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Sammanfattning 
 
Ett flertal butiker i köpcentrum har ersatt butiker i stadskärnan. Detta är ett 
led i utvecklingen av köpcentrum som pågått sedan 1920-talet. Fördelen med 
köpcentrum är den höga koncentrationen av butiker på en och samma plats. 
Ett köpcentrums främsta konkurrensmedel är förmågan att kunna 
åstadkomma en bra butiksmix och finna den optimala placeringen för varje 
enskild butik. Syftet med uppsatsen var att undersöka om butiksmixen i 
köpcentrum och placeringen av butiker överensstämmer med den teoretiska 
referensramen. I teorin förklaras begrepp som ankarbutiker, icke-
ankarbutiker, köpcentrumets centrum samt kluster av butiker. För att besvara 
syftet har en kvalitativ metod används genom observationer av sex 
köpcentrum. I empirin presenteras utfallen av observationerna där vi redogör 
för placeringen av butikerna, köpcentrumets centrum och hur 
klusterprinciperna hanteras. Med hjälp av orienteringskartor visas strukturen 
av varje köpcentrum. Sedan följer en analys där det empiriska materialet 
sammankopplas och diskuteras utifrån den teoretiska referensramen. I 
slutsatsen konstateras att köpcentrumens strategi kring butiksmix och 
butiksplacering i stor utsträckning överensstämmer med teorin.  
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Abstract 
 
A number of stores in shopping centers have replaced the stores in the city. 
This is a portion of the development of shopping centers that has been going 
on since the 1920s. The advantage of shopping center is the high 
concentration of stores in one place. A shopping centers main competitive 
advantage is the ability to achieve a good mix of stores and finding the optimal 
location for each individual store. The aim of this essay was to investigate 
whether the mix of stores in shopping centers and the location of each store 
are consistent with the theoretical framework. The theoretical framework 
explains the definition of anchor stores, non-anchor stores, the mall's center 
and the meaning of cluster. A qualitative method was used to answer the 
purpose and was accomplished by observations of six shopping centers. The 
empirical chapter shows the outcomes from the observations. The stores 
location, the mall's center and the cluster principles are also described in this 
section. With the help of orientation maps the structure of each shopping 
center is presented. In the analysis the empirical material is discussed based 
on the theoretical framework. The conclusion states that the strategy of the 
mix of stores and store location in shopping centers to a large extent is 
consistent with the theory. 
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1. Inledning  

 
 
I detta kapitel redogörs först en bakgrund över hur köpcentrum har utvecklats följt av en 
beskrivning av butiksmixens betydelse samt hur begreppet kluster växt fram. Vi kommer 
sedan in på problemformulering där vi mer ingående berättar varför ämnet valdes och vilket 
problem vi vill undersöka. Vi avslutar kapitlet med uppsatsens syfte.  
 
 

1.1. Bakgrund  

Köpcentrum är unika på det sätt att de ofta utvecklas och förändras fortare än 
vad andra fastigheter gör (Pitt & Musa 2009). Under de senaste decennierna 
har stora satsningar genomförts i Sverige för att dels få köpcentrum men även 
gågator, stadsfestivaler och uteserveringar mer attraktiva. Allt fler människor 
spenderar i högre grad sin vardag i stadens centrum men Kärrholm (2009) 
antyder att en utveckling har skett, där handeln förskjutits till större externa 
köpcentrum och handelsområden utanför tätorten. I Sverige har tillväxten av 
köpcentrum fortsatt och antalet köpcentrum har fördubblats under åren 1997-
2012. De senaste åren har köpcentrum bidragit till cirka 35 procent av den 
totala omsättningen inom detaljhandeln (Nordic Council of Shopping Centres 
[NCSC] 2014). Bergström (2000) menar att det inte bara är i Sverige som 
utvecklingen har skett utan han hävdar att det handlar om en internationell 
trend.  
 
Framväxten av köpcentrum beror dels på att konsumenterna uppskattar det 
breda utbudet av butiker och parkeringsmöjligheter och dels på de 
konkurrenskraftiga priserna. En annan orsak till framväxten av köpcentrum är 
den tidsvinst som uppstår när fler inköp kan göras på en och samma plats 
(Bergström 2000).  El-Adly (2007) menar att köpcentrum är mer attraktiva 
med en stor variation av butiker. Detta beror på att ett större utbud av butiker 
leder till att sannolikheten ökar för kunden att finna den produkt som matchar 
dennes önskemål. En annan viktig aspekt är att köpcentrum har genererat den 
högsta avkastningen inom fastighetssektorn i de flesta europeiska länder under 
de senaste åren (Damian et al. 2011).  
 
Ett skäl till att butiker i centrala affärsdistrikt har minskat och att istället 
butiker i köpcentrum vuxit fram är att butiksplaceringen i centrala 
affärsdistrikt varit sämre planerade och därför varit svåra att hitta (Mazze 
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1972). Enligt Flannigan (1999) har de flesta samhällen en ökad andel 
köpcentrum men en mindre andel butiker i stadskärnan. Han menar att 
orsakerna till detta kan dels vara att köpcentrum har bättre marknadsföring 
och dels att köpcentrum har bättre tillgänglighet och parkeringsmöjligheter. 
Burnaz och Topcu (2011) hävdar att utvecklingen av köpcentrum har pågått 
sedan 1920-talet och enligt Carter (2009) har köpcentrum blivit det mest kända 
fenomenet inom detaljhandeln. Ett flertal butiker i stadskärnan har ersatts av 
butiker i köpcentrum som ett led i denna utveckling.  En orsak till detta är att 
allt fler butiksägare vill lokalisera sig i köpcentrum istället för att etablera sig i 
städerna (Konishi & Sandford 2003). En fördel med att etablera sig i ett 
köpcentrum är att butiksägaren kan utnyttja de höga nivåer av kundtrafik som 
i sin tur genererar stora försäljningsvolymer. Den stora kundtrafiken är ett 
resultat av den rumsliga koncentrationen av butiker som automatiskt uppstår i 
ett köpcentrum. En annan fördel är att kundens sökkostnad minskar vid ett 
besök på köpcentrumet jämfört med en plats där butikerna inte är lika 
koncentrerade. Konishi och Sandford (2003) menar vidare att den minskade 
sökkostnaden är en anledning till varför köpcentrum kan locka kunder från 
butiker i stadskärnan.   
 
Ett köpcentrum består av en blandning hyresgäster i form av butiker och den 
term som ofta används för att beskriva denna sammansättning kallas för 
butiksmix (Pitt & Musa 2009). Butiksmixen är den sammansättning av butiker 
i ett köpcentrum och denna mix konstrueras till syfte att dels producera 
optimal försäljning till butikerna och dels för att producera högsta möjliga 
hyresintäkter till ägaren. Ett annat syfte är att leverera den bästa kvalitén till 
kunderna (Bruwer 1997). Bruwer (1997) menar också att butikerna ska fungera 
bra tillsammans för att förbättra resultatet för köpcentrumet i sin helhet men 
även öka resultatet för den enskilda butiken.  
 
Konishi och Sandford (2003) menar att ett köpcentrum behöver använda sig 
av både ankarbutiker och icke-ankarbutiker. De menar att en ankarbutik är en 
butik vars syfte är att avsevärt öka köpcentrumets attraktionskraft och därmed 
blir resterande butiker icke-ankarbutiker. Ankarbutiker är stora butikskedjor 
som upptar den största ytan inuti köpcentrumet och fungerar som den främsta 
faktorn för att locka kunder (Vitorino 2012). En samlokalisering av dessa två 
typer av butiker kan enligt Konishi och Sandford (2003) gynna båda 
butikerna.. Begreppet om ankarbutiker uppstod på 1950-talet när utvecklare av 
köpcentrum valde att ge vissa butiker en central roll vid planering av nybyggda 
köpcentrum (Mirel 2008). Dessa butikers närvaro var anledningen till att 
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kunder lockades till köpcentrumet medan de mindre butikerna drog fördelar 
av den kundtrafik som uppstod på grund av ankarbutikernas existens.  
 
Utifrån ett historiskt perspektiv, då byteshandel ägde rum har det visat sig att 
gruppering av olika utbud av varor gynnat försäljningen på vissa platser till 
skillnad från om gruppering inte hade skett (Carter & Haloupek 2002). Val av 
plats från köpmännens sida kunde leda till att köpmän som erbjöd olika varor 
valde att placera sig nära varandra för att på så sätt uppnå effekterna som 
köpcentrum genererar. Yeates et al. (2001) menar att ända sedan människan 
först började sälja varor har det varit en uppenbar strategi att gruppera 
särskilda affärsplatser med syfte att uppnå fördelar. Under första hälften av 
1900-talet placerades enligt Yeates et al. (2001) mataffärer, tjänstebutiker och 
banker nära varandra. Uttrycket som sammanfattar konstellationer av 
sammanlänkade butiker inom ett visst område kallas för kluster (Porter 1998). 
Yeates et al. (2001) menar vidare att det inte dröjde länge innan ägare till 
köpcentrum förstod att denna typ av gruppering genererade positiva effekter.  
 

1.2. Problemformulering  

Eckert et al. (2015) hävdar att ägare till köpcentrum och ankarbutiker delar ett 
gemensamt intresse, nämligen att öka kundtrafiken. Trots detta kan deras 
intressen avvika med tanke på att ankarbutikerna värdesätter sin egen 
försäljning och vinst. En ankarbutiks vinst beror på dess försäljningsvolym 
medan en ägares vinst utgörs av försäljningsvolymen för hela köpcentrumet, 
detta på grund av att hyresintäkterna är en funktion av försäljningsvolymen. 
Ankarbutikerna och ägarnas intressen kan skilja sig åt när det handlar om 
vilken butikstyp som de anser är lämpligast att placera i närheten av 
ankarbutiken.  
 
Butiksmixen är indelad i två delar (Borgers et al. 2010). Den första delen består 
av hur köpcentrumet ska locka kunder och den andra delen handlar om hur 
kunderna ska cirkulera genom köpcentrumet. Genom att utöka kundens 
rörelsemönster i köpcentrumet ökar också sannolikheten att kunden tillbringar 
mer tid där. Ju längre tid kunden vistas i köpcentrumet desto större är chansen 
att mer pengar spenderas. Utifrån dessa två delar försöker ägaren att optimera 
valet av butiker (Borgers et al. 2010). Enligt Borgers et al. (2010) är valet av 
butiksmix det svåraste beslutet som en ägare till ett köpcentrum tar. Han 
menar att den enskilt viktigaste framgångsfaktorn är butiksmixen och denna är 
avgörande för hur köpcentrumet kommer lyckas. Fong (2005) menar att det 
finns tre aspekter kring butiksmixen. Dessa utgörs av urvalet av butiker, 
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utrymmet till varje butik och placeringen av butikerna inuti köpcentrumet. 
Han menar att alla dessa aspekter måste beaktas med noggrannhet och bör 
finnas med i ett tidigt skede i utvecklingen av ett köpcentrum. En sämre 
utvecklad butiksmix kan sänka kundtrafiken vilket troligtvis leder till att 
försäljningen minskar (Garg & Steyn 2015). Kirkup och Rafiq (1994) anser att 
det har blivit svårare att bygga upp en stark butiksmix och att det är ett 
problem som har fått allt större uppmärksamhet. En anledning till denna 
svårighet är att konkurrensen har ökat mellan köpcentrum. Ytterligare en 
anledning är att butiker i stadskärnan har utvecklats och bidrar till att även de 
konkurrerar med köpcentrumets butiker. En stark butiksmix är därför ett 
köpcentrums viktigaste konkurrensmedel menar Kirkup och Rafiq (1994).  
 
Butiksmixen är den enskilt viktigaste framgångsfaktorn för ett köpcentrum 
men enligt Borgers et al. (2010) finns enbart antaganden om hur butiksmixen 
ska se ut. Brown (1992) menar att på grund av den bristande forskningen om 
hur butiksmixen ska se ut är ägare tvungna att förlita sig på de antaganden som 
finns. Brown (1992) menar vidare att det mest forskade fenomenet inom 
detaljhandeln är köpcentrum men trots det har endast lite forskning 
genomförts kring själva butiksmixen och därför är butiksmixen minst känd 
(Brown 1992). I och med att det inte finns något konkret förslag på hur den 
bästa strategin ska se ut medför det en oro för både ägare och forskare. Ägare 
till ett köpcentrum får därmed följa “tumregler” samt lita på tidigare 
erfarenheter. Detta kan i sin tur leda till sämre resultat (Burnaz & Topcu 
2011). Det vi hittills känner till om butiksmixen är att det finns allmänna 
förhållningssätt (Borgers et al. 2010). Dessa förhållningssätt berör bland annat 
hur en ägare ska tänka kring placering av ankarbutiker. Trots butiksmixens 
betydelse menar Fong (2005) att det däremot inte finns någon forskning kring 
icke-ankarbutikernas placering, varken för nybyggda eller befintliga 
köpcentrum.  Han menar att det förekommer mer uppmärksamhet kring 
placering av ankarbutiker än resterande butiker. 
 
I köpcentrum är varje butiksplacering unik och därför menar Mazze (1972) att 
placeringen av butiker kan användas som en konkurrensfördel. Vid valet 
gällande placering av butiker har de mindre butikerna ett underläge jämfört 
med de större butikerna. Anledningen till detta är att de mindre butikerna 
behöver placeras på platser där cirkulationen av kunder är hög. Enligt Vitorino 
(2012) är ett köpcentrum till viss del planerat vad gäller placering, men ägaren 
kan inte placera butiker hur som helst. Hon menar att det heller inte är 
självklart för en ägare att fritt välja vilken ankarbutik som ska placeras inuti 



 12 

köpcentrumet. Hänsyn måste tas till att valet av ankarbutik även har betydelse 
för hur andra butiker ska placeras inuti köpcentrumet.  
 
