli problematiskt med öppningen av Mall of Scandinavia då det kan ta marknadsdelar 
av de redan befintliga köpcentrumen. Att Mall of Scandinavia kommer att vara nordens 
största och modernaste köpcentrum gör att det blir svårt att konkurrera mot och de befintliga 
aktörerna måste aktivt arbeta för att minimera läckaget av kunder som kan uppstå.  
 

1.3	  Syfte	  och	  forskningsfråga	  
 
Syftet med rapporten är att undersöka hur ett köpcentrum påverkas när ett nytt köpcentrum 
öppnar inom samma marknadsområde samt vilka åtgärder som kan vidtas för att minska det 
eventuella kundläckaget.  
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1.4	  Avgränsningar	  
 
Rapporten kommer att avgränsas till att genomföra en fallstudie av hur Kista Gallerias 
befintliga kunder agerar i valet av köpcentrum i och med etableringen av Mall of Scandinavia.  
 

1.5	  Disposition	  
	  
 

o Modellerna som används förklaras i teoridelen och de olika stegen beskrivs 
övergripande för att sedan tillämpas på de utvalda objekten i resultatdelen. 

 
 

o I metoddelen motiveras valet av modeller och tillvägagångssättet av datainsamling 
förklaras. Här finns även ett kort avsnitt med förklaring av väsentliga begrepp som 
förekommer i rapporten för att underlätta för läsaren.  

 
 

o En beskrivning av de studerade områdena görs i resultatdelen och de utvalda 
modellerna tillämpas med insamlad data för att kunna presentera ett resultat.  

 
o I diskussionsdelen presenteras författarnas egna reflektioner över rapportens resultat 

och genomförande. 

	  
o I rapportens sista del görs en återkoppling till och ett besvarande av syftet och 

forskningsfrågan med utgångspunkt från rapportens resultat och analys. 
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2.	  Teori	  
 
2013 utfördes en fallstudie på KTH med avseende att undersöka nyetablering av 
handelsplatser. Studien gjordes med hjälp av en modell från Appraisal Institute, en modell 
som i sex steg prognosticerar efterfrågan på marknaden och beräknar fördelningen av 
marknadsandelar mellan köpcentrum. Denna modell appliceras på fallet som studeras i 
rapporten och är utgångspunkt för studiens resultat. I följande kapitel presenteras modellens 
steg och utförande. 

2.1	  Steg	  1	  -‐	  Analys	  av	  fastigheten	  
 
Första steget är att analysera fastigheten. För att göra det behövs en lista med attribut, alltså 
fastighetens egenskaper. Dessa används för att jämföra fastigheten med konkurrenterna så att 
konkurrenskraften kan fastställas. Det är viktigt att i en fastighetsanalys veta vilka egenskaper 
som är fördelar i just det fallet, så att rätt attribut används i analysen. Efter att listan med 
attribut är färdigställd kan en tabell ställas upp, för att jämföra köpcentrumets egenskaper med 
ett modernt köpcentrum, i vilken attributen bedöms och får betygen sämre än standard, 
standard eller över standard. Nästa steg i analysen är att vikta faktorer. Då kan egenskaperna 
poängsättas, exempelvis med en skala från 1-10. Om det till exempel är standard att ett 
köpcentrum skall ha 500 parkeringsplatser och jämförelseobjektet har 400 stycken så är det 
sämre än standarden. Några av de viktigaste attributen vid en fastighetsanalys av ett 
köpcentrum är hyresgästmixen, marknadsföringen samt restiden. Det bestämmer hur stort ett 
köpcentrums marknad är. (Fanning, 2005) 
 

2.2	  Steg	  2	  -‐	  Avgränsa	  marknaden	  
 
Marknaden kan delas in i tre områden: primärt (PMA), sekundärt (SMA) och tertiärt (EMA). 
Det primära marknadsområdet är det absoluta närområdet vid handelsplatsen. Det är främst 
människor som bor i omgivningen som utgör PMA. Tumregeln är att man ska kunna befinna 
sig varsomhelst inom området och det ska vara lika bekvämt att ta sig till detaljhandeln. I 
rapporten räknas området inom fem minuters körtid med bil som primärt marknadsområde.  
 
Runt det primära området finns ett sekundärt marknadsområde där flera olika handelsplatser 
konkurrerar om kunderna. Närheten är fortfarande en avgörande faktor då en procentdel av 
kunderna väljer att åka en längre bit för att handla. I rapporten räknas området inom fem till 
tio minuters körtid med bil som sekundärt marknadsområde.  
 
Utanför det sekundära området finns även ett tertiärt marknadsområde som i fallet med Kista 
och Mall of Scandinavia kan utgöra hela Storstockholm. Närheten är inte längre den 
avgörande faktorn utan det är köpcentrumets attraktionskraft då kunder kan resa så långt som 
90 minuter inom det tertiära området. (Johansson, 2014) 
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Första steget i en avgränsningsanalys brukar vara att ringa in det studerade köpcentrumet med 
en radie som bestäms av dess typ. Oftast är denna, för den lokala handeln, 1500 m – 2400 m 
och med en restid på ungefär 5 minuter. När det området har märkts ut kan cirkeln justeras 
med hänsyn till köpcentrumets typ, omkringliggande kommunikationer, konsumenters 
köpkraft i området et cetera.  
 
Med hjälp av Reilly’s law of retail gravitation kan ett marknadsområde bestämmas med 
hänsyn till dess konkurrenter. En kund kommer då inte att åka förbi ett centrum för att handla 
på ett annat centrum som ligger längre bort om de säljer samma varor. För att kunna göra 
denna jämförelse måste först konkurrenterna identifieras, vilka sedan ringas in med viss radie 
som i avgränsningsanalysen. Områden där dessa cirklas överlappar varandra är 
problemområden där Reillys formel kan tillämpas. Formeln kommer på en linje som förbinder 
två centrum att ge den brytpunkt mellan kunder som väljer att gå till ett centrum och de som 
väljer att gå till ett annat. Formeln ser ut som följer:  
 
 
 

𝐵𝑃 =
𝑑

1 + 𝑝1
𝑝2

 

 
 
𝑑 = 𝐴𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑  𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛  𝑘ö𝑝𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢𝑚  
𝐵𝑃 = 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠  𝑡𝑖𝑙𝑙  𝑏𝑟𝑦𝑡𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡  
𝑝1 = 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘  𝑝å  𝑘ö𝑝𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢𝑚  1  
𝑝2 = 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘  𝑝å  𝑘ö𝑝𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢𝑚  2 
 
Figur 1. Reillys Law of Retail Gravitation.  

   
 
När brytpunkten till konkurrenterna är upprättad kan ett primärt marknadsområde för 
handelsplatsen ritas upp. Det måste även tas i beaktning hur kunder agerar samt vilka 
kundprofiler köpcentrumet inriktar sig mot då en rationell kund gärna handlar i flera olika 
centrum beroende på vilket behov kunden har när denne ska handla. (Gösbeck, 2014)  
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2.3	  Steg	  3:	  Beräkna	  efterfrågan	  	  

2.3.1	  Prognos	  av	  efterfrågan	  -‐	  Metod	  1	  
 
När marknadsområdena har identifierats kan efterfrågan beräknas med The buying power 
segmentation method. Modellen beräknar hur stor efterfrågan är inom områdena baserat på 
följande data: 

• Antal personer i primär- och sekundärområdet och deras hushållsinkomst. 
• Hur stor andel av den disponibla inkomsten som läggs på detaljhandel inom området 

och hur stor del av denna som spenderas i köpcentrum. 
• Omsättningskravet per kvadratmeter av handelsytan för att uppnå lönsamhet. 
• Total area som behövs för service. 
• Friktionsvakansgraden. 

Utifrån dessa data kan nuvarande och framtida behovet av yta för detaljhandel och service 
beräknas. (Fanning, 2005) 
 
Ovan listades den data som behövs för The buying power segmentation method och nedan 
beskrivs den närmre: 
 
Befolkning	  i	  det	  primära	  marknadsområdet	  
 
Första steget i analysen är att identifiera hur stor befolkningen i marknadsområdet är. Data 
hämtas från kommuner och SCB men det kan finnas stora skillnader i olika prognoser vilket 
fordrar källkritik. Detta är extra viktigt då befolkningen är en av de variabler som påverkar 
utfallet mest. 
 
Det som är svårast att uppskatta i befolkningsprognosen är tillväxten. Eftersom bostäder är i 
planeringsfasen och inte bekräftade är det svårt att prognosticera hur många nya lägenheter 
som byggs i en kommun under de kommande åren. Alternativet är att använda befintlig 
statistik och se hur tillväxten varit historiskt sett. 
 
 
Hushållsinkomst	  
 
Enligt modellen så studeras antal hushåll och beräknad hushållsinkomst. I rapporten har 
modellen modifierats och istället så används antal invånare och medelinkomst då dessa data 
varit lättare att tillgå. Det betyder att en förenkling har gjorts genom att varje invånare räknas 
som ett singelhushåll. Den del av befolkningen som är under 16 år har räknats bort från den 
insamlade datan då ett antagande att dessa inte har någon inkomst har gjorts. Datainsamlingen 
och beräkningarna för totala inkomsten i respektive område har gjorts på samma sätt i de båda 
fallen och därför ska det ge en rättvis bild av situationen och skillnader ska kunna urskönjas. 
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Andel	  av	  disponibel	  inkomst	  som	  spenderas	  i	  köpcentrum	  
 
För att uppskatta hur stor del av hushållsinkomsten som spenderas på detaljhandeln måste den 
del av inkomsten som inte går till handel dras av bruttoinkomsten. Exempel på dessa är 
bostadskostnader, sparande, nöjen m.m. Handelns Utredningsinstitut tar fram uppgifter som 
rör handel och för närvarande är detaljhandelns konsumtionsandel ungefär 30 % (Rämme et 
al, 2010). Konsumtionsandelen som spenderas i köpcentrum är 50 % i Stockholmsregionen 
och 30 % i övriga landet. Något som måste beaktas är att denna siffra kan variera från 
köpcentrum till köpcentrum. (JLL, 2013) 
 
Potentiell	  andel	  av	  omsättningen	  inom	  marknadsområdet	  
 
I analysen görs en bedömning hur stort läckaget kan bli inom det primära marknadsområdet. 
Med läckage menas att vissa kunder kan välja att handla någon annanstans än i det studerade 
köpcentrumet. Det finns flera anledningar till detta, att de väljer att åka till ett större 
köpcentrum, är ute efter ett specifikt märke eller väljer att handla vid arbetsplatsen. 
(Beloborodov & Yilmaz, 2013). 
 
En teknik är att i den ursprungliga analysen av marknadsområdet där cirklarna är uppritade 
runt centrumet och dess konkurrenter studera de områden där cirklarna överlappar varandra 
de dessa är områden där centrum konkurrerar om kunderna. De som bor i området har flera 
valmöjligheter för handel och dessa måste studeras närmare för att se hur den rationella 
kunden agerar. 
 
Försäljningskrav	  per	  kvadratmeter	  uthyrningsbar	  yta	  
 
Försäljningskrav per kvadratmeter uthyrningsbar yta är ett mått på hur stor omsättning en 
butik måste ha per kvadratmeter för att det ska bedömas vara lönsamt. Data finns att hämta 
från olika organisationer och den nuvarande siffran är ungefär 35 000kr per kvadratmeter 
(Lundgren, 2014). 
 

Bestämma	  den	  totala	  efterfrågan	  
 
För att bestämma den totala efterfrågan så upprepas alla steg även för sekundärområdet och 
för dagbefolkningen. 
 