Butiker i köpcentrum har enbart två faktorer som kan påverka deras framgång, 
dessa är butikernas utbud samt deras placering (Bruwer 1997). Kirkup och 
Rafiq (1994) anser till skillnad från Bruwer (1997) att ett köpcentrum har flera 
faktorer som avgör dess framgång. Dessa faktorer är läge, tillgänglighet, 
storlek, kvalité, butiksmix, parkeringsmöjlighet samt layout och miljö. Garg 
och Steyn (2015) är eniga med Kirkup och Rafiq (1994) och hävdar att det är 
kombinationen av dessa faktorer som har betydelse för hur attraktivt ett 
köpcentrum blir. Den viktigaste faktorn av alla är butiksmixen eftersom den är 
avgörande för alla parter i ett köpcentrum, nämligen ägare, utvecklare, 
hyresgäster och konsumenter (Garg & Steyn 2015). Ett köpcentrums största 
konkurrensmedel är förmågan att kunna påverka butikernas placering för att 
kunna åstadkomma en bra butiksmix.  
 
Fong (2005) menar att det finns rekommendationer kring hur placering, 
kluster och spridning av butiker ska hanteras, men det finns få bevis om 
rekommendationerna följs i verkligheten. Eckert et al. (2013) menar att 
butiksplaceringen i köpcentrum har fått lite akademisk uppmärksamhet och 
även han menar att det inte finns tillräckligt med bevis på om det faktiskt 
existerar ett mönster kring butiksplacering. Carter och Allen (2012) menar att 
den perfekta utformningen av butiksmixen och placering av butiker kanske 
aldrig kommer kunna formuleras. Däremot bör ägare av köpcentrum känna till 
det bästa alternativet.  
 
Med tanke på att det finns rekommendationer om hur butiker ska placeras och 
hur viktigt det är för ägare att känna till den bästa placeringsstrategin, är det 
intressant att det inte finns några klara direktiv om dessa följs i verkligheten. I 
denna undersökning ska vi ta reda på om de teorier som existerar utnyttjas i 
köpcentrum.  
 

1.3. Syfte  

Syftet med denna uppsats är att undersöka om butiksmixen i köpcentrum och 
placeringen av butiker överensstämmer med den teoretiska referensramen.  
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2. Teori 

 
 
I teorikapitlet kommer vi att inleda med att redogöra för innebörden av butiksmixen och 
vilken effekt butiksmixen har på köpcentrumets attraktivitet. Vi kommer sedan beskriva 
vilka olika butiker som finns och slutligen hur dessa butiker på bästa sätt ska placeras i ett 
köpcentrum.  
 
 
Enligt Brueckner (1993) behöver ägare till köpcentrum ta hänsyn till två 
faktorer. Han menar att dessa två faktorer är utbudet av butiker i köpcentrum 
samt storleken på dessa. Brueckner (1993) förklarar vidare att köpcentrum 
som enbart består av exempelvis skobutiker inte har förmåga att kunna 
attrahera kunder från butiker i stadskärnan. Han menar att köpcentrum måste 
kunna erbjuda kunden ett större utbud för att kunna konkurrera med dessa 
butiker. Brueckner (1993) menar att möjligheten att attrahera en bredare 
kundgrupp blir större om ett köpcentrum istället har exempelvis både skor och 
kläder under samma tak, eftersom konsumenter då kan uträtta fler ärenden vid 
ett och samma tillfälle. Genom att samordna en klädbutik med en skobutik 
ökar antalet kunder i respektive butik jämfört med om de hade placerats 
ensamma. Detta är anledningen till att köpcentrum är en attraktiv plats både 
för butiker och kunder. 
 
Butiker i köpcentrum kan bidra med positiva effekter för andra närliggande 
butiker (Brueckner 1993). Om syftet med att åka till köpcentrumet är att 
inhandla en specifik vara är sannolikheten stor att i samband med denna 
vistelse även besöka en annan butik i köpcentrumet. Kunden vet alltså vilken 
butik den ska besöka redan innan vistelsen men sannolikheten är hög att 
kunden besöker ytterligare en butik.  
 
Vid butiksplacering är det viktigt att ta hänsyn till hur gångstråken är 
konstruerade i köpcentrumet (Carter & Vandell 2005). Carter och Vandell 
(2005) menar att det finns tre typer av gångstråk och dessa är huvudgången, 
den centrala gången och sidogångar. Förbindelsen mellan ankarbutikerna kallas 
för huvudgången. Det centrala gångstråket är begränsat till köpcentrumets 
mittpunkt och finns ofta i ett område med anslutning till restauranger.  
Sidogångarna är de gångstråk som finns mellan huvudgångstråket och entrén 
och ligger ofta en bit bort från köpcentrumets mittpunkt.  
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2.1. Ankarbutiker 

Flannigan (1999) anser att det föreligger skillnader mellan butiker i ett 
köpcentrum. Han har kategoriserat butikerna i två typer som han kallar för 
skapande och mottagande butiker. De skapande butikerna är enligt Flannigan 
(1999) de butiker som sätter prägel på köpcentrumet samt bestämmer dess 
status. Dessa butiker har som syfte att locka kunder och är därför 
betydelsefulla för hur framgångsrikt ett köpcentrum är. De skapande butikerna 
kan med tanke på Flannigans definition ses som ankarbutiker medan de 
mottagande utgör icke-ankarbutiker. 
 
Enligt Borgers et al. (2010) är ankarbutik ett svårdefinierat begrepp. Tidigare 
var ankarbutiken oftast en stormarknad men idag kan denna butik vara allt 
från elektronikaffärer till restauranger (Mirel 2008). Enligt Bruwer (1997) ska 
det i köpcentrum finnas en eller flera ankarbutiker och flera mindre butiker. 
Dessa mindre butiker kallas för icke-ankarbutiker. Ankarbutikerna är de 
butiker som bestämmer köpcentrumets karaktär och dessa butiker har som 
syfte att locka kunder till köpcentrumet. Enligt Konishi och Sandford (2003) 
är en ankarbutik en butik som ökar trafiken av konsumenter vid eller nära sitt 
eget butiksläge tack vare deras varumärke eller rykte. Icke-ankarbutiker i 
närheten av ankarbutiken och även köpcentrumet som helhet kommer 
sannolikt därför att gynnas av den kundtrafik som ankarbutiken genererar. Om 
det ligger en ankarbutik bredvid en icke-ankarbutik anser Brown (1992) att 70 
% av kunderna som först vistats i ankarbutiken även besöker icke-
ankarbutiken. 
 
Damian et al. (2011) antyder att ankarbutiker är enskilda enheter som finns 
samordnade i köpcentrum tillsammans med icke-ankarbutiker. I samförstånd 
med Konishi och Sandford (2003) menar Damian et al. (2011) att 
ankarbutikens syfte är att avsevärt öka attraktionskraften hos köpcentrumet. 
För att vara en ankarbutik krävs det att butiken har en betydande storlek av 
köpcentrumets totala butiksyta, butiken ska vara flerfaldig, inneha ett starkt 
varumärke, bidra med betydande kundtrafik, inneha en privilegierad ställning 
och besitta stor dragningskraft. Med flerfaldig menar Damian et al. (2011) att 
butiken är nationell eller internationell och har minst tre butiker totalt. 
Shanmugam (2013) anser att en ankarbutik har en specifik roll och därigenom 
kan påverka butikspriserna på grund av dess privilegierade ställning. Dessa 
butiker har även förmånen att kunna förhandla om placering och hyra (Bean et 
al. 1988). Flanningan (1999) påstår att ankarbutiker betalar minst hyra av alla 
butiker per kvadratmeter och menar även att dessa butiker ibland får 
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kompensation för att inleda ett samarbete med köpcentrum. En viktig 
egenskap hos en ankarbutik är att den ska besitta en sådan dragningskraft att 
butiken utan svårighet skulle kunna vara framgångsrik som en fristående 
butiksenhet. Enligt Damian et al. (2011) krävs det att en butik besitter ett 
flertal av dessa egenskaper för att få klassas som en ankarbutik. 
Konsumenterna har en god uppfattning om vad en viss vara som säljs i en 
ankarbutik har för pris respektive egenskaper, medan de inte är lika 
informerade angående de varor som säljs hos icke-ankarbutiker (Konishi & 
Sandford 2003). Shanmugam (2013) menar att detta beror på att ankarbutiker 
vanligtvis är allmänt kända, vilket gör att konsumenter tenderar att ha mer 
kunskap om deras produkter. 
 
Ankarbutiken är den butik som har de största försäljningssiffrorna samt har 
den största golvytan (Bruwer 1997).  För en ägare i ett köpcentrum är det en 
avgörande faktor att välja rätt ankarbutiker. Dock beror valet av ankarbutiker 
dels på vilka andra butiker som existerar i köpcentrumet och dels på 
köpcentrumets utformning och storlek. Det ska enligt Bean et al. (1988) finnas 
två till tre stora butiker i ett köpcentrum och dessa butiker ska fungera som 
ankarbutiker. Om det i ett köpcentrum finns fler konkurrenskraftiga 
ankarbutiker är anledning till detta att vinstpotentialen för köpcentrumet är 
tillräckligt hög för att på så sätt motivera ankarbutikerna till att vara kvar 
(Vitorino 2012). Ankarbutiker fungerar som köpcentrumets ryggrad och 
därför menar Bruwer (1997) att de bör finnas med tidigt i planeringen. Burnaz 
och Topcu (2011) menar att närvaron av ankarbutiker är avgörande för ett 
köpcentrums utformning. Vitorino (2012) håller med ovanstående och menar 
att redan i utvecklingsfasen ska hyresavtal tecknas med ankarbutiker.  
 
Carter och Vandell (2005) menar att grundprincipen för ett köpcentrum som 
innehar en linjär form är att placera ankarbutikerna i varsin ände och 
sammankoppla dessa med ett gångstråk. Detta gör att kunden passerar genom 
hela köpcentrumet, i och med ankarbutikernas attraktionskraft. Flanningan 
(1999) samtycker och menar att den mest gynnsamma strukturen för ett 
köpcentrum är att placera de skapande butikerna i varsin ände på 
köpcentrumet med syfte att locka kunder till de mottagande butikerna. Carter 
och Vandell (2005) anser att om det finns fler än två ankarbutiker ska den 
största placeras i mitten av köpcentrumet och de två mindre ankarbutikerna i 
ändarna. Enligt Fong (2005) är det uppenbart att ankarbutiker ska distanseras 
eftersom dessa butiker står i full konkurrens till varandra. Han menar vidare 
att konkurrensen mellan ankarbutikerna är anledningen till varför de ska 
placeras långt från varandra eller vid varsin ände i köpcentrumet. Brown 
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(1992) anser att ägare till ett köpcentrum ska se till att ankarbutiker och entréer 
placeras så långt ifrån varandra som möjligt med syfte att dra till sig fler 
kunder genom köpcentrumet. Ägarna ska även tänka på att undvika så kallade 
återvändsgränder eller som det även kallas, dödlägen. Dessa platser hindrar 
den fria cirkulationen av kunder. Enligt Eckert et al. (2013) påverkar 
varumärke och typ av butik hur kunder cirkulerar och han menar att de butiker 
som ökar kundtrafiken, så kallade “magnet stores”, ska placeras med syfte att 
öka trafiken vid återvändsgränder. Om inte ägarna i ett köpcentrum kan 
förhindra dessa “dödlägen” menar Brown (1992) att starka ankarbutiker ska 
placeras där. 

2.2. Icke-ankarbutiker 

Trots ankarbutikernas stora inflytande menar Bean et al. (1988) att det är de 
mindre butikerna som till störst del bidrar till köpcentrumets vinst. Därför är 
det viktigt för en ägare att tänka hur dessa mindre icke-ankarbutiker ska 
placeras. Placering av mindre butiker menar Fong (2005) brukar behandlas 
med ett negativt synsätt, med detta menas att fokus inte läggs på att finna den 
optimala placeringen på samma sätt som hos ankarbutiker. 
 
Fong (2005) hävdar att icke-ankarbutiker har ett förhållande till 
ankarbutikernas placering eftersom deras egenskaper påverkas av 
ankarbutikens placering och storlek. Icke-ankarbutiker ska enligt Brown (1992) 
placeras mellan ankarbutiker, men han menar dock att ankarbutiker och icke-
ankarbutiker inte behöver placeras precis bredvid varandra. Han antyder att 
icke-ankarbutiker med ett liknande sortiment drar till sig mer kunder om de 
placeras nära varandra och att dessa butiker inte alls är beroende av 
ankarbutiker för att locka kunder. Fong (2005) menar att en viss placering kan 
vara lämplig för en typ av butik men kan vara sämre för en annan. 
 
Brown (1992) menar att butiker som erbjuder varor och butiker som erbjuder 
tjänster behandlas på olika sätt. Han menar att tjänstebutiker inte ska placeras 
bredvid varandra. Enligt Borgers et al. (2010) ska dessa butiker placeras 
antingen vid entréer eller i sidogångar. Detta beror på att dessa butiker inte 
bidrar till impulsköp. Fong (2005) håller med och menar att tjänstebutiker 
generellt placeras i mindre attraktiva lägen i köpcentrum, där hyrorna är lägre 
och storleken är mindre. Exempel är på övre plan eller i sidogångar.  
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2.3. Köpcentrumets centrum 

Carter (2009) förklarar att varje köpcentrum har ett så kallat “center”. Han 
menar att denna plats har den position inuti köpcentrumet där cirkulationen av 
kunder är som högst. Enligt Carter och Vandell (2005) är den högst trafikerade 
platsen i ett köpcentrum mellan ankarbutikerna och mot mitten av 
köpcentrumet. Det är även vid denna plats som butikerna betalar högst hyra 
med anledning av det höga kundflödet. Carter (2009) menar att centrumet 
även spelar en stor roll vid placering eftersom denna plats är en mittpunkt och 
butikerna ska placeras utifrån denna plats. Köpcentrum har enligt Garg och 
Steyn (2015) nästan alltid en slags “innergård” för matställen och denna plats 
placeras normalt i mitten av köpcentrumet. Brown (1992) menar att 
konsumenternas rörelsemönster tenderar att vara begränsat till endast en liten 
del av köpcentrumets totala yta. Sannolikheten att kunderna spenderar mer tid 
och därmed pengar i köpcentrumet ökar då deras rörelsemönster maximeras 
och därför placeras butiker med syfte att uppnå just detta (Borgers et al. 2010).  
 