 
Procent	  av	  yta	  som	  används	  för	  service	  (icke	  detaljhandel)	  
 
Ett köpcentrum består sällan av endast affärer och restauranger. En del av ytan allokeras till 
service som vårdcentral, bibliotek et cetera. Efterfrågan för denna yta räknas inte med i de 
första stegen och måste behandlas separat. För närvarande är denna siffra ungefär 15 %. 
(Lundgren, 2014) 
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Friktionsvakans	  
 
Det är önskvärt att ha en hyresgästvakans på 5 % för att kunna bemöta den efterfrågan som 
finns på marknaden och för att kunna hålla marknadsmässiga priser. Naturliga vakanser kan 
uppstå vid utflyttning från lokaler men denna typ förekommer mer sällan. (Gösbeck, 2014) 
	  

2.3.2	  Prognos	  av	  efterfrågan	  -‐	  Metod	  2	  
 
Ett annat sätt att uppskatta efterfrågan är med The Ratio Method. Metoden går ut på att 
beräkna hur mycket detaljhandelsyta som används per person. För att denna metod ska 
fungera behövs ett antal data vilka presenteras nedan. 
 
Den	  uthyrda	  detaljhandelsytan	  i	  primärområdet	  
 
Hur mycket yta detaljhandel, inklusive service och kontor, som är uthyrt i köpcentrumet. 
 
 
Befolkning	  i	  primärområdet	  
 
Befolkningen beräknas på samma sätt som i “The Buying Power Segmentation Method”. 
 
 
Ratio	  mellan	  ytan	  och	  befolkning 
 
Den uthyrda detaljhandelsytan divideras med befolkningen för att få hur stor detaljhandelsyta 
som är uthyrd per capita i området för tillfället. 
 
Med dessa data görs en framtidsprognos av efterfrågan på detaljhandelsyta inom området. 
Detta görs genom att ration mellan yta och befolkning hålls konstant medan hänsyn tas till 
befolkningstillväxten vilket ger den framtida efterfrågan på detaljhandelsyta.  
	  

2.3.3	  Beräkna	  den	  slutgiltiga	  efterfrågan	  
 
Då båda metoderna har sina för- och nackdelar är det viktigt att använda båda modellerna för 
att beräkna efterfrågan på detaljhandelsyta. Köpkraftsmodellen har många olika variabler där 
antaganden krävs vilket gör den väldigt känslig för misstag. Eftersom den har många olika 
variabler så är den vid rätt indata mer precis än Ratiometoden.  
 
Ratiometodens styrka är att den bygger på faktiska uppgifter. Uthyrd area och befolkning är 
data som är känd sedan tidigare och få antaganden behöver göras. Osäkerheten ligger i 
framtidsprognosen, där befolkningen 5-10 år in i framtiden måste uppskattas, samt i 
förenklingen att ration mellan uthyrd area och befolkning hålls konstant under perioden.  
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2.4	  Steg	  4:	  Mäta	  konkurrenskraftigt	  utbud	  
 
I Steg 4 undersöks och granskas konkurrentens fysiska och lägesmässiga attribut med det 
studerade objektet. En matris används där poäng beroende på standard sätts på olika 
förbestämda attribut så att objekten blir numeriskt jämförbara. Varje attribut som poängsatts 
viktas sedan med avseende på attributets, av analytikern bedömda, inverkan på utfallet 
jämfört med de övriga attributen i matrisen. De tilldelade och viktade poängen ger varje 
objekt en totalpoäng och en procentsats kan beräknas. Objekten blir då jämförbara med 
avseende på konkurrenskraft.  
 

2.5	  Steg	  5:	  Analysera	  balansen	  på	  marknaden	  
 
I detta steg uppskattas efterfrågan på handelsyta från befolkningen i primärområdet, 
sekundärområdet samt den dagligt återvändande dagbefolkningen. Denna efterfrågan jämförs 
med hur stort det existerande utbudet på marknaden är för att beräkna om det finns ett över- 
eller underskott på handelsyta i området. Prognosen från denna analys visar vilken 
framtidsutveckling som är mest trolig utifrån planerad ny handelsyta och befolkningstillväxt. 
På så sätt kan fastighetsägaren utvärdera om centrumet behöver utöka sina lokaler eller om 
marknaden är mättad. 
 

2.6	  Steg	  6	  -‐	  Prognosticera	  marknadsandel	  
 
I steg 3 beskrivs köpkrafts- och ratiomodellen för att beräkna efterfrågan på marknaden i 
området runt ett köpcentrum. Den beräknade efterfrågan på detaljhandelyta kompletteras 
sedan med den bedömda konkurrenskraft som erhålls i produktivitets- och 
konkurrenskraftsanalysen för att vidare uppskatta samt dra slutsatser om centrumets 
marknadsandelar. 
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3. Metod 
 
Rapporten bygger på erkända teorier och modeller framtagna just för att beräkna köpkraft och 
marknadsområden. Även intervjuer med branschkunniga har gjorts för att bilda en 
helhetsuppfattning av den rådande situationen samt för att få en inblick i hur de kvantitativa 
metoderna tillämpas. Datainsamling har gjorts främst via digitala medier men även från tryckt 
litteratur samt kompletterats med intervjuer.  
 

3.1	  Kvalitativ	  metod	  
 
Den kvalitativa metoden syftar till att få en inblick i hur de kvantitativa metoderna används 
och för att undersöka hur läckage kan förebyggas. Intervjuer och datainsamling analyseras 
och tolkas för att kunna besvara frågeställningen och tyda tendenser på hur aktörer agerar för 
att förebygga kundläckage. 
 

3.2	  Kvantitativ	  metod	  
 
Matematiska modeller i form av matriser används för att beräkna köpkraft i 
marknadsområden och köpcentrumens konkurrenskraft. 
 
 

3.3	  Datainsamling	  
 
För att tillämpa de modeller som används i rapporten så krävs det faktiska data och statistik 
rörande t.ex. befolkning och inkomst samt geografiska data så som avstånd och körtid. 
Insamling av detta har gjorts främst via elektroniska källor från kommuner och Stockholms 
stad. Även tryckta källor har använts i form av rapporter och föreläsningsmaterial.  
 
Från de intervjuer som hållits har även viss data tillhandahållits för att kunna tillämpas i 
modellerna samt för att få en anknytning till hur det faktiskt ser ut på den svenska 
köpcentrumsmarknaden.  

3.4	  Begrepp	  
 
För att undvika missförstånd och otydligheter i rapporten förklaras nedan vad som menas med 
vissa förekommande begrepp. 
 
Dagbefolkning: antal personer som besöker ett område dagligen, t.ex. för att 

arbeta. 
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Kundläckage: kunder som ett köpcentrum förlorar till ett annat köpcentrum.
  
Marknadsområde: köpcentrums geografiskt avgränsade område, beroende på körtid, 

där kunderna finns. 
 
Food court: restaurangtorg där flera aktörer huserar med gemensamma 

matplatser för de besökande gästerna. 
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4. Resultat 
 
Modellen för att beräkna efterfrågan beskrevs tidigare i teoridelen. I detta kapitel redovisas de 
beräkningar och resultat som har samlats in från undersökningen. 
 

4.1	  Steg	  1	  -‐	  Analys	  av	  fastigheten	  
 
Modellens första steg är att göra en analys av de valda centrumen och deras närområde. 
Nedan precenteras en beskrivning av respektive område som köpcentrumen är lokaliserade i 
samt en matris där som visar resultatet från Property Rating Method. 
 

4.1.1	  Arenastaden	  
 

 
Figur 2. Områdesbild över Arenastaden, Mall of Scandinavia är markerad. 
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Arenastaden som utgör Mall of Scandinavias absoluta närområde är en ny stadsdel som har 
växt fram vid Solna stationsområde. Den största anläggningen, som även gett namn åt 
området, är den nya nationalarenan som tog över efter Råsunda 2012. Arenastaden är 
fortfarande under uppbyggnad men har idag flertalet kontorsbyggnader och lägenhetshus. 
Solna stads vision är att bygga ytterligare 10 000 arbetsplatser och 2 000 bostäder i den nya 
stadsdelen. (Peab, 2014)  
 
Kommunikationerna till Arenastaden är idag goda med tillgång till pendeltåg vid Solna 
station, bussar till exempelvis city och närhet till Solna centrum där även tunnelbanan går. 
Samtidigt färdigställs tvärbanan som dras norrut från Alvik till Solna station och står klar 
2014 (Solna, 2014a). Regeringen har även fastslagit en plan för att dra tunnelbanan till 
Arenastaden som väntas vara färdig 2022 (Solna, 2014b). För bilburna kunder finns tillgång 
till E18 i norr, E4 i öster och Solnavägen i söder. Det planeras för nya infarter till 
köpcentrumet till 2015 som underlättar för bilburna kunder att ta sig dit.   
 
Arenastaden ansluter till Råsunda, Hagalund och Järva som ingår i Mall of Scandinavias 
primärområde, tre områden som har en blandad bebyggelse med bostäder, arbetsplatser och 
service. 
 

Mall	  of	  Scandinavia	  
 
Mall of Scandinavia är ett nytt köpcentrum i Arenastaden som ägs och förvaltas av Unibail-
Rodamco och med invigning hösten 2015. Köpcentrumet kommer när det öppnar att vara 
nordens största med en butiksyta om 101 000 kvm fördelat på 250 butiker. Visionen med Mall 
of Scandinavia är att skapa ett nytt destinationsshoppingmål i Stockholmsregionen. Med en 
modern branding ger Mall of Scandinavia en möjlighet för nya varumärken att etablera sig på 
den Svenska marknaden och kommer genom detta ha en unik hyresgästmix. (Mall of 
Scandinavia, 2014)	   	  
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4.1.2	  Kista	  
 

 
Figur 3. Områdesbild över Kista, Kista galleria är markerad. 
 
Kista är en av Stockholms nordligaste stadsdelar. Till skillnad från Solna och Sundbyberg där 
Arenastaden ligger och angränsar till är inte Kista en egen kommun. Kista omsluts till stor del 
av motorväg vilket begränsar tillgängligheten för de som vill ta sig till fots från kringliggande 
stadsdelar så som Rinkeby och de södra delarna av Sollentuna. Ur en pendlings- och 
helgbesökssynvinkel så är det dock till områdets fördel då det är lättåtkomligt med bil. I norr 
angränsar Husby som ingår i Kista Gallerias primära marknadsområde.  
 
Kista, som ibland även kallas för Nordens Silicon Valley då många IT-jättar så som 
Microsoft, IBM och Ericsson valt att ha sina kontor där, har en dagbefolkning på ca 35 000 
personer. Pendlingsmöjligheterna med närheten till två stora motortrafikleder och både 
tunnelbana i ena änden och pendeltåg i den andra gör Kista till en attraktiv plats för företagare 
att etablera sig på. Till skillnad från andra köpcentrumsbesökare i Stockholm är det få som 
besöker Kista Galleria med bil. Endast 21-22 % av besökarna är bilburna (Gösbeck, 2014). 
Siffran kan diskuteras om den visar en rättvis bild då det kan tänkas att besökare parkerar på 
andra ställen än i Kista Gallerias garage. 
 