Den minsta icke-ankarbutiken ska enligt Carter (2009) placeras närmast 
centrumet och de största icke-ankarbutikerna ska placeras längst bort från 
denna punkt. Carter och Vandell (2005) menar att det är vanligt att mindre 
butiker placeras närmare köpcentrumets centrala del och att även dessa butiker 
genererar en högre försäljning per kvadratmeter.  De menar vidare att de 
butiker som är mer beroende av hög kundtrafik ska placeras närmare 
köpcentrumets centrala del medan de butiker som inte är lika beroende av 
detta kan placeras längre bort. Carter och Vandell (2005) menar att vid 
områden där cirkulationen av kunder är hög ska butiker som erbjuder 
impulsköp placeras. De menar också att på de platser där cirkulationen inte är 
lika hög, exempelvis nära entréer, ska tjänstebutiker som exempel optiker och 
resebyråer placeras. Dessa typer av butiker kallas av Carter och Vandell (2005) 
för destinationsbutiker och utgör butiker som konsumenter redan på förhand 
bestämt att de ska besöka. Fong (2005) anser att kunder är mer villiga att söka 
upp tjänstebutiker som erbjuder personlig service, oavsett vart de är placerade. 
Ankarbutiker är också en typ av destinationsbutik, skillnaden är att 
tjänstebutiker inte i lika stor utsträckning bidrar till andrahandseffekter hos 
andra butiker. Med andrahandseffekter menas de positiva effekter som en 
ankarbutik genererar. Carter och Vandell (2005) menar att butiker vid 
köpcentrumets mest trafikerade område tenderar att vara mindre till storlek. 
De menar också att ytan av en butik minskar ju högre priset/enhet är. 
Exempel på butiker vid centrumet är smyckesbutiker och andra lyxvaror.  
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2.4. Kluster  

Enligt Porter (1998) är kluster ett annat sätt att tänka kring placering och detta 
sätt utmanar det äldre tankesättet om hur köpcentrum ska konstrueras. 
Definitionen på kluster är sammanlänkade konstellationer inom ett visst 
område. Kluster av butiker utgör en form som ger butikerna fördelar i både 
effektivitet och flexibilitet. Att vara en del av en sådan gruppering innebär 
möjligheter att kunna arbeta mer produktivt, samordna, mäta och motivera 
förbättringar samt få tillgång till bättre information. Kluster stödjer både 
konkurrens och samarbete mellan butiker. Porter (1998) menar att butiker 
konkurrerar med varandra för att vinna samt behålla kunder. Kraftig 
konkurrens behövs för att kluster ska generera framgång. Eftersom varje butik 
i ett kluster är beroende av varandra menar Porter (1998) att ett bra resultat 
hos en av dessa butiker även kan gynna de andra butikerna. Det kan vara mer 
attraktivt för kunder att handla från butiker som är grupperade med tanke på 
den koncentration av butiker som kluster medför. Kunderna uppfattar även 
risken som lägre eftersom de har möjlighet att välja en annan butik om det 
skulle uppstå sådana behov (Porter 1998). Ägare till köpcentrum väljer att 
sammanfoga butiker eftersom det sänker kundens sökkostnad samtidigt som 
det ökar efterfrågan för dessa butiker (Vitorino 2012). Kluster av 
konkurrerande butiker innebär en kostnad för butikerna eftersom hårdare 
konkurrens kan leda till prisnedskärningar. Denna kostnad kompenseras dock 
enligt Vitorino (2012) av den sänkta sökkostnaden som uppstår hos kunden 
när konkurrerande butiker grupperas på detta sätt.  
 
Ägare till köpcentrum ska planera köpcentrumet med syfte att skapa 
potentiella synergieffekter (Flannigan 1999). Teller och Schnedlitz (2012) 
menar att synergieffekter uppstår då butiker inom samma fastighet drar nytta 
av varandras kundflöden. Ett köpcentrum ska därmed sträva efter att placera 
butiker för att maximera dessa effekter. Flannigan (1999) menar att 
möjligheterna till synergieffekter blir större genom att gruppera butiker jämfört 
med summan av de enskilda butikerna. Kirkup och Rafiq (1994) menar att 
beroende på hur butiksmixen ser ut kan synergieffekter uppstå och dessa 
effekter kan förstärkas genom klusterprinciperna (Flannigan 1999). Han menar 
även att negativa effekter kan uppstå om istället klusterteorierna missbrukas, 
exempelvis om en restaurang placeras bredvid flera klädbutiker.  
 
I ett köpcentrum finns det enligt Thurow och Nilsson (2008) tre 
klusterprinciper. Den första principen är konkurrerande butiker. Dessa butiker 
kan i vissa branscher placeras nära varandra med syfte att dra fördel av 
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varandras kunder och kan bestå av klädbutiker, skobutiker och smycken. Ur 
konsumenterna perspektiv är denna princip positiv då de enkelt kan jämföra 
de olika butikernas produkter och priser. Dock är det tveksamt om butikernas 
försäljning drar nytta av denna metod. Eckert et al. (2013) menar att 
konkurrensen mellan konkurrerande butiker ökar när butikerna placeras nära 
varandra och detta kan påverka butikerna negativt. Brown (1992) 
rekommenderar istället att separera dessa butiker från varandra med syfte att 
maximera kundens cirkulation inuti köpcentrumet. Dock menar Eckert et al. 
(2013) att förmågan att locka kunder till platsen ökar om dessa butiker placeras 
nära varandra i och med att det underlättar för kunder som enkelt vill jämföra 
utbudet hos dessa butiker. De vanligaste butikerna i ett köpcentrum är 
kompletterande butiker, detta är den andra principen enligt (Thurow & 
Nilsson 2008). Dessa butiker har som syfte att göra köpcentrumet så attraktivt 
som möjligt för deras utvalda målgrupper. Butikerna kompletterar varandras 
sortiment och kan grupperas som kluster för att dra nytta av varandra. 
Kompletterande butiker kan exempelvis vara butiker inom dam- och 
herrkläder, skor och smycken. Däremot inte mat och heminredning. Dessa 
butiker är en klass för sig och är inte kompletterande butiker (Carter & 
Haluopek 2012). Enligt Eckert et. al (2013) kan butiker med olikartade utbud 
komplettera varandra med syfte att underlätta för kunder som vill uträtta fler 
ärenden under ett och samma tak. Den tredje klusterprincipen är enligt 
Thurow och Nilsson (2008) jämbördiga butiker vilket är liknande butiker med 
samma mål och kundgrupp. De riktar sig till konsumenter som är prisjägare 
och butikerna kan exempelvis vara outlets.  
 
Fong (2005) hävdar att det finns allmänna regler som ger generell vägledning 
kring hur placering av butiker ska ske och han menar att butiker som 
kompletterar varandra ska grupperas. Enligt Carter och Haloupek (2002) bör 
de butiker som kompletterar varandra klustras ihop, exempelvis herrkläder, 
herrskor, och sportartiklar. Detta gäller även damkläder, damskor, barnkläder 
och leksaker samt mat, bagerier och delikatesser. Personliga tjänster och 
matbutiker är ytterligare ett exempel. Borgers et al. (2010) menar också att 
kompletterande butiker ska grupperas och butiker som har helt olikartade 
produkter eller tjänster ska placeras långt ifrån varandra. Brown (1992) 
förtydligar att han vill att placering av butiker snarare ska vara en matchning än 
en mix. Fong (2005) menar att matbutiker bör grupperas men inte i 
köpcentrumets bästa läge. Klädbutiker bör också grupperas tillsammans med 
andra klädbutiker. Dessa butiker kräver de bästa positionerna, helst i 
köpcentrumets centrala del och bort från mataffärer. Klädbutiker ska 
grupperas på ett sätt som gör att de bildar ett eget fält.   
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Enligt Brueckner (1993) skiljer sig olika butikstyper åt när det kommer till 
deras förmåga att generera positiva effekter. Specialbutiker säljer ofta den 
typen av varor som konsumenten inte har på sin inköpslista. Närvaron av en 
sådan butik i köpcentrumet har därför endast en liten effekt på försäljningen 
hos de andra butikerna. En ankarbutik däremot erbjuder varor som finns på 
de flesta konsumenters inköpslista och denna typ av butik kommer att 
övertyga många kunder att köpcentrumet är den bästa platsen för 
“multishopping”. Enligt Carter och Allen (2012) kan en gruppering av alltför 
många konkurrerande butiker ge en negativ effekt på köpcentrumet i och med 
att en extrem konkurrensmiljö skapas. De menar att ett mindre antal 
konkurrerande butiker ger en mer jämförande miljö istället för en 
konkurrenskraftig miljö. Spridning av butiker är i detta fall ett bättre alternativ. 
Eckert et al. (2013) menar att exempelvis djuraffärer och matbutiker ska 
separeras, restauranger ska separeras mot klädbutiker och lågprisaffärer får en 
negativ påverkan på klädbutiker och ska heller inte sammanfogas.  Enligt 
Mazze (1972) kan vissa omständigheter göra en viss placering negativ. Det kan 
vara omständigheter som buller, dålig lukt, återvändsgränder och vakanta 
lokaler.  
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3. Metod 

 
I det här kapitlet kommer vi att börja med att beskriva hur vi metodologiskt gått tillväga 
genom uppsatsen. Kapitlet inleds med att vi beskriver valt angreppssätt, vald 
undersökningsmetod och tillvägagångssätt. Därefter beskriver vi vårt urval och slutligen 
redogör vi för metodkritik. 
 
 

3.1.   Angreppssätt 

Då syftet i uppsatsen är att undersöka hur väl verkligheten överensstämmer 
med den teoretiska referensramen har vi valt att genom en kvalitativ metod 
observera ett antal köpcentrum. Kvalitativ forskning syftar till att påvisa vilken 
karaktär och vilka egenskaper ett problem har, samt markera problemets 
innebörd (Widerberg 2002). Bell (2000) menar att innebörden av en kvalitativ 
undersökning är att åstadkomma en djupare kunskap än den splittrade 
kunskap som ofta kvantitativa undersökningar medför. Kvalitativ forskning 
strävar efter att försöka förstå och analysera helheten av ett problem. Hartman 
(1998) menar att termen “kvalitativ” står för intresset av vilka egenskaper 
något har eller hur något är beskaffat. I vårt fall beskrivs egenskaperna hos 
köpcentrum och dess utformning i form av butiksmixen och butikernas 
placering. 
 

3.2. Observation som forskningsmetod 

Widerberg (2002) menar att om ändamålet är att utforska ett fenomen genom 
att studera det i verkligheten ska observation väljas som forskningsmetod. 
Enligt Patel och Davidsson (1994) används slumpmässiga observationer i 
vardagen för att införskaffa information om omvärlden. De menar dock att 
observation även är en vetenskaplig metod för att kunna samla in information. 
Observationerna behöver då vara väl planerade och registreras systematiskt. 
 
Undersökningen vi har genomfört är en naturalistisk observation, vilket enligt 
Hartman (1998) betyder att observationen genomförs i en naturlig miljö. 
Observationen genomförs på ett sätt där observatören beger sig till en plats 
där objektet för undersökningen befinner sig. Väl på plats ska denne observera 
det som är av intresse och alla reflektioner ska dokumenteras med stor 
noggrannhet. Hartman (1998) menar dock att allt som dokumenteras måste 
vara relevant för syftet, observeras allt som sker blir risken stor att det 
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väsentliga bortfaller. Vi har valt att passivt genomföra observationerna och 
detta innebär att forskaren observerar utan att själv delta i undersökningen 
(Hartman 1998). Vår observation har genomförts på ett dolt sätt och Hartman 
(1998) menar att detta sätt innebär att observatören håller sig i närheten för att 
möjliggöra observationen men samtidigt håller sig gömd för omgivningen för 
att inte påverka resultatet.  
 
Bell (2000) menar att en observation kan vara bättre och mer tillförlitlig än vad 
många tror. En observation är framförallt bra om studien ska upptäcka om 
saker och ting överensstämmer med hur de ska förhålla sig enligt teorin. Enligt 
Patel och Davidsson (1994) kan observationer göras på olika sätt. En metod är 
att redan i förväg bestämma vad som ska observeras och på så sätt arbeta fram 
ett observationsschema. Denna metod kallas för strukturerad observation.  
 

3.3. Tillvägagångsätt 

Enligt Ely (1993) finns det en metod som passar många, nämligen att fastställa 
kategorier utifrån den teoretiska referensramen. Hon menar att syftet med 
uppställning av kategorier är att få fram en innebörd. Kategorier kan utvecklas 
under forskningens gång och det kan ske på ett antal olika sätt. Kategorier 
skapas genom att läsa, tänka och försöksvis prova kategorier. Sedan behöver 
kategorierna kontrolleras och forskaren ska vara öppen för eventuella 
justeringar. 
 
Innan besöket på köpcentrumen observerades först vilka butiker som fanns 
utifrån den informationen vi fick från respektive köpcentrums hemsida. I 
flertalet av fallen fanns butikerna angivna och vi kunde därmed innan besöket 
kategorisera butikerna utifrån den teoretiska referensramen. Vi valde att först 
kategorisera i tre grupper, nämligen varubutiker, tjänstebutiker och 
specialbutiker. Varubutiker innefattar de butiker som säljer varor medan 
tjänstebutiker är begränsade till butiker som erbjuder någon form av tjänst. 
Specialbutiker är enligt Eckert et al. (2013) en kategori med butiker som 
normalt inte förväntas eller förknippas med shopping men ändå kan uppta yta 
inuti köpcentrumet. Dessa butiker kan varken kategoriseras som varubutiker 
eller tjänstebutiker. Eftersom tjänstebutiker och varubutiker behandlas på olika 
sätt i teorin har vi valt att särskilja dessa. Även specialbutiker behandlas med 
ett annat tankesätt och det är anledningen till att vi har använt oss av dessa tre 
kategorier.  
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I och med det breda utbudet hos varubutiker har vi valt att dela i dessa i 
underkategorier. Kategorierna utgörs av kläder, skor, sport, 
smycken/accessoarer, hobby/fritid, restaurang/café, elektronik, hälsa/skönhet 
och inredning. Dessa underkategorier har utformats för att vi ska kunna 
koppla klusterprinciperna med hur det ser ut i verkligheten samt för att kunna 
genomföra jämförelser mellan de olika köpcentrumen och dra slutsatser 
utifrån detta.  
 
Ytterligare en gruppering har gjorts där vi har delat in samtliga butiker som 
antingen ankarbutiker eller icke-ankarbutiker. Detta har vi gjort för att enklare 
kunna redogöra för hur ett specifikt köpcentrum har hanterat dessa butiker 
och för att kunna genomföra jämförelser med teorin gällande ankarbutikers 
och icke-ankarbutikers placering. Damian et al. (2011) nämner vilka 
egenskaper en ankarbutik ska inneha och vi har utgått ifrån hans 
ställningstagande när vi har definierat ankarbutikerna för varje enskilt 
köpcentrum. 
 
Vi har även kategoriserat butikerna utifrån vilken storlek respektive butik har. 
Detta har gjorts i tre kategorier, nämligen stor, mellan och liten. Anledningen 
är att det framgår av tidigare forskning att placering och utformning av butiker 
i köpcentrum formas till viss del utifrån deras storlek. För att kunna finna 
likheter eller skillnader mellan teorin och vårt utfall har vi valt denna typ av 
kategorisering. För att avgöra vilken kategori respektive butik skulle 
representera observerade och uppskattade vi butiksytan på plats. I vissa fall där 
tveksamheter uppstod gjorde vi en gemensam avvägning för att komma fram 
till vilken kategori butiken skulle tillhöra. Vi hanterade osäkerheten genom att 
gå in i den specifika butiken och mer ingående observera storleken, för att på 
så sätt få ett mer korrekt utfall. Utfallet dokumenterades och sammanställdes i 
observationsschemat. Förklaringen till varför vi valt att använda oss av tre 
kategorier är för att teorin inte använder ett större spann och därmed 
bedömdes det irrelevant för vårt arbete att ha fler kategorier. Teorin skiljer 
enbart på stora och små butiker men på grund av att det inte har framkommit 
några storleksangivelser på vad som definierar en liten respektive stor butik är 
gränsdragningen problematisk. För att inte resultatet ska bli missvisande har vi 
valt att använda ytterligare en kategori, nämligen mellan, där de butiker som är 
tveksamma kategoriseras. Detta bidrar till att enbart gränsdragningen mellan 
kategorierna stor/mellan och liten/mellan blir tveksam men det påverkar inte 
utfallet eftersom det då blir lättare att skilja på liten och stor butik. På grund av 
den bristande informationen om respektive butiksstorlek i teorin har vi inget 
stöd för att mäta ytan eftersom det inte hade förtydligat kategoriseringen. 



 24 

Dessutom hade det blivit svårare att uppskatta varje butiks storlek om vi hade 
använt oss av ytterligare kategorier, eftersom bedömningen endast 
genomfördes utifrån vårt omdöme och inte innefattade några mätinstrument. 
Observationsschemat bygger på att vi har uppskattat storleken på butikerna 
och där har vi utgått ifrån att en stor butik är en butik som har en betydande 
storlek för köpcentrumet och därmed sticker ut på grund av detta. Måttstock 
för denna kategorisering är att butiken ska vara tillräckligt stor för att hela 
butiken inte ska kunna betraktas från ingången. En annan aspekt på 
definitionen av en stor butik är att det finns möjlighet för ett större antal 
besökare att vistas där samtidigt. Vi har valt att inom kategori mellan dels 
innefatta butiker som inte kan kategoriseras som stor butik och dels de som 
inte kan kategoriseras som liten butik. Gränsdragningen är problematiskt men 
utifrån vår observation och gemensamma överläggningar har vi kategoriserat 
butikerna. Med liten butik anses en butik som är begränsad både med tanke på 
antalet besökare och storleken på sortimentet. Måttstocken här är att hela 
butiken enkelt ska kunna betraktas från ingången och på motsvarade sätt som 
en stor butik ska denna utmärka sig genom sin storlek.  
 
När vi konstruerade observationsschemat utgick vi ifrån kunskapen vi fått från 
bearbetad teori. Med hjälp av denna information kunde vi fastställa vilka 
punkter som skulle kunna vara av intresse för vår observationsstudie. De 
punkter som vi valde att fokusera på var utseendet på köpcentrumet och det 
innefattar antal våningar, entréer, form och totalt antal butiker. Vi undersökte 
även varje köpcentrums utbud av butiker och dess placering med fokus på 
ankarbutiker, icke-ankarbutiker, vakanta ytor, butiker med egna ingångar och 
sidobutiker till köpcentrumet. Vi valde att i vårt observationsschema även ha 
med punkter som storlek på butiker, köpcentrumets centrum, 
återvändsgränder samt förhållandet mellan konkurrerande, kompletterande 
och jämbördiga butiker (klusterprinciperna).  
 
Väl på plats gick vi in genom entrén och fick första inblicken i hur 
köpcentrumet såg ut. Med hjälp av den informationskarta som fanns på varje 
köpcentrum fick vi en generell överblick över butikerna. Först cirkulerade vi 
och noterade omgivningen för att få en uppfattning om köpcentrumets 
butiksmix och placeringen av de olika butikerna. Observationen började sedan 
med att vi prickade av punkterna på observationsschemat. Vi observerade 
köpcentrumet och agerade som helt vanliga kunder för att inte väcka 
uppmärksamhet och var därmed helt anonyma.  
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3.4. Urval 

I de kvalitativa undersökningarna undersöks ett fåtal platser med anledning att 
gå in mer på djupet på ett sätt som inte skulle varit möjligt om istället fler 
platser observerades (Hartman 1998). Därför är urvalet av stor betydelse för 
studien. Hänsyn måste tas till om den plats som observeras kan ge relevant 
information och urvalet måste vara tillräckligt genomtänkt, med tanke på 
önskad kunskap och vilka praktiska möjligheter forskaren har. Hartman (1998) 
menar att val av plats vid en undersökning har stor betydelse, eftersom 
resultatet vid denna plats även ska gälla för andra liknande platser. 
 
Denna uppsats bygger på observationer av sex köpcentrum i Sverige. De 
köpcentrum som vi har valt att observera är Marieberg Galleria i Örebro, 
Charlottenberg Shoppingcenter, Töcksfors Shoppingcenter, Bergvik 
Köpcenter i Karlstad, Torp Köpcentrum i Uddevalla och Ikano-huset i 
Linköping. Urvalet grundar sig på vår gemensamma nuvarande ort som är 
Karlstad och andra närliggande städer med externa köpcentrum. Dessutom 
finns två av dessa köpcentrum i närheten av våra respektive hemorter. Vi 
genomförde fyra observationer tillsammans, nämligen Marieberg, 
Charlottenberg, Töcksfors och Bergvik. Sedan genomfördes två observationer, 
Ikano-huset och Torp, enskilt. Eftersom vi hade tillräckligt med kunskap efter 
fyra gemensamma observationer kunde vi sedan undersöka varsitt köpcentrum 
enskilt. I samråd med vår handledare kom vi fram till att sex köpcentrum 
skulle vara ett rimligt antal, med tanke på tid och transportkostnader. Sex 
köpcentrum gav oss en bra grund och därmed kunde vi genomföra jämförelser 
och slutsatser utifrån utfallet. Under tiden för vår studie pågick det en 
omfattande ombyggnation av Bergvik köpcentrum, vilket gjorde att många 
butiker stod vakanta på grund av detta. Vi tog gemensamt ett beslut om att 
utgå ifrån hur det såg ut innan ombyggnaden påbörjades för att vi inte hade 
möjlighet att ta del av det nya köpcentrumet. Detta beslut togs även för att 
utfallet av observationen inte skulle vara missvisande med tanke på den 
pågående renoveringen, observationen hade blivit omöjlig att genomföra på 
grund av vår bristande information om var de nya butikerna ska placeras. Tack 
vare vår tidigare kännedom om köpcentrumet och den genomförda 
observationen av den befintliga delen kunde vi åstadkomma den tidigare 
utformningen av Bergvik köpcenter.  
 
Vi har valt att inte begränsa undersökningen med hänsyn till invånarantal och 
storlek på städer eftersom det inte har någon betydelse för vår uppsats. 
Däremot har vi tagit hänsyn till typ av köpcentrum och endast gjort 
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observationer på externa köpcentrum. Detta för att försöka få ett mer 
tillförlitligt och jämförbart utfall köpcentrumen sinsemellan.  
 
Ytterligare en begränsning har gjorts genom att vi har valt att inte inkludera 
sidobutiker vid observationen av köpcentrumen. Med sidobutiker menar vi 
butiker som är belägna i samma område som köpcentrumet men som inte har 
ingång inuti köpcentrumet, kunder kan besöka dessa butiker utan att behöva 
gå in i själva köpcentrumet. Detta för att kunna göra en rimlig avgränsning av 
vilka butiker som ska innefattas i undersökningen. Hade avgränsningen inte 
gjorts hade det varit svårt att bestämma vilka butiker som skulle räknas som 
sidobutiker med tanke på att både köpcentrum och omgivningen ser olika ut 
beroende på den specifika platsen.  

3.5.  Bearbetning av observationer 

Under arbetets gång dokumenterades allt av intresse i samband med 
observationerna på det redan framställda observationsschemat för varje enskilt 
köpcentrum. Vi sorterade bort viss information som inte ansågs vara relevant 
för uppsatsen och syftet. Efter att samtliga observationer var genomförda 
skrev vi ut dokumenten för att förenkla processen och kunna genomföra 
jämförelser mellan de olika köpcentrumen. På så sätt kunde vi lättare se 
likheter och skillnader för att kunna upptäcka om några mönster förekom. Vi 
sammanställde observationerna genom att hantera ett köpcentrum i taget för 
att enklare kunna redogöra för utfallet i empirin. Tillsammans med våra 
observationsscheman använde vi även orienteringskartor från respektive 
köpcentrums hemsida. Vi utgick ifrån teorin när vi bestämde strukturen för 
empiridelen samt hanterade varje rubrik för sig för att åstadkomma en röd tråd 
genom arbetet. När samtliga observationer bearbetats kunde vi utforma bilder 
som ett hjälpmedel för läsaren för att förstå uppbyggnaden av varje 
köpcentrum. Bilderna har utformats med samma design för att ge läsaren en 
bättre överblick. Utfallet från varje köpcentrum sammanställdes var för sig i 
empirin för att sedan kunna redogöras för i analysen som sedan 
sammanställdes i slutsatsen. 

3.6. Metodkritik  

Det som brukar sägas om observationer är att denna metod är dyr och 
tidskrävande. Att kunna observera i naturligt sammanhang samtidigt som det 
inträffar är enligt Patel och Davidsson (1994) en bidragande faktor till att 
skapa svårigheter. Det kan hända oförutsedda händelser som skulle kunna 
påverka utfallet eller något som tvingar observatören att avbryta 
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undersökningen. I vårt fall har ombyggnationen av Bergvik dock inte varit 
någon oförutsedd händelse men det hade kunnat bidra till svårigheter som 
tvingat oss att istället välja ett annat köpcentrum. Tack vare vår tidigare 
kännedom om detta köpcentrum kunde vi hantera situationen och fullfölja 
enligt plan.  
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4. Empiri 

 
Detta kapitel inleds med en kort beskrivning över de observerade köpcentrumen följt av en 
redogörelse för hur varje köpcentrums butiksmix ser ut samt placeringen av butikerna. 
Kapitlet fortsätter med att redogöra för hur köpcentrumets centrum är uppbyggt samt för 
hanteringen av klusterprinciperna.  
 
 
På bilderna över varje köpcentrums orienteringskarta representerar de röda 
butiksytorna ankarbutiker, de grå butiksytorna är icke-ankarbutiker och de vita 
ytorna med svarta konturer är vakanta butiker. Den övriga vita ytan är 
köpcentrumens gångstråk.  

4.1. Marieberg Galleria 

Köpcentrumet är beläget i Örebro och har ett utbud på 98 butiker. Byggnaden 
har två våningar och formen kan beskrivas som rektangulär.  
 
 
Plan 1              Plan 2 
 

 

 
 
Bilder hämtade från Marieberg Gallerias hemsida, dock har de bearbetats. Bilderna är ej 
skalenliga. 
 
 
Ankarbutiker 
1. Coop Forum, 2. Intersport, 3. McDonalds, 4. Stadium, 5. Claes Ohlson,  
6. H&M, 7. Lindex, 8. Kappahl.  
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Varubutiker 
Kläder: Cubus, Esprit, Vero Moda, Gina Tricot, Flash, Vila, Joy, Blu Di Blu, 
Lindgrens, Dressmann XL, Lindex, MQ, Dea Axelssons, Jack & Jones, Rut & 
Circle, Kappahl, Kennedies, JC, Dressmann, Change, Triumph, B´Chic, Volt, 
Polarn o. Pyret, Sisters, Brothers, Design Only, Bikbok, Carlings, H&M, Sweet 
Poison 
 
Skor: Scorett, Nilssons Shoes, Ecco, Din Sko, Skopunkten 
 
Sport: Stadium, Intersport 
 
Smycken/accessoarer: Ur & Penn, Claire´s, Albrekts Guld, Accent, Smycka, 
Guldfynd, Glitter 
 
Hobby/fritid: Panduro, TGR, Akademibokhandeln, BR, Clas Ohlsson, Kjell & 
Company 
 
Restaurang/café: Vasa Konditori, Pacos, The Coffee, McDonalds, Bellini, 
Espresso House, Chili & Wok, Café Pause, Restaurangtorget, Fresco, I Love 
Frozen Yoghurt 
 
Elektronik: Teknikmagasinet, Gamestop 
 
Hälsa/Skönhet: Parfymeri L, Kicks, Life, The Body Shop, Lyko, Rituals 
 
Inredning: Indiska, Nice, Lagerhaus, Hemtex, Nille, Dimoda, Cervera 
 
Tjänstebutiker 
Mister Minit, Ticket, Mobilizera, Phone Family, Tele2, Telia, Telenor, The 
Phone House, 3, Nikita Hair, Salong Family, Le´s Nail & Spa, Forex, Synoptik, 
Holmqvist Optik Synsam, Specsavers. 
 
Specialbutiker 
Flowers, Apoteket, Apotek Hjärtat, Coop Forum, Systembolaget. 
 