Det märks att det ständigt finns en strävan efter att få Kista att växa. I dagsläget så byggs det 
8500 nya bostäder i närområdet och Skanska ska ha 80 000 kvm nya kontorsytor färdigställda 
2018 (Kista Galleria KB, 2012). 
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Kista	  Galleria	  
 
2013 besöktes Kista Galleria av 18 miljoner besökare. Den siffran väntas öka till 23 miljoner 
till år 2018 vilket gör att köpcentrumets kapacitet måste öka vilket också är ambitionen. 
(Kista Galleria KB, 2012). Beroende på tid på dygnet och veckodag ser beteendemönstret 
olika ut hos köpcentrumets besökare. På veckodagarna är den största målgruppen 
dagbefolkningen som äter lunch i gallerians food court och köper varor som uppfyller de 
vardagliga behoven. 20 % av Kista Gallerias omsättning kommer från “Food & Beverage”. På 
kvällarna är det andra besöksgrupper som är i fokus. Då är det lokalbefolkningen som handlar 
dagligvaror, äter på restaurang och går på bio. På helgerna däremot är det mer likt andra 
köpcentrum med destinationsshoppande gäster dels från lokalbefolkningen men även många 
tillresta. (Gösbeck, 2014) 
 
Kista Galleria har en vision att till år 2018 ha skapat ett nytt konceptuellt köpcenter, ett Kista 
City. Tanken är att skapa en levande stadskärna som ska kunna uppfylla alla i närområdets 
dagliga behov. De som bor i området ska alltid ha en anledning till att besöka Kista City. Ett 
“Kista Medical Center” planeras också med ett utvecklat vårdcentralskoncept där det ska 
finnas tandläkare, apotek, mödravårdscentral, ortoped m.m. Ett hotell ska byggas i anslutning 
till köpcentrumet, food courten ska utvidgas och ett modernt bibliotek planeras i 
köpcentrumet. (Kista Galleria KB, 2012) 
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4.1.3	  Property	  Rating	  Method	  
 

Property Rating Kista Galleria        

    Inferior   Typical   Superior  
  High Moderate Slight Neutral Slight Moderate High 

Site             
 

Size   x         
 

Land-to-building ratio       x     
 

Parking              
Number       x     

 
Location       x      
Convenience       x     

 
Interior circulation       x     

 
Topography             

 
Circulation impact       x     

 
Drainage       x      
Exterior access (curb cuts)       x     

 
Landscaping       x     

 
Building Improvements             

 
Exterior appearance   x         

 
Construction quality     x        
Signage appearance   x         

 
Design flexibility       x      
Street visibility   x         

 
Tenant Mix and Marketing Features             

 
Anchor's size       x     

 
Anchor's drawing power         x   

 
Tenant compatibility mix       x      
Image of center     x       

 
Shopper access shops to shops       x     

 
Center's amenities features     x       

 
Legal             

 
Zoning/easements/legal attributes       x      
Rating Conclusions             

 
Sub-rate number of items 0 4 3 14 1 0 0 

Times category score 0 2 4 5 6 8 10 

Category score 0 8 12 70 6 0 0 

Total subject score 98           
 

Percentage above or (below) 
average −13%           

 

Figur 4.Tabell över tillämpad Property Rating Metod. 
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En bedömning har gjorts utifrån insamlade data och jämförelsen mellan Kista Galleria och ett 
köpcentrum med dagens förväntade normala standard (i.e. Mall of Scandinavia) har 
genomförts. Resultatet visar att Kista Galleria bedöms hålla 13 % lägre standard än ett 
nybyggt köpcentrum. Bedömningen av varje enskild parameter har gjorts efter insamlade data 
och faktiska värden eller efter uppskattning av hur köpcentrumet kan tänkas skilja sig från 
modern standard.  
 

4.2	  Steg	  2	  -‐	  Avgränsa	  marknaden	  
 
Nästa steg i modellen är att bestämma centrumens primära och sekundära marknadsområden. 
Dessa områden ringas in på en karta med en radie om 5 minuters körtid för det primära 
området och 10 minuter för det sekundära området. I de områden där figurerna överlappar 
varandra kommer centrumen att konkurrera om kunderna och där kommer Reilly’s law of 
retail gravitation användas för att bestämma brytpunkten vart kunder väljer ett centrum före 
ett annat. 
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4.2.1	  Ojusterade	  marknadsområden	  för	  Kista	  Galleria	  och	  Mall	  of	  Scandinavia	  
 
Marknadsområdena har initialt målats upp som de skulle se ut ifall de lades rakt ovanpå 
varandra och visas nedan i figur 5. Det visar att Mall of Scandinavias primärområde (P1) 
inkräktar på Kista Gallerias sekundärområde (S2). Marknadsområdena måste därför justeras 
vilket presenteras i figur 6. 
 
 

 
Figur 5. Ojusterade marknadsområden för Kista Galleria och Mall of Scandinavia. 
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4.2.2	  Justering	  av	  marknadsområden	  
 
Kista Gallerias sekundärområde har justerats så att centrumets sekundärområde inte 
överlappar Mall of Scandinavias primärområde. I ett primärområde kommer kunderna främst 
välja det närliggande centrumet och då generaliseras att centrum 2 inte har några 
marknadsandelar i området. (Lundgren, 2014).  I det streckade området i figur 6 kommer 
köpcentrumen att konkurrera om kunderna.  Alltså kommer störst konkurrens uppstå i 
områdena Hallonbergen, Rissne, Ursvik och Järva. 
 
 
 

 
Figur 6. Justerade marknadsområden för Kista Galleria och Mall of Scandinavia. 
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Reillys	  lag	  
 
Nästa steg är att undersöka de områden där sekundärområdena överlappar varandra (det 
streckade området i figur 6) för att se vilken dragningskraft centrumen har. Detta görs genom 
tillämpning av Reillys lag som tar hänsyn till två parametrar för att beräkna attraktionskraften: 
 
Avståndet mellan de två köpcentrumen, d: 
 
Avståndet är baserat på körtid med bil mellan de två köpcentrumen via två olika rutter, både 
via E4:an och E18, enligt den körtid som beräknas av Google Maps.  
 
Resa Column1	   Column2	   Column3	   Column4	  

Från Till 
Tid 

(minuter) Avstånd (km) Via 

Kista Galleria Mall of Scandinavia 10 7.3 E18 

Kista Galleria Mall of Scandinavia 11 9 E4 

Figur 7. Tabell över restid. 
 

 
Storleken på de olika centrumen, p1 och p2 
 
Den storlek som används i modellen är antal kvadratmeter butiksyta. 
 
Ytor 	  

Köpcentrum kvm 

Kista Galleria (p2) 56 700 

Mall of Scandinavia (p1) 101 000 

Figur 8. Tabell över kvadratmeter butiksyta. 
 
Brytpunkten bestäms sedan utifrån dessa parametrar med hjälp av Reillys lag för centrums 
attraktionskraft enligt nedan: 
 

 𝐵𝑃 = !

!! !!
!!

 

Figur 9. Reillys Law of Retail Gravitation. 
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Brytpunkt  
	   	  

Från  Till Via Tid 
Kista Galleria Mall of Scandinavia E4 4 min 17 sek 
Kista Galleria Mall of Scandinavia E18 4 min 43 sek 

Figur 10. Tabell över brytpunkt framtagen m.h.a. Reillys Law. 
 
Brytpunkten bestäms genom restiden med bil då Mall of Scandinavia främst riktar sig till 
bilburna helgshoppingkunder. (Johansson, 2014). Nedan visas en reviderad karta med 
brytpunkten och de områden av det sekundära marknadsområdet som tillhör Kista Galleria är 
markerat med rött.   
 

 
Figur 11.Fördelning av överlappade sekundärområden.  
 
Brytpunkterna visar att Kista Galleria främst kommer att attrahera kunder i det rödmarkerade 
området vilket innefattar Helenelund, delar av Rissne och norra Ursvik. 
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4.3	  Steg	  3	  –	  Beräkna	  efterfrågan	  
 
När marknadsområdena har identifierats för de båda centrumen används de två olika 
metoderna köpkraftsmodellen och ratiometoden för att beräkna efterfrågan på 
detaljhandelsyta i Kista Gallerias närområde. 

4.3.1	  Metod	  1	  -‐	  Köpkraftsmodellen	  
Statistiken som används i modellen är tagen från respektive kommuns hemsida och deras 
befolkningsrapporter samt uppgifter om inkomst. Siffror för dagbefolkning och befolkning i 
sekundära marknadsområdet presenteras i Bilaga A. Eftersom statistiken är för hela områden 
har generaliseringar fått göras då hela stadsdelar sällan ingår i primär- och sekundärområden 
för centrumen.  
 

KISTA GALLERIA Nuvarande +5 år +10 år 

1 Antal inkomsttagare i primärområdet 17 900 19 851 22 015 

2 Genomsnittlig inkomst (kr) 233 829 238 506 243 276 

3 Total inkomst efter skatt i primärområdet (kkr) 2 919 413  3 302 382 3 735 588 

4 Procent av disponibel inkomst som går till handel 30% 30% 30% 

5 Total potentiell försäljning i primärområdet (kkr) 875 824 990 714 1 120 676 

6 Procent av handeln som görs i studerat köpcentrum 75% 75% 75% 

7 Total försäljning i studerat köpcentrum (kkr) 656 868 743 035 840 507 

8 Potentiell erövringsgrad inom primärområdet 85% 85% 85% 

9 Potentiell försäljning i primärområdet från boende (kkr) 558 337 631 580 714 431 

10 Försäljningskrav per m2 (kr) 35 000 35 000 35 000 

11 Detalhandelyta som stöds av boende i primärområdet 15 953 18 045 20 412 

12 Plus efterfrågan från sekundärområde och dagbefolkning 21 616 21 616 21 616 

13 Total detaljhandelyta från marknadsområdet, kvm 37 568 39 661 42 028 

14 Procentandel av yta som används för service 15% 15% 15% 

15 Yta som används för service 6 630 6 999 7 417 

16 Totala behovet av yta för detaljhandel och service 44 198 46 660 49 445 

17 Plus friktionsvakans 5% 1 977 2 087 2 212 

 Prognos för efterfrågan av yta för handel och service 46 175 48 747 51 657 

Figur 12.  Köpkraftsmodellen. 
 
Tabellen ovan visar efterfrågan på detaljhandelyta i Kista med hänsyn till befolkning, 
genomsnittlig inkomst och den andel av disponibla inkomsten som används till handel i 
köpcentrum. Den visar på att den totala efterfrågan på butiksyta i Kista är 46 175 kvm, alltså 
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lägre än i dagsläget. Antagande har gjorts i modellen att erövringsgraden i Kista är ovanligt 
hög då inga konkurrenter finns om detaljhandeln i det närmaste primärområdet.	  

4.3.2	  Metod	  2	  –	  Prognos	  av	  efterfrågan	  

 
 

KISTA GALLERIA 
1 Existing occupied sq. ft. retail in primary trade area 56 700 

  
2 Current population in primary trade area for same time 17 900 

  
3 Ratio of occupied retail sq. ft. per capita (population and/or 

employees) 
3,17 

  
Forecast New Demand Current + 5 år  + 10 år 
4 Forecast population in primary trade area 17 900 19 851 22 015 

5 Ratio of occupied sq. ft. per capita 3,17 3,17 3,17 

6 Demand for occupied shopping center space 56 700 62 880 69734 

9 Plus frictional vacancy @ 5 % 2 835 3 144 3 487 

10 Total forecasted demand (sq. ft.) in primary trade area 59 535 66 024 73 221 

Tabell 13. Tabell över prognostiserad efterfrågan. 
 