4.1.1.  Placer ing ankarbut iker 

Intersport är placerad som den andra butiken närmast den ena entrén till 
köpcentrumet. McDonalds ligger vid samma gångstråk mitt emellan ena entrén 
och köpcentrumets centrum. Nästa ankarbutik är Stadium, den är 
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koncentrerad mellan båda entréerna och finns i köpcentrumets centrala del. 
Clas Ohlsson är placerad som en hörnbutik på andra sidan av köpcentrumet 
och ligger i närheten till den andra entrén. På andra våningen återfinns tre 
ankarbutiker som är mer utspridda än på entréplan. H&M är en hörnbutik och 
ligger i direkt anslutning till den ena rulltrappan. Mitt emot H&M ligger 
Lindex. Den sista ankarbutiken, nämligen Kappahl, är även den placerad i ett 
av köpcentrumets hörn. 
 

4.1.2.  Placer ing i cke-ankarbut iker 

I och med att ankarbutikerna på entréplan är placerade på samma sida längs 
med ena gångstråket blir icke-ankarbutikerna samlade till skillnad från på plan 
2 där de är mer utspridda med tanke på ankarbutikernas placering.  
 
Mobilizera, Phone Family, Tele2, Telia, Telenor, The Phone House och 3 är 
tjänstebutiker som är placerade i centrumet. Mister Minit, Salong Family, 
Nikita Hair och Specsavers är placerade bredvid varandra och i närheten av 
ena entrén. Forex och Ticket finns vid entrén. Synoptik och Synsam ligger i 
mitten av köpcentrumet, dock inte vid centrumet. Le´s Nail & Spa på plan 2 är 
placerad i ett hörn.  
 
Flowers är en specialbutik som ligger som första butik vid ena entrén. Coop 
Forum och Systembolaget ligger precis vid ena entrén. Apotek hjärtat är 
placerad i närheten mot ena entrén och Apoteket är placerad i närheten av 
centrumet.  

4.1.3.  Köpcentrumets  centrum 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

På ovanstående bild representerar den blå cirkeln köpcentrumets centrum. Pilen visar en 
närbild av detta område med de butiker som är placerade där.  
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Butiker belägna i centrumet: 
Små butiker:  Telia, Tele2, Teknikmagasinet, Mobilizera, The Body Shop, 
Albrekts Guld, 3, Phone Family 
Mellanbutiker: Telenor, Game Stop, Apoteket, BR, Pacos, The Coffee, vakant 
butikslokal 
Stora butiker: Stadium  
 

4.1.4.  Klusterpr inc iperna 

Nedan följer en redogörelse för hur köpcentrumet efterföljer 
klusterprinciperna.  
  
Konkurrerande but iker :   
Telia – Tele2 
Teknikmagasinet – Mobilizera 
The Phone House – Telenor 
Salong Family – Nikita Hair 
Nille – Dimoda – Hemtex – Lagerhouse – Cervera  
Lindgrens – Flash 
Vila – Joy  
Vero Moda – Cubus – Esprit – Blu Di Blu – Gina Tricot 
Pacos – The Coffee 
Lindex – MQ – Dea Axelssons 
Guldfynd – Smycka 
Jack & Jones – Dressmann 
Scorett – Nilsson Shoes – Ecco – Din Sko 
Volt – Brothers 
Bikbok – Best clothes – Carlings – H&M 
JC – Kennedies 
Café Pause – Chili & Wok 
 
Komplet t erande but iker :   
Bellini – Mister Minit 
Ticket – Vasa Konditori 
Sisters – Polarn o. Pyret – Skopunkten 
Le´s Nail & Spa - Restaurangtorget 
 
Jämbördiga but iker :   
Marieberg Galleria har inga jämbördiga butiker. 
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4.1.5.  Entréer  

Marieberg har två entréer där den ena finns på norra sidan och den andra på 
södra sidan. Entréerna är lika i sin storlek och det finns ingen som sticker ut 
som huvudentré. Vid den norra entrén finns Coop Forum, Systembolaget, 
Forex, Cubus, I Love Frozen Yoghurt, Vasa Konditori, Ticket och Kjell & 
Company. Vid den södra entrén finns Flowers, Kicks och Bellini.  
 

4.1.6.  Vakans 

En vakant butik finns i köpcentrumets centrum, bredvid Game Stop och 
Telia. Vakanta butiker finns även mellan Akademibokhandeln och Claes 
Ohlsson samt mellan Synoptik och Ur och Penn. Två vakanta butiker finns på 
plan 2. En mellan B´Chic och Lyko och en mellan Café Pause och Glitter.  
 
 

4.2. Charlottenbergs Shoppingcenter 

Detta köpcentrum ligger på riksgränsen mellan Norge och Sverige. 
Köpcentrumet består av 55 butiker som är utplacerade på en våning.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild hämtad från Charlottenbergs Shoppingcenters hemsida, dock har den bearbetas. Bilden 
är ej skalenlig.  
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Ankarbutiker 
1. Maximat, 2. Kappahl, 3. H&M, 4. Sportshoppen 
 
Varubutiker 
Kläder: B.young, Best Clothes, Bikbok, Carlings, Cassels, Dressmann, H&M, 
Kappahl, Sweet Poison, PM, Trendi, Cubus 
 
Skor: Deichmann, Dna, Eurosko, Skopunkten 
 
Sport: Sportringen, Sportshoppen 
 
Smycken/accessoarer: Glitter, Guldfynd, I.Me.My, Adriatik, Ur och Penn 
 
Hobby/fritid: BR, Enklare Liv, Panduro 
 
Restaurang/café: Asian Town, Café Oliveto, Joe´s Diner, McDonalds, Pizza 
Pino, Roberts Coffee, Subway, Yo Berry 
 
Elektronik: Euronics, Gamestop, GMJ, Teknikmagasinet 
 
Hälsa/skönhet: Kicks, Affection, Life, Body Power 
 
Inredning: I1, Kremmerhuset, Mansion 
 
Tjänstebutiker 
Holberg och Nielsen, Nikita Hair 
 
Specialbutiker 
Apotek Tallen, Dyrego, Elisas Blomsterhandel, Godisfabriken, Pressbyrån, 
Systembolaget, Maximat, Supermarket, ÖoB 
 

4.2.1.  Placer ing ankarbut iker 

Maximat är placerad som den andra butiken ifrån köpcentrumets huvudentré. 
Kappahl ligger längre in i köpcentrumet och har ingång från båda sidor av 
butiken. H&M ligger ytterligare längre in i förhållande till huvudentrén. Sista 
ankarbutiken, Sportshoppen, är placerad längst in i köpcentrumet med ena 
ingången vid en återvändsgränd och andra ingången är i anslutning till den 
andra entrén. 
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4.2.2.  Placer ing i cke-ankarbut iker 

Eftersom ankarbutikerna är utspridda i köpcentrumet bli även icke-
ankarbutikerna utspridda, dock finns ett gångstråk som enbart består av icke-
ankarbutiker. 
 
Holberg och Nielsen och Nikita Hair är tjänstebutiker som inte är placerade 
nära centrumet och inte heller i närheten av entréerna.  
 
Pressbyrån, Maximat och Elisas Blomsterhandel är specialbutiker som ligger 
vid huvudentrén. Dyrego och Systembolaget finns mellan centrumet och 
huvudentrén. Gottebiten är placerad vid köpcentrumets centrala del. Apoteket 
ligger vid sidogången mot den andra entrén. Godisfabriken och ÖoB ligger 
längst in i köpcentrumet nära återvändsgränden.  
 

4.2.3.  Köpcentrumets  centrum 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

På ovanstående bild representerar den blå cirkeln köpcentrumets centrum. Pilen visar en 
närbild av detta område med de butiker som är placerade där.  
 
 
Butiker belägna i centrumet: 
Små butiker: Dna 
Mellanbutiker: Oliveto, Roberts Coffee, Joe´s Diner, Pizza Pino, Subway, 
Eurosko 
Stora butiker: Gottebiten 
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4.2.4.  Klusterpr inc iperna 

Nedan följer en redogörelse för hur köpcentrumet efterföljer 
klusterprinciperna. 
  
Konkurrerande but iker :   
Oliveto - Roberts Coffee - Subway, Pizza Pino - Joe´s Diner  
Guldfynd - I.Me.My  
Cassels - Pm 
Deishmann - Eurosko - Dna  
Bikbok – Carlings - Best Clothes - Cubus.  
Body Power - Life  
 
Komplet t erande but iker :   
Det existerade inga kompletterande kluster på köpcentrumet. 
 
Jämbördiga but iker :   
Sportringen - Sportshoppen.  
 

4.2.5.  Entréer  

Charlottenberg har två entréer, varav den ena är en större huvudentré. Butiker 
vid huvudentrén är Elisas Blomsterhandel, McDonalds, Pressbyrån, Yo Berry, 
och Kicks. Vid den andra entrén finns en vakant butik, Asian Town och 
Euronics. 
 

4.2.6.  Vakans 

I nuläget finns en vakant butik, vid den ena entrén, men under 2015 ska en ny 
butik öppna på denna plats.  
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4.3. Töcksfors Shoppingcenter 

Köpcentrumet ligger i Årjängs kommun mellan Oslo och Karlstad. Här finns 
40 butiker sammanfogade i ett rektangulärt köpcentrum med ett underliggande 
parkeringshus.  
  
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Egenkonstruerad bild. Bilden är ej skalenlig.  
 
 
Ankarbutiker 
1. Maximat, 2. Kappahl, 3. Sportshoppen, 4. Cubus 
 
Varubutiker 
Kläder: Best Clothes, Bikbok, Carlings, Cassels, Cubus, Dressmann, Indiska, 
Kappahl, Nice, Pm 
 
Skor: Deichmann, Eurosko 
 
Sport: Sportshoppen 
 
Smycken/accessoarer: Adriatik, Ur och Penn 
 
Hobby/fritid: Boklagert, Karlsson 
 
Restaurang/café: Burger King, Joe´s Diner, Kaffestugan, Pizza Pino 
 
Elektronik: Gamestop, Teknikmagasinet 
Hälsa/skönhet: Affection, Body Power, Kicks, Life, Lyko 
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Inredning: Kremmerhuset, Mansion, Nille 
 
Tjänstebutiker 
Holberg och Nielsen  
 
Specialbutiker 
Apoteket, Dyrego, Godisfabriken, Gottebiten, Maximat, Supergott, 
Supermarket, Eurocash 
 

4.3.1.  Placer ing ankarbut iker 

Maximat är placerad som den andra butiken från entrén. Kappahl ligger i 
mitten av köpcentrumet i centrumet. Sportshoppen ligger längst in från entrén. 
Den fjärde ankarbutiken är placerad på ena långsidan och ligger i närheten till 
centrumet.  
 

4.3.2.  Placer ing i cke-ankarbut iker 

Längs ena gångstråket finns flera ankarbutiker och längs andra gångstråket 
finns endast en ankarbutik, resten är icke-ankarbutiker. Området i mitten av 
köpcentrumet har enbart icke-ankarbutiker. 
 
Holberg och Nielsen är en tjänstebutik som är placerad i centrumet. 
 
Maximat, Gottebiten, Dyrego, Supergott och Eurocash är specialbutiker som 
är placerade mellan centrumet och entrén. Godisfabriken, Apoteket och 
Supermarket är placerade långt ifrån huvudentrén nära återvändsgränden. 
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4.3.3.  Köpcentrumets  centrum 

På ovanstående bild representerar den blå cirkeln köpcentrumets centrum. Pilen visar en 
närbild av detta område med de butiker som är placerade där.  
 
 
Butiker belägna i centrumet: 
Små butiker:  - 
Mellanbutiker: Kaffestugan, Kremmerhuset, Dressmann, Holberg och Nielsen, 
Lyko 
Stora butiker: Kappahl 
 

4.3.4.  Klusterpr inc iperna 

Nedan följer en redogörelse för hur köpcentrumet efterföljer 
klusterprinciperna.  
  
Konkurrerande but iker :   
Cassels - Kappahl -Nice  
Nille – Mansion  
Pizza Pino - Joe´s Diner  
Best Clothes - Bikbok - Pm - Carlings  
Gamestop - Teknikmagasinet. 
 
Komplet t erande but iker :   
Finns inga butiker i köpcentrum som klustras på detta sätt 
  
Jämbördiga but iker :   
Maximat - Eurocash 
  



 39 

4.3.5.  Entréer  

Töcksfors Shoppingcenter har en entré, här finns Burger King, 
Teknikmagasinet och Gottebiten.  
 

4.3.6.  Vakans 

Det finns tre vakanta butiker, nämligen butiken mellan Supergott och Cassels, 
mellan Cubus och Body Power samt mellan Body Power och Joe´s Diner.  

 

4.4. Bergvik Köpcenter 

Köpcentrumet är beläget cirka 4 km från Karlstad och har 49 butiker som är 
strukturerade enligt en L-form. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild hämtad från Bergvik Köpcenters hemsida, dock har den bearbetats. Bilden är ej 
skalenlig.  
 
 
Ankarbutiker 
1. ICA Maxi, 2. Intersport, 3. Lindex, 4. H&M, 5. Stadium, 6. Kappahl,  

7. Coop Forum 
 
Varubutiker 
Kläder: JC, Carlings, Jack & Jones, Dressmann, Joy, Polarn o. Pyret, Gina 
Tricot, MQ, Vero Moda, Vila, Kappahl, Lindex, H&M 
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Skor: Scorett, Ecco, Bergqvist skor 
 
Sport: Intersport, Stadium 
 
Smycken/accessoarer: Accent, Smycka, Glitter 
 
Hobby/fritid: Naturkompaniet 
 
Restaurang/café: Espresso House, McDonalds, Mama´s Pizzeria, Arizonas 
Steakhouse, Papayas Thai Grill & Wok, Subway, Max 
 
Elektronik: Teknikmagasinet, Gamestop 
 
Hälsa/skönhet: Affection, Rituals, Hälsokraft 
 
Inredning: Hemtex, Indiska, Mansion 
 
Tjänstebutiker 
Resia, Domus Optik, Synsam, Telenor, 3, Phone House, Sko och 
Nyckelservice 
 
Specialbutiker 
Apotek Hjärtat, Kronans Apotek, Cura Apoteket, Coop Forum, ICA Maxi 
 

4.4.1.  Placer ing ankarbut iker 

ICA Maxi och Coop Forum är placerade i varsin ände. Intersport är en 
hörnbutik vid centrumet. Lindex och H&M ligger bredvid varandra mellan 
centrumet och den närmaste entrén. Stadium och Kappahl är placerade 
bredvid varandra där Kappahl ligger bredvid Coop Forum.  
 