Den befintliga ytan är idag 56 700 kvm men enligt Jan Gösbeck vill ett centrum alltid ha 5 % 
vakans för att kunna hålla marknadsmässiga hyror. Detta ger en efterfrågan idag på 59 353 
kvm. Med en befolkningsökning på 23 % på 10 år och en bibehållen ratio mellan population 
och butiksyta ger prognosen att efterfrågan är 73 221 kvm 2024. 
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4.4	  Steg	  4	  -‐	  Mäta	  konkurrenskraftigt	  utbud 

 
              

Konkurrenskraft K G Kommentar Poäng M o S Kommentar Poäng Viktade 
faktorer 

Storlek köpcentrum 56 700 
  

101 000 
   

Lokaliseringsfaktorer 
       

Befolkning inom 
primärområdet 

2 24 000 14 4 40 000 28 7 

Medelinkomst inom 
primärområdet 4 234 000 kr 16 5 284 000 kr 20 4 

Prognos bef. 5 år inom 
primärområdet 

2 bra 8 3 bättre 12 4 

Närhet till vägförbindelse 4 bra 20 3 liknande 15 5 

Trafikvolym 3 bra 21 4 liknande 28 7 

Tillgänglighet med trafik 3 bra 24 3 liknande 24 8 

Centrumfaktorer 
       

Storleken på centrumet 3 56 700 21 5 101 000 35 7 

Fasad och ytor runt 
centrumet 

1 bra 2 2 bättre 4 2 

Synlighet från väg 1 okej 4 1 okej 4 4 

Parkeringsmöjligheter 2 2 500 8 3 4 000 12 4 

Centrumets branding 1 praktiskt 5 2 modernt 10 5 

Ankarbutikers 
dragningskraft 

3 viktig 21 2 mindre viktig 14 7 

Hyresgästmix 3 bra 30 4 bättre 40 10 

Total poäng   194   246  
% av poäng 44%   56%    
Figur 14. Tabell över konkurrenskraft. 
 
De jämförda objekten, Kista Galleria till vänster och Mall of Scandinavia till höger, har 
tilldelats ett värde mellan 1 till 5 som representerar det av författarna bedömda förhållandet 
mellan köpcentrumens egenskaper. Värdet som tilldelats har viktats efter bedömd inverkan av 
parametern och en totalpoäng har sammanställts längst ned i matrisen. Totalpoängen och 
procentsatsen som beräknats visar på att Mall of Scandinavia är mer konkurrenskraftigt än 
Kista Galleria.   
 
 
	   	  



 

25 
 

4.5	  Steg	  5	  –	  Analysera	  balansen	  på	  marknaden	  
 
Buying power segmentation method, Kista Nuvarande + 5 år + 10 år 

Total detaljhandelyta som stöds i marknadsområdet, kvm 37 568 39 661 42 028 

Procentandel av yta som används för service 15 % 15 % 15 % 

Yta som används för service 6 630 6 999 7 417 

Totala behovet av yta för detaljhandel och service 44 198 46 660 49 445 

Plus friktionsvakans 5 % 1 977 2 087 2 212 

Prognos för efterfrågan av yta för handel och service 46 175 48 747 51 657 

Avdrag för existerande utbud, kvm 56 700 56 700 56 700 

Avdrag för planerat utbud, kvm 0 0 0 

Marknadens överskott (-) eller underskott (+) av handelsyta, kvm −10 525 −7 953 −5 043 

Figur 15. Tabell över tillämpad köpkraftsmodell. 

Enligt den tillämpade modellen med tillhandahållen statistik finns det i dagsläget ett överskott 
av handelsyta i Kista. 

 

4.6	  Steg	  6	  –	  Prognosticera	  marknadsandel	  
 
Mall of Scandinavia med ett modernt koncept, nya flaggskeppsbutiker, 101 000 kvm 
butiksyta och Sveriges första 5D-biograf kommer att ha en stark dragningskraft hos 
destinationsshoppare och besökare av Stockholms stad. Det kommer också kunna titelera sig 
som Nordens största köpcentrum. (Mall of Scandinavia, 2014)   
 
Enligt de tillämpade modellerna är inte Kista Galleria lika konkurrenskraftigt som Mall of 
Scandinavia kommer bli. Jan Gösbeck menar på att det inte är idé att ta upp kampen om att 
vinna de tillresta helgkunderna och turisterna. Att istället lägga fokus på att bevara kunderna 
som finns inom det primära marknadsområdet och få dagbefolkningen att spendera mer 
pengar i köpcentrumet är en prioritering som istället görs. (Gösbeck, 2014). 
 
Kista Galleria är i dag ett köpcentrum men framtida planer finns på att skapa ett Kista City. 
Tanken med att skapa ett ”city” är att fånga upp den växande primär- och dagbefolkningen 
och tillgodose deras dagliga behov. (Gösbeck, 2014) 
 
En felkälla som måste tas i beaktning när marknadsandelar prognosticeras är E-handelns 
ökade popularitet. Fler kunder väljer idag att handla varor över nätet vilket gör det svårt att få 
en rättvis bild av hur handeln inom ett område faktiskt ser ut. (Johansson, 2014) 
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5.	  Diskussion	  
 
Syftet med rapporten var att undersöka hur ett köpcentrum påverkas vid etablering av ett nytt 
köpcentrum i närområdet samt vilka åtgärder som kan vidtas för att minska kundläckaget. För 
att besvara denna fråga har en fallstudie gjorts där det undersöks hur Kista Galleria kan 
komma att påverkas av att Mall of Scandinavia öppnar hösten 2015.  
 