4.4.2.  Placer ing i cke-ankarbut iker  

Ankarbutikerna på Bergvik köpcentrum är utplacerade längs huvudstråket och 
hamnar längst in i köpcentrumet utifrån entréerna. Därför finns endast icke-
ankarbutiker vid sidogångarna och närmast entréerna, bortsett från de entréer 
där de två matbutikerna ligger. Eftersom flera ankarbutiker ligger bredvid 
varandra blir icke-ankarbutikerna inte lika utspridda inuti köpcentrumet.  
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Resia, Domus Optik och Phone House är tjänstebutiker som är placerade vid 
en av entréerna. Synsam ligger vid entrén till ICA Maxi. Telenor och 3 är 
placerade mitt emot varandra mellan ankarbutikerna H&M och Stadium. Sko 
och Nyckelservice är placerad i närheten av den ena stora entrén bredvid Max. 
 
Specialbutiken Cura Apoteket ligger bredvid ICA Maxi. Andra butiker som 
kategoriserats som specialbutiker är Apoteket Hjärtat, som ligger i en sidogång 
precis vid en av entréerna, samt Kronans Apotek som ligger längs 
huvudstråket bredvid Coop Forum.  
 

4.4.3.  Köpcentrumets  centrum 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På ovanstående bild representerar den blå cirkeln köpcentrumets centrum. Pilen visar en 
närbild av detta område med de butiker som är placerade där.  
 
 
Butiker belägna i centrumet: 
Små butiker:  - 
Mellanbutiker: Espresso House, JC, Mansion, Indiska, Hemtex, Bergqvist skor, 
Ecco 
Stora butiker: Intersport 
 

4.4.4.  Klusterpr inc iperna 

Nedan följer en redogörelse för hur köpcentrumet efterföljer 
klusterprinciperna.  
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Konkurrerande but iker :   
Scorett - Ecco - Bergqvist skor 
Indiska - Hemtex - Mansion  
Lindex - H&M - Gina Tricot  
Jack & Jones - Carlings.  
Telenor - 3 
MQ - Best Clothes  
Ur och Penn - Smycka  
Mamas Pizzera - Arizona Steakhouse - Papayas Thai Grill & Wok - Subway - 
Max  
 
Komplet t erande but iker :   
Resia - McDonalds 
Sko och Nyckelservice - Max  
Espresso House -Synsam  
  
Jämbördiga but iker :   
Köpcentrumet har inget mönster på denna klusterprincip.  
 

4.4.5.  Entréer  

Bergvik har sex entréer, ICA Maxi har en egen ingång samt ytterligare en entré 
i närheten. Fyra entréer är utplacerade längs med köpcentrumet, där kunderna 
når Coop Forum via entrén längst bort från ICA Maxi. Butiker vid entréerna 
är ICA Maxi, Cura Apoteket, Naturkompaniet, Gamestop, Apotek Hjärtat, 
Teknikmagasinet, Hälsokraft, Mama´s Pizzeria, Subway och Max.  
 

4.4.6.  Vakans 

Det finns inga vakanta butikslokaler vid det aktuella tillfället för observationen. 
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4.5. Torp Köpcentrum 

Detta köpcentrum ligger i Uddevalla och har 57 butiker samlade på ett och 
samma plan.  
 

 
Bild hämtad från Torp Köpcentrums hemsida, dock har den bearbetats. Bilden är ej 
skalenlig.  
 
 
Ankarbutiker 
1. ICA Maxi, 2. Stadium, 3. Kappahl, 4. Lindex, 5. H&M, 6. Coop Forum 
 
Varubutiker 
Kläder: Gina Tricot, Bikbok, Dressmann, Dixon, Carlings, Vero Moda, Jack & 
Jones, JC, MQ, Esprit, Evanette, Brothers, Triumph, Joy, Dressman XL, Zizzi, 
Pondus, Cubus, Rut & Circle, Kappahl, Lindex, H&M 
 
Skor: Din Sko, Scorett, Eurosko, Ecco 
 
Sport: Stadium 
 
Smycken/accessoarer: Albrekts guld, Ur och Penn, Smycka, Accent, Glitter 
 
Hobby/fritid: Panduro, Böcker och Blad, BR 
 
Restaurang/café: Restaurang Briggen, Subway, Espresso House 
 
Elektronik: Gamestop, Teknikmagasinet 
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Hälsa/skönhet: Life vid Coop Forum, Life vid ICA Maxi, Kicks, Lyko 
 
Inredning: Nille, Indiska 
 
Tjänstebutiker 
Specsavers, Synsam, Forex, Mister Minit 
 
Specialbutiker 
Pressbyrån, Kronans Apotek, Djurmagasinet, Kahls The och Kaffehandel, 
Apoteket Masen, ICA Maxi, Coop Forum 
 

4.5.1.  Placer ing ankarbut iker 

Ankarbutikerna ICA Maxi och Coop Forum är placerade på vardera ände av 
köpcentrumet. Stadium och H&M finns i de vardera sidogångarna. Längre in 
mot centrumet ligger Lindex och Kappahl. 
 

4.5.2.  Placer ing i cke-ankarbut iker 

Alla ankarbutiker är utplacerade längst ena gångstråket och därför blir endast 
icke-ankarbutiker placerade vid det andra gångstråket.  
 
Forex är en tjänstebutik placerad vid ena entrén. Synsam och Specsavers är 
placerade strax utanför köpcentrumets centrum. Mister Minit ligger mitt emot 
Coop Forum.  
 
Kronans Apotek och Pressbyrån är specialbutiker placerade vid varsin entré. 
Djurmagasinet och Kahls The och Kaffehandel är placerade mellan 
sidogången och centrumet. Apoteket Masen ligger mitt emot Coop Forum.  
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4.5.3.  Köpcentrumets  centrum  
 

 
På ovanstående bild representerar den blå cirkeln köpcentrumets centrum. Pilen visar en 
närbild av detta område med de butiker som är placerade där.  
 
 
Butiker belägna i centrumet: 
Små butiker:  Evanette, Glitter 
Mellanbutiker: Subway, JC, Jack & Jones, Restaurang Briggen 
Stora butiker: Kappahl 
 

4.5.4.  Klusterpr inc iperna 

Nedan följer en redogörelse för hur köpcentrumet efterföljer 
klusterprinciperna.  
  
Konkurrerande but iker :   
MQ – Esprit – JC - KappAhl   
Subway - Espresso House - Restaurang Briggen 
Ur och Penn - Smycka  
Gina Tricot - H&M  
 
Komplet t erande but iker :  
Forex - ICA Maxi 
Specsavers - Espresso House 
Mister Minit - Coop Forum. 
  
Jämbördiga but iker :   
Köpcentrumet har inga kluster inom denna kategori.  
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4.5.5.  Entréer  

Torp har två entréer som finns på vardera sida av köpcentrumet och dessa är 
lika stora. Butiker som ligger vid entréerna är ICA Maxi, Forex, Pressbyrån, 
Kronans Apotek och Coop Forum. 
 

4.5.6.  Vakans 

Finns ingen vakans i detta köpcentrum.  

 
 

4.6. Ikano-huset 

Ikano-huset är beläget i Tornby handelsområde som ligger ett stenkast från 
Linköping city. 60 butiker finns samlade inom ett smalt och avlångt 
köpcentrum med två våningar. Orienteringskartan på Ikano-husets hemsida 
skiljer sig åt från de andra köpcentrumen, då konturerna för butikerna inte är 
utmärkta utan endast formen för köpcentrumet. Vi har valt att själva markera 
ut ankarbutikerna på samma sätt som på tidigare köpcentrum. Ankarbutiken 
Ikea har vi markerat ut på kartan för att visa storleken på butiken med tanke 
på dess betydande omfattning samt för att butiken inte fanns med på den 
ursprungliga orienteringskartan. I detta fall representerar den grå ytan både 
resterande butiker och gångstråket.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Bild hämtad från Ikano-husets hemsida, dock har den bearbetats. Bilden är ej skalenlig.  
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Ankarbutiker 
1. Kappahl, 2. Lindex, 3. Ikea, 4. H&M, 5. Intersport, 6. Åhléns 
 
Varubutiker 
Kläder: Bikbok, Björn Borg, Brothers, Carlings, Cubus, Dressmann, Flash, 
Gina Tricot, Jack & Jones, JC, Joy, MQ, Polarn o. Pyret, Sandströms, Street 
One, Triumph, Vero Moda, Volt, Kappahl, Lindex, H&M, Åhléns 
 
Skor: Bergqvist skor, Din Sko, Eurosko, Scorett 
 
Sport: Intersport 
 
Smycken/accessoarer: Glitter, Guldfynd, Guldmagasinet, Ur och Penn 
 
Hobby/fritid: Akademibokhandeln, Kjell & Company, Lekia 
 
Restaurang/café: Chili Wok & Coffee, Feferoni, Sannes Coffee, Tornby Café 
och Restaurang 
 
Elektronik: Game, Teknikmagasinet 
 
Hälsa/skönhet: Kicks, Life, The Body Shop 
 
Inredning: Artizen, Cervera, Hemtex 
 
Tjänstebutiker 
Ossis Klack och Nyckelbar, Phone House, Specsavers, Synoptik, Telenor, 
Telia, Ticket, 3, Zigges Frisörer 
 
Specialbutiker 
Apotek hjärtat, Gottin, Kahls The och Kaffehandel, Willys, Ikea 
 

4.6.1.  Placer ing ankarbut iker 

Kappahl och Lindex är placerade bredvid varandra och närmast huvudentrén. 
Ikea är den enskilt största ankarbutiken och är placerad längs med den högra 
sidan av köpcentrumet, utifrån huvudentrén. H&M ligger i mitten av 
köpcentrumet mellan båda entréerna och har butiksyta på båda plan. 
Intersport ligger närmast den mindre entrén och mitt emot är Åhléns placerad.  
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4.6.2.  Placer ing i cke-ankarbut iker 

Ankarbutikerna är utspridda genom hela köpcentrumet och därmed är också 
icke-ankarbutikerna det.  
 
Ossis Klack och Nyckelbar samt Phone House är tjänstebutiker placerade 
långt in i köpcentrumet, i närheten av ena mötesplatsen. Zigges Frisörer ligger 
på övre plan vid köpcentrumets kortsida. Specsavers är placerad i mitten av 
köpcentrumet. Längre in från huvudentrén ligger Synoptik och Telia. Nästan 
längst bort ligger 3 och Telenor, vid ankarbutiken Intersport.  
 
Gottin är en specialbutik placerad vid huvudentrén. Apotek Hjärtat är placerad 
mellan ankarbutikerna H&M och Åhléns. Kahls The och Kaffehandel samt 
Willys finns i den bortre delen av köpcentrumet i närheten av den andra 
entrén.   
 

4.6.3.  Köpcentrumets  centrum 

På Ikano-huset kunde vi inte peka ut ett tydligt centrum. Dock såg vi vissa 
tendenser till ett centrum på tre platser som vi istället kallar för mötesplatser. 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De tre kvadraterna representerar köpcentrumets mötesplatser.  
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Butiker belägna vid mötesplatserna: 
Små butiker:   
Mellanbutiker: Sannes Coffee, Dressmann, Kicks, Scorett, Gina Tricot, 
Feferoni, Street One, Din Sko, Ecco 
Stora butiker: Cubus, Sandströms 
 

4.6.4.  Klusterpr inc iperna 

Nedan följer en redogörelse för hur köpcentrumet efterföljer 
klusterprinciperna. 
  
Konkurrerande but iker :   
Lindex - Kappahl  
Dressman - Sandströms 
Guldfynd - Guldmagasinet 
 JC- Vero Moda 
Din Sko - Ecco - Bergqvist skor 
Bikbok - Carlings  
 
Komplet t erande but iker :   
Willys - Telenor 
Fefferoni och Zigges Frisörer 
  
Jämbördiga but iker :   
Inga butiker visar detta mönster av kluster.   
 

4.6.5.  Entréer  

Ikano-huset har två entréer i varsin ände. Den ena ligger mer centralt i Tornby 
handelsområde medan den andra ligger på baksidan av köpcentrumet. Åhléns 
och Intersport återfinns vid denna entré. Vid huvudentrén finns butikerna 
Kappahl och Gottin.  
 

4.6.6.  Vakans 

En butikslokal är vakant, den ligger på övre plan mellan Brothers och Glitter.  
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5. Analys  

 
 
Inom ramen för vårt syfte ska vi i detta kapitel genom en analys koppla hur den empiriska 
bakgrunden överensstämmer med den teoretiska referensramen och på så sätt kunna besvara 
vårt syfte.  
 