Modellen som används för att uppskatta Kista Gallerias kundläckage innehåller många 
känsliga variabler som befolkningsstatistik och inkomstnivåer. Eftersom statistik på 
områdesnivå inte gått att tillgå har många antaganden gjorts i frågan om befolkning i 
centrumens marknadsområden. Köpkraftsmodellen visar på ett överskott av butiksyta i Kista 
Galleria men hänsyn är då inte tagen till restaurangyta vilket är en stor del av Kista Gallerias 
verksamhet. Då ungefär en femtedel av Kista Gallerias omsättning kommer från ”food and 
beverage”, vilket är en stor andel, är det tänkbart att denna yta måste undersökas separat för 
att få en rättvis bild av efterfrågan i området. Varför köpkraftsmodellen har valts framför 
ratiometoden är för att köpkraftsmodellen har fler parametrar som ger en mer rättvis bild av 
efterfrågan då den även räknar med dagbefolkning och sekundärbefolkning. Då Kista har en 
stor dagbefolkning i och med att cirka 35 000 personer arbetar i området väljs med fördel 
köpkraftsmodellen som tar hänsyn till detta framför ratiometoden som endast tar hänsyn till 
befolkningen i primärområdet. 
 
 
Ytterligare ett resultat som går att uttyda från modellerna är att Mall of Scandinavia är mer 
konkurrenskraftigt än Kista Galleria. Detta gör att Mall of Scandinavia kommer att locka en 
större andel av kunderna i det överlappande sekundärområdet än vad Kista Galleria kommer 
göra. Ett kundläckage i Kista Gallerias tidigare marknadsområde bedöms uppstå. 
 
Vid tillämpning av Reillys Law kunde en uppdelning göras av det marknadsområde som 
konkurreras om. Det enda som tas hänsyn till i modellen är köpcentrumens totala butiksyta 
och köravstånd. I verkligheten torde det vara fler parametrar som spelar in och några minuters 
körtid extra påverkar nödvändigtvis inte kundens val av köpcentrum i den grad som modellen 
visar. En viktig parameter som dessutom inte tas i beaktning är existensen av andra 
köpcentrum. Även dessa kommer i praktiken vara med och konkurrera om marknadsandelar. I 
rapporten har de dock bortsetts ifrån då en förenklad modell av situationen gjorts för att kunna 
urskönja en skillnad mellan de två studerade köpcentrumen. Den faktiska köpkraften i 
området anses inte vara av lika stort intresse då syftet har varit att undersöka Mall of 
Scandinavias inverkan på Kista Galleria. 
 
Att förvalta ett äldre köpcentrum och behålla omsättningen när ett nytt köpcentrum etablerar 
sig i närheten är en utmaning. Att ta upp kampen och försöka behålla hela sitt 
marknadsområde måste nästan ses som omöjlig. Nyhetens behag och slagkraften hos ett 
nybyggt köpcentrum kommer få de tillresta kunderna att välja det nya köpcentrumet men 
kunderna inom primärområdet och dagbefolkningen går att behålla genom att vidta åtgärder. 
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Kista Galleria jobbar aktivt för att omvandla centrumet till ett ”city”. Genom att utvidga 
service och förnödenheter genereras en attraktionskraft och befolkningen i området får 
ytterligare anledningar att besöka Kista Galleria allt oftare vilket i sin tur gör att omsättningen 
kan bibehållas eller till och med öka.  
 
Eftersom att Kista Galleria har ett naturligt kundflöde, i och med att de som arbetar i Kista 
och tar sig dit med kommunala färdmedel måste gå igenom köpcentrumet, och jobbar aktivt 
för att kontrollera kundläckaget så kommer nödvändigtvis inte Kista Galleria att påverkas 
nämnvärt vare sig av Mall of Scandinavia eller av konjunktursvängningar.  En annan faktor 
som talar för Kista Galleria är att de inte inriktar sig mot dyrare varor så som exklusiva kläder 
och hemelektronik utan att de istället får in en stor andel av omsättningen via normala varor. 
Det är köp som kunderna mer eller mindre inte klarar sig utan och som de inte avstår vid 
konjunktursvängningar eller söker sig till ett annat köpcentrum för att inhandla.  
 
Eftersom att nya företag söker sig till Kista och vissa företag expanderar så ökar 
dagbefolkningen och potentiella kunder. Då en stor del av Kista Gallerias omsättning kommer 
från dagbefolkningen kommer detta ha stor inverkan på dess framtid och gör också prognosen 
osäker. Så länge det finns ett ökande kundflöde i området så kommer det också finnas nya 
aktörer som vill etablera verksamhet.  
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6.	  Slutsats	  
 
Ett kundläckage från ett befintligt köpcentrum kommer uppstå vid etablering av ett nytt 
köpcentrum inom samma marknadsområde. I det fall då det nya köpcentrumet är modernare 
och har större konkurrenskraft än det redan befintliga så kommer det nya köpcentrumet ta fler 
marknadsandelar. För att kompensera för det kundläckage som uppstår i det befintliga 
köpcentrumets sekundära marknadsområde så bör fokus läggas på att höja erövringsgraden i 
primärområdet. Åtgärder som kan vidtas för att uppnå detta kan vara att se till att uppfylla 
kunderna i primärområdets dagliga behov och att skapa fler anledningar att besöka centrumet 
oftare. 
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8.	  Bilagor	  

Bilaga	  A	  
 
Dagbefolkning KG 
Antal 
kontorsanställda 35000 
Andel som handlar i 
Kista Galleria 1 
Kronor de spenderar 
varje dag 100 

Antal arbetsdagar 250 
Andel dagar för 
handel 75% 

Totala intäkter, kkr 656 250 
Försäljningskrav per 
kvm (kr/kvm) 35 000 

Total efterfrågan 18 750 

  

Sekundärbefolkning KG      
Stadsdel   Rinkeby Tensta Bromsten Akalla Hallonbergen Sollentuna Total 

Befolkning över 
15 år   11 068 8 604 4 395 6 656 4 384 8 160   

Andel som 
handlar i Kista 
Galleria 

  75% 35% 50% 80% 20% 20%   

Kronor de 
spenderar per år   4 000 4 000 5 000 5 000 5 000 8 000   

Totala intäkter, 
kkr   33 204 12 045 10 987 26 624 4 384 13 056 

 
Försäljningskrav 
per kvm   35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000   

Total efterfrågan   949 344 314 761 125 373 2 866 

 
 