 

5.1. Ankarbutiker 

Som vi tidigare har nämnt i teorikapitlet anser Bruwer (1997) att val av 
ankarbutik i köpcentrum spelar en avgörande roll eftersom de bestämmer 
karaktären på köpcentrumet. I Marieberg Galleria finns åtta ankarbutiker och 
är det köpcentrum med flest ankarbutiker. Intersport och Stadium är två av 
dem eftersom butikerna uppfyller ett flertal av de egenskaper som Damian et 
al. (2011) nämner. De är två etablerade butikskedjor med starka och välkända 
varumärken, vilket gör dessa butiker till ankarbutiker. Shanmugam (2013) 
menar att konsumenterna har mer kunskap om ankarbutikernas produkter i 
och med att dessa butiker är mer allmänt kända. I teorin nämner Mirel (2008) 
att ankarbutiker kan bestå av alla typer av butiker men vi har utifrån våra 
observationer sett att det finns vissa butiker som ofta förekommer som 
ankarbutiker. Kappahl är en ankarbutik som förekommer i alla sex 
köpcentrum. H&M och Lindex är också butiker som förekommer i de flesta 
köpcentrum. Något som utmärkte ankarbutikerna i Charlottenberg och 
Töcksfors är butikerna Maximat och Sportshoppen. Dessa butiker har inte lika 
välkända varumärken som ovan nämnda butiker men med tanke på deras 
betydelse för köpcentrumet utgör de ändå ankarbutiker. Vid observationerna 
syntes det tydligt att dessa butiker attraherade ett stort antal kunder och därför 
utgör de ankarbutiker, med tanke på resonemanget som Damian et al. (2011) 
har kring kravet för en ankarbutik. En anledning till att dessa butiker genererar 
hög kundtrafik kan vara på grund av de båda köpcentrumens närhet till 
riksgränsen och på grund av prisbilden mellan länderna. Detta gör Sverige och 
dessa köpcentrum till attraktiva handelsplatser för norrmännen. Det är inte 
säkert att en viss butik är ankarbutik i alla köpcentrum utan det beror på 
köpcentrumets övriga butiker och utformning (Bruwer 1997). Exempelvis i 
Töcksfors utgör Cubus en ankarbutik men i Marieberg är butiken istället en 
icke-ankarbutik med tanke på utbudet av flera större och utmärkande butiker. 
Ikano-huset är det enda köpcentrum där Ikea är en del av köpcentrumet. På 
både Bergvik, Torp och Marieberg finns Ikea men butiken är placerad som en 
sidobutik och ingår inte i köpcentrumet.  
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Vi ser ett samband angående representationen av mataffärer i köpcentrum, i 
fem av sex fall utgör en mataffär en ankarbutik och denna strategi har visat sig 
användas ihärdigt av köpcentrumledningen. På samma sätt som Brueckner 
(1993) påpekar att ett köpcentrum blir attraktivare genom att kombinera flera 
typer av butiker kan vi koppla hans teori till användandet av mataffärer i 
köpcentrum. Genom att placera en mataffär i ett köpcentrum kan kunden 
uträtta fler ärenden vid ett och samma tillfälle samtidigt som kundens 
sökkostnad minskar. Enligt Konishi och Sandford (2003) är den minskade 
sökkostnaden en av fördelarna hos köpcentrum jämfört med butiker i 
stadskärnan. Genom observationerna har det framgått att ankarbutiker ofta 
består av varubutiker. Anledningen kan vara att tjänstebutiker nästan alltid är 
mindre butiker och så kallade destinationsbutiker, vilket gör att dessa butiker 
inte lockar kunder till impulsköp utan endast de kunder som redan på förhand 
bestämt sig för att besöka butiken (Carter & Vandell 2005). 
  
Som Carter och Vandell (2005) nämner ska ankarbutiker placeras vid varsin 
ände med huvudgångstråket emellan. Detta observerade vi i alla köpcentrum 
förutom i Töcksfors. Eftersom verkligheten endast avvek från teorin i ett av 
fallen kan vi sammanfatta utfallet med att denna metod används i verkligheten 
med syfte att utöka kundens rörelsemönster. I Töcksfors köpcentrum, där 
strategin avvek, uppstod ett dödläge vid ena änden av köpcentrumet. Vi anser 
med stöd från Brown (1992) att dödläget hade kunnat undvikas genom att 
istället placera en ankarbutik på denna plats. Då hade ankarbutikens 
attraktionskraft ökat kundtrafiken på platsen och återvändsgränden hade inte 
existerat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                    Töcksfors Shoppingcenter                      Charlottenbergs Shoppingcenter 
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Som bilderna ovan visar observerades detta tillvägagångssätt på 
Charlottenberg där de har valt att placera en ankarbutik i form av 
Sportshoppen, där köpcentrumets utformning har bildat en återvändsgränd. I 
och med denna placering har ett dödläge undvikits. 
     
Ett samband observerades, nämligen att mataffärer är placerade i närheten av 
entrén. På Marieberg ligger Coop Forum som första butik med både egen 
ingång och ingång från köpcentrumet. I både Charlottenberg och Töcksfors 
ligger mataffärer i närheten av entrén och på Bergvik och Torp finns två stora 
mataffärer vid varsin ände av köpcentrumet. Eftersom mataffärer kräver stora 
butikslokaler och ofta medför stora varuinköp känns det logiskt att placera 
dessa butiker lättillgängligt för kunderna. Ur en annan synvinkel kan det enligt 
Flannigan (1999) vara strategiskt att skilja på mataffärer och klädbutiker. Vi 
anser att detta blir lättare att åstadkomma genom att placera mataffärerna vid 
varsin ände av köpcentrumet. 
 
Som tidigare nämnt hävdar Fong (2005) att ankarbutikerna ska ha distans till 
varandra. Efter att ha genomfört observationerna kan vi se att Ikano-huset 
följer detta eftersom de har ankarbutiker vid varsin ände och två ankarbutiker 
vid mitten av köpcentrumet. Genom utvärdering över de resterande 
köpcentrumen har vi kommit fram till att Marieberg, Charlottenberg och Torp 
har bra spridning men att ankarbutiker saknas vid ena gångstråket i respektive 
köpcentrum. I och med ankarbutikernas dragningskraft kan detta gångstråk 
lätt bli bortglömt. Detta åtgärdas genom att istället placera en stark ankarbutik 
där (Brown 1992). I Töcksfors har Cubus placerats som ensam ankarbutik vid 
ena gångstråket jämfört med tre ankarbutiker vid det andra gångstråket. Trots 
att en ankarbutik har placerats längst med detta gångstråk upplever vi att 
denna del inte har samma status som sidan med fler ankarbutiker. Vi anser att 
detta beror på att Cubus inte är den starkaste ankarbutiken och att det istället 
hade varit lämpligare att distansera Maximat och Kappahl ytterligare genom att 
omplacera någon av dessa med Cubus.  
  
På Ikano-huset är Ikea störst till ytan och är placerad i mitten av 
köpcentrumet. Detta är som tidigare nämnt det bästa sättet att hantera 
ankarbutiker på, när köpcentrumet har fler än en ankarbutik (Carter & Vandell 
2005). På resterande köpcentrum har detta inte tagits i anspråk. En anledning 
till detta är för att de har stora mataffärer som upptar den största ytan och 
dessa är placerade på sidorna av köpcentrumet vilket gör att de största 
butikerna inte finns i mitten.  
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Enligt vår uppfattning med teorikapitlet som stöd anser vi att Töcksfors 
Shoppingcenter är det köpcentrum som har flest brister vid hanteringen av 
ankarbutikernas placering. Ikano-husets hantering stämmer bäst överens med 
teorin.  

5.2. Icke- ankarbutiker  

Fong (2005) anser att placeringen av icke-ankarbutiker hamnar i skymundan 
men att dessa butiker kan gynnas av en bra placering. Vi har undersökt vilka 
typer av butiker som ligger bredvid ankarbutikerna för att se om det finns 
något mönster vid tillvägagångssättet av deras placering. Det finns totalt 65 
butiker som gränsar till en ankarbutik sammanlagt i alla köpcentrum. Av dessa 
är 42 kända butiker och 23 butiker är mer okända till sitt varumärke. Vi har 
även kategoriserat vilken typ av butik som placerats bredvid en ankarbutik och 
det visade sig att 7 av de 65 angränsande butikerna var tjänstebutiker och 14 
butiker var specialbutiker. Brown (1992) har tidigare nämnt att butiker som 
placeras bredvid en ankarbutik får tack vare detta en betydande ökning av 
kundtrafik. Vi kan utifrån dessa siffror se ett samband mellan placeringen av 
ankarbutiker och specialbutiker. Dock finns totalt 39 specialbutiker och det 
innebär att den övervägande delen av dessa inte har placerats i direkt 
anslutning till en ankarbutik. Vi anser att köpcentrumen bör ha utnyttjat detta 
ytterligare eftersom specialbutiker är de butiker som behöver en attraktiv 
placering. Detta beror till stor del på att dessa butiker inte själva genererar 
stora kundflöden utan är beroende av andra butikers dragningskraft (Carter & 
Vandell 2005).  
 
I övrigt nämns det i teorin att djuraffärer inte ska placeras på ett sätt som gör 
att de har en koppling till restauranger eller mataffärer (Eckert et al. 2013). Tre 
köpcentrum har någon typ av djuraffär. I Töcksfors ligger denna butik bredvid 
en godisaffär vilket inte är en optimal matchning eftersom livsmedel bör hållas 
borta från ohygieniska områden. På Charlottenberg och Torp däremot finns 
djuraffärerna avgränsade från all form av mat. I Charlottenberg är dessutom 
denna butik placerad bredvid en ankarbutik, vilket stöds av teorin. Andra 
butiker som ska separeras från livsmedel är klädbutiker (Flannigan 1999). Vid 
våra observationer fanns exempelvis en restaurang mellan två klädbutiker på 
Ikano-huset.  Detsamma gäller Torps köpcentrum där en restaurang ligger 
mellan en klädbutik och en underklädesbutik. Vi observerade en 
alternativlösning på Charlottenbergs Shoppingcenter där samtliga restauranger 
är samlade i mitten av köpcentrumet och avgränsade från klädbutiker. På 
samma sätt som djuraffärer och livsmedel ska separeras bör även livsmedel 
skiljas från klädbutiker på grund av hygienaspekten. Med tanke på detta och 
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med teorin som stöd anser vi att köpcentrum ska ha detta i åtanke när 
butikerna placeras i köpcentrumet. Angående apotek finner vi att flertalet av 
köpcentrumen inte har placerat dessa butiker vid entrén som Carter och 
Vandell (2005) antyder är den bästa placeringen. Torp och Bergvik har dock 
placerat deras apotek vid entréerna. Apotek är en specialbutik och utbudet ska 
vara lättillgängligt för kunderna. Därför anser vi att köpcentrum bör följa de 
rekommendationer som Carter och Vandell (2005) förespråkar. Ytterligare en 
rekommendation är att lågprisbutiker ska avskiljas från klädbutiker (Eckert et 
al. 2013). I Charlottenberg har Godisfabriken placerats bredvid H&M och 
detta kan innebära negativa effekter för klädbutiken. H&M är den starkaste 
ankarbutiken och därmed anser vi att placeringen bredvid lågprisbutiken inte 
har någon större effekt. Om istället en svagare klädbutik hade placerats 
bredvid lågprisbutiken hade den förmodligen påverkats mer än vad vi anser att 
H&M gör i detta fall. I Töcksfors har en separation av de aktuella butikerna 
genomförts vilket gör att några negativa effekter inte förekommer.  
 
Som tidigare nämnts hävdar Brown (1992) att varubutiker och tjänstebutiker 
behandlas på olika sätt, exempelvis ska tjänstebutiker inte placeras bredvid 
varandra. Detta agerande visar sig inte på Marieberg, där fyra tjänstebutiker 
ligger bredvid varandra och fyra andra är placerade nära varandra i centrumet. 
Både Bergvik och Ikano-huset gör även de motstånd mot teorin. Enligt Fong 
(2005) ska butiker som erbjuder tjänster placeras på mindre attraktiva platser. 
Forex, Ticket och Le´s Nail & Spa är tre tjänstebutiker på Marieberg som 
placerats enligt detta sätt, nämligen vid entréer och på plan 2. På Bergvik har 
Sko & Nyckelservice, Synsam och Resia placerats vid entréerna och därmed på 
mindre attraktiva platser. Även på Torp finns en tjänstebutik vid entrén. 
Töcksfors har helt gått emot denna strategi eftersom de endast har en 
tjänstebutik och den har placerats på det mest attraktiva stället i köpcentrumet.  
 

5.3. Köpcentrumets centrum 

Det mest trafikerade området ska enligt Carter (2009) utgöra köpcentrumets 
centrum. Marieberg Galleria var det köpcentrum där vi tydligast kunde 
identifiera centrumet, med tanke den höga kundtrafik som fanns där. Detta 
beror på ett flertal faktorer, bland annat att alla gångstråk ledde hit, rulltrappa 
och bankomat fanns här, platsen hade öppna ytor med flera sittplatser, lekytor 
för barn samt ett flertal restauranger fanns vid denna mötesplats. Garg och 
Steyn (2015) anser att denna plats oftast utgörs av matställen och styrker 
därmed vår uppfattning om varför detta utgör centrumet i Marieberg Galleria.  
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                          Marieberg Galleria                       Charlottenbergs Shoppingcenter 
 
 
I Charlottenberg finns fem restauranger/caféer samlade som en innegård i 
mitten av köpcentrumet. På denna plats ansluts de två huvudgångstråken med 
varandra, vilket ger kunden möjlighet att gå över till andra sidan av 
köpcentrumet. Anledningen till varför vi utsåg denna plats som centrum är 
dels för att restaurangerna bidrar till en hög kundtrafik samt att det skapar en 
given mittpunkt. Både på Bergvik och Torp hade vi svårare att identifiera 
centrumet, eftersom vi inte ansåg att det framgick lika tydligt som på de redan 
nämnda köpcentrumen. På Bergvik finns centrumet på ena sidan och därmed 
blir inte kundcirkulationen lika hög. I centrumet finns dessutom endast ett café 
medan resten av restaurangerna finns samlade vid andra sidan av 
köpcentrumet. Detta gör att kundens utbud är betydligt större vid denna plats 
och därför blir inte effekten samma som hos Marieberg och Charlottenberg. 
Carter och Vandell (2005) menar att centrumet ska vara beläget mellan 
ankarbutikerna. Med tanke på utformningen valdes ändå denna plats som 
centrum tack vare att platsen sammankopplar de två största ankarbutikerna, 
nämligen ICA Maxi och Coop Forum, samt den öppna ytan med bra tillgång 
till sittutrymme. Till skillnad från Bergvik har Torp ett tydligare centrum 
eftersom det ligger i mitten av köpcentrumet. Jämfört med Marieberg och 
Charlottenberg är Torps centrum dock mer begränsat till ytan och därför blir 
det en mindre mötesplats. Torp har inte heller använt butiker som 
restauranger för att förtydliga centrumet lika bra som tidigare köpcentrum. 
Töcksfors Shoppingcenter har samma förutsättning som Charlottenberg i och 
med att köpcentrumen är lika till utformningen. Längst in i Töcksfors 
Shoppingcenter vid återvändsgränden finner vi två restauranger. Möjligheten 
för att skapa ett tillfredsställande centrum finns, tack vare den stora ytan men 
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varken känslan eller omgivningen stödjer detta. Som tidigare nämnts kan det 
bero på att återvändsgränden finns där och kundtrafiken blir därmed lidande. 
Istället hade restaurangerna kunnat placeras som på Charlottenberg och då 
hade centrumet blivit mer tydligt. I nuläget finns Kremmerhuset, Dressmann, 
Lyko, Kaffestugan, Holberg & Nielsen samt Kappahl vid centrumet.  
 
Ikano-huset är ett köpcentrum där vi inte kunde utse ett centrum. 
Förklaringen är att på detta köpcentrum finns flera mindre platser som skulle 
kunna fungera som ett centrum. Vi har i empirin valt att istället kalla dessa för 
mötesplatser. På grund av att dessa mötesplatser är utspridda och därmed inte 
skapar hög kundcirkulation på ett och samma ställe bildas inte ett specifikt 
centrum. Den mötesplats som vi anser har potential till att bli ett centrum är 
den mötesplats som finns i mitten på nedre plan. Eftersom Ikano-huset är 
långt och smalt och har två ankarbutiker vid varsin ände blir dessa 
ankarbutiker inte lika lättåtkomliga med tanke på det långa avståndet. Vid 
observationen visade det sig att flertalet kunder inte cirkulerade genom hela 
köpcentrumet. Genom att placera restauranger på den platsen som vi anser 
har potential skulle en bättre utformning åstadkommas på köpcentrumet och 
kundens rörelsemönster skulle troligtvis utökas.  
 
Carter och Vandell (2005) menar att mindre butiker samt butiker som är 
beroende av en hög kundtrafik ska placeras vid centrumet. Exempelvis kan det 
vara butiker som säljer smycken och andra lyxvaror.  På Marieberg finns flera 
mindre butiker i centrumet. Teknikmagasinet, The Body Shop och Albrekts 
Guld är några av dessa som har placerats helt enligt teorin. De andra butikerna 
stämmer överens med teorin storleksmässigt men de är tjänstebutiker och 
behöver därför inte placeras på en plats med högt kundflöde (Borgers et al. 
2010). Glitter och Evanette på Torp samt Dna på Charlottenberg är små 
butiker placerade i respektive köpcentrums centrum. I Töcksfors finns ingen 
liten butik i centrumet. Köpcentrumet har endast en liten butik och den är 
placerad vid entrén. Töcksfors har placerat en tjänstebutik i centrumet och ett 
alternativ är att byta plats på denna tjänstebutik och istället placera antingen 
den lilla butiken vid entrén eller någon annan butik som kräver mer kundtrafik 
där. Gottebiten på Charlottenberg ligger i centrumet. Denna butik är stor och 
butikens placering motsäger sig därför med teorin. På flera köpcentrum 
observerades att en stor butik fanns vid centrumet. Detta överensstämmer inte 
med teorin om hur ett centrum ska hanteras, men eftersom dessa köpcentrum 
har flera ankarbutiker är det enligt teorin vanligt att den största placeras i 
mitten av köpcentrumet och detta kan förklara anledningen till situationen.  
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Carter och Vandell (2005) anser att om det finns två eller fler ankarbutiker ska 
den största placeras i mitten av köpcentrumet.  

5.4. Kluster  

Som Thurow och Nilsson (2008) tidigare nämnde kan konkurrerande butiker 
placeras nära varandra i syfte att dra fördelar av varandras kundflöden. 
Marieberg Galleria är det köpcentrum med flest kluster av konkurrerande 
butiker. Anmärkningsvärt är att av totalt sju butiker som erbjuder någon form 
av telefoni och därmed är konkurrerande, är sex butiker klustrade. Detta 
mönster ser vi även på Töcksfors och Bergvik där denna klusterprincip 
används vid placering av telefonibutiker. Thurow och Nilsson (2008) anmärkte 
att det är positivt att konkurrerande butiker skapar kluster med anledning till 
att det gynnar konsumenter eftersom de då lättare kan jämföra de olika 
butikernas utbud och priser. Dessa butiker anser vi är sådana butiker som 
kunder föredrar att jämföra priser sinsemellan och därför kan det vara 
gynnsamt att placera dessa i kluster. Samma mönster ser vi hos smycken där 
det endast är Töcksfors som inte har kluster inom denna kategori. Vi anser att 
på samma sätt som inom telefoni är smycken en varugrupp som kunder vill 
jämföra. Ytterligare ett mönster ser vi angående skobutiker där flertalet av 
köpcentrumen grupperar dessa butiker. Denna gruppering överensstämmer 
med Thurow och Nilssons (2008) teori som anser att sko-branschen ofta 
använder kluster. Fong (2005) menar att klädbutiker ska placeras på ett sätt 
som bildar ett eget fält. Efter våra observationer anser vi att denna varugrupp 
är den typ som nästan alltid hanteras genom kluster. Som vi såg i 
köpcentrumen förekommer kluster inom klädbutiker i alla sex fall och som 
Brown (1992) nämnde tidigare behöver inte butiker med liknande sortiment 
vara beroende av en stark ankarbutik. Han menar att butiker med liknande 
sortiment lockar kunder om de placeras nära varandra och detta var tydligt vid 
hanteringen av klädbutiker. Genom våra observationer kan vi konstatera att 
det är mer lämpligt för just klädbutiker att klustras ihop och detta har vi sett i 
de flesta köpcentrum. Exempelvis på Marieberg observerade vi att klädbutiken 
Design Only hade flyttat butiken från en placering bredvid en ankarbutik till 
en placering där butiken ingick i ett kluster med konkurrerande butiker. I 
hälften av fallen observerades kluster inom inredning men eftersom detta 
enbart förekom i tre fall kan inga större slutsatser dras då detta likaväl kan vara 
tillfälligheter. Vi anser att det inte är lika uppenbart att inredningsbutiker 
grupperas och en anledning till detta kan vara som Brown (1992) tidigare 
nämnde att vissa konkurrerande butiker istället ska separeras med syfte att 
maximera kundens cirkulation.  Vi anser att inredningsbutiker är butiker som 
inte har samma behov av att grupperas som exempelvis klädbutiker, eftersom 
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kunderna inte är lika benägna att jämföra dessa butikers utbud och priser. 
Slutligen såg vi ett gemensamt mönster hos konkurrerande butiker gällande 
deras restauranger och caféer. I alla köpcentrum förutom på Ikano-huset 
visade det sig att kluster fanns hos den här typ av butiker. Denna typ av kluster 
är vanligt förekommande och orsaken bakom denna gruppering anser vi beror 
på viljan att kunna tillfredsställa kundernas olika önskemål på en och samma 
plats. En annan aspekt anser vi beror på att köpcentrum vill skapa en trivsam 
miljö för restauranger och caféer och som Garg och Steyn (2015) tidigare 
nämnde finns nästan alltid en slags “innergård” för matställen i mitten av 
köpcentrumet. Detta såg vi exempel på i Charlottenberg, Marieberg och Torp. 
Eftersom vi endast observerade detta mönster i tre av fallen är vi inte helt 
eniga med Garg och Stein (2015) som menar att detta mönster nästan alltid 
förekommer. Efter att ha genomfört observationerna anser vi att detta är en 
bra metod för att åstadkomma det optimala köpcentrumet med anledning till 
ovanstående resonemang.  
 
Thurow och Nilsson (2008) nämnde tidigare att kompletterande butiker är de 
vanligaste förekommande i ett köpcentrum. Genom att gruppera dessa butiker 
till ett kluster kan de dra nytta av varandra genom deras kompletterande utbud. 
Vi ser kluster av denna typ i alla köpcentrum förutom i Charlottenberg och 
Töcksfors. Vi kan koppla det som Carter och Haloupek (2002) säger om att 
personliga tjänster och mat ska grupperas med hur det ser ut i verkligheten. I 
alla de köpcentrum där kompletterande butiker existerar finns kluster av mat 
och tjänst. På Marieberg är Ticket och Vasa Konditori ett exempel på detta 
och ytterligare ett exempel är Forex och ICA Maxi på Torp Köpcentrum. Vi 
anser att en anledning till varför dessa butiker grupperas är för att kunder ofta 
redan på förhand har bestämt att besöka en tjänstebutik och i samband med 
detta besök också impulsartat besöker mataffären. Kluster av kompletterande 
butiker kan även gälla damkläder, barnkläder och skobutiker (Carter & 
Haloupek 2002). Detta kluster visar sig på Marieberg Galleria där Sisters, 
Polarn o. Pyret samt Skopunkten är grupperade. Ytterligare ett kluster kan 
enligt Carter och Haloupek (2002) vara herrkläder, herrskor och sport men 
denna typ av gruppering fanns inte i något av köpcentrumen. Genom att 
kombinera butiker som enligt ovan försöker butikerna göra köpcentrumet så 
attraktivt som möjligt för deras utvalda målgrupper (Thurow & Nilsson 2008). 
Exempelvis när en mamma med sitt barn besöker köpcentrumet kan en 
gruppering av kompletterande butiker bidra till att mamman besöker alla dessa 
butiker i och med att butikernas utbud kompletterar varandra och tilltalar 
hennes målgrupp.  



 59 

Jämbördiga butiker observerades endast på Charlottenberg och Töcksfors. 
Dessa var Sportringen och Sportshoppen samt Maximat och Eurocash. Enligt 
Thurow och Nilsson (2008) är jämbördiga butiker liknande butiker med 
samma mål och kundgrupp och kan exempelvis vara outlets. Genom att 
placera jämbördiga butiker bredvid varandra underlättar grupperingen för 
kunder som är prisjägare och gärna jämför produkter butikerna sinsemellan. 
Ytterligare en aspekt till varför det är en bra metod är för att lågprisbutiker kan 
ha en negativ inverkan på exempelvis klädbutiker (Eckert et al. 2013). Genom 
en gruppering av jämbördiga butiker minskar risken att denna negativa 
inverkan ska ske och vi anser därför att denna klusterprincip bör följas.  
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6. Slutsats 

 
 
I uppsatsens sista kapitel kommer vi att redogöra för de slutsatser som framkommit under 
studien och avslutningsvis kommer vi ge förslag på fortsatt forskning inom området 
butiksmix och placering av butiker. 
 
 
 
Syftet med uppsatsen var att undersöka om butiksmixen och placeringen av 
butiker i köpcentrum överensstämmer med den teoretiska referensramen. Vi 
har kommit fram till att de observerade köpcentrumen till stor del tar hänsyn 
till teorin. Dock visade det sig att vissa rekommendationer efterföljs mer än 
andra. Genom observationerna kan vi utläsa att ankarbutikerna i de flesta 
köpcentrum utgörs av varubutiker. Vi kunde även se att vissa butiker alltid 
förekommer som ankarbutiker och att strategin angående ankarbutikernas 
placering användes i alla sex köpcentrum. Däremot såg vi inte ett lika tydligt 
mönster hos icke-ankarbutikerna som hos ankarbutikerna. Teorin angående 
icke-ankarbutiker återföljs inte i lika stor utsträckning vilket gör att utfallet 
skiljer sig åt i de olika köpcentrumen. Utifrån observationerna framgick det att 
köpcentrumen har ett område som är tänkt att fungera som ett centrum men 
de olika köpcentrumen har hanterat denna plats på olika sätt. Utifrån detta kan 
vi dra en slutsats om att köpcentrumen har använt teorin om köpcentrumets 
centrum mer som en generell vägledning än som ett nödvändigt 
tillvägagångssätt. Något som förekom tydligt hos köpcentrumen var kluster. 
Det är främst de konkurrerande butikerna som utnyttjar denna strategi. Kläd-, 
sko- och telefonibutiker är de butiker som främst är grupperade. Däremot 
används inte gruppering av de andra klusterprinciperna lika omfattande.  För 
att besvara vårt syfte kan vi konstatera att butiksmixen och butikernas 
placering i de observerade köpcentrumen till stor grad efterföljer den 
teoretiska referensramen.  

6.1. Förslag till vidare forskning 

Under studiens gång väcktes ett intresse för de vakanta butikerna i 
köpcentrumen. Vid observationstillfällena såg vi att vakanta butiksytor 
förekom och vi började fundera över om placeringen hade orsakat vakansen. 
Vår studie har gett oss kunskap om hur köpcentrum på bästa sätt ska placera 
butiker för att åstadkomma ett attraktivt köpcentrum. Ett förslag till vidare 
forskning kan därför vara att fördjupa sig i den bidragande orsaken till varför 
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vissa platser i köpcentrum är vakanta. Ytterligare ett förslag till vidare 
forskning är att koppla butiksmixen och placeringen av butiker till 
köpcentrumets lönsamhet. En intressant vinkel hade varit att undersöka om de 
teoretiska rekommendationerna om butiksplacering bidrar till en större 
lönsamhet och i vilken utsträckning.  
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8. Bilaga, Observationsschema 

 
Köpcentrum:  
 
Våningsplan: 
 
Antal entréer: 
 
Antal butiker: 
 
Antal ankarbutiker: 
 
Vakanta butiksytor: 
 
Sidobutiker: 
 
 
Varubutiker 
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Skor 
 

 

Sport 
 

 

Smycken/accessoarer 
 

 

Hobby/fritid 
 

 

Restaurang/café 
 

 

Elektronik 
 

 

Hälsa/skönhet 
 

 

Inredning 
 

 

 
 
Tjänstebutiker: 
 
 
Specialbutiker: 
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Placering 
 
Ankarbutiker: 
 
 
 
 
 
Tjänstebutiker: 
 
 
 
 
 
Specialbutiker: 
 
 
 

 
 
 
Köpcentrumets centrum: 
 
Små butiker: 
 
 
Mellanbutiker: 
 
 
Stora butiker: 
 
 
 
 

Storlekskategorisering av butikerna 

Liten 
 
 

 

Mellan 
 
 

 

Stor 
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Köpcentrumets entréer 
 
 
 
Butiker vid entréerna: 
 
 
 
 
Klusterprinciperna  
 
Konkurrerande butiker: 
 
 
 
 
 
Kompletterande butiker: 
 
 
 
 
 
Jämbördiga butiker: 
 
 
 
 
 
Placering av vakant yta:  
 
 
 
 
 
Egna reflektioner: 
 
 
 
 
 

 


