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Abstract 

Abstract 

In central Jönköping, on Munksjöns northern waterside a shopping centre will be 
built, on the block Atollen. The construction will begin in autumn of 2007 and 
will be finished according to plan in 2009.  Atollens goal is to counteract the 
competition from external retailers and strengthen the retail trade in the city 
centre, leading to more attractive and competitive city centre.  

Atollen will not be a shopping centre in traditional style and design, it will be 
focused on shopping and experience. The shopping centre shall be a natural venue 
with a wide and exclusive store mix, concentrated against trend conscious 
customers. This will be created with the help of a futuristic design and 
architecture, with light, open and transparent spaces. Atollens central location and 
design have led to the choice of placing the receiving department in the shopping 
centres basement. This will lead to a more complex receiving department for 
Atollens units.  

The objective of this thesis is to analyse the receiving department and the internal 
logistics effects on sales and tenants ability to pay. To achieve the objective a status 
report has been established of Atollens commercial parts and the internal logistic 
flow, from plans and blueprints. The thesis work has been carried out with help of 
interviews, literature studies and visits to shopping centres in benchmarking 
purposes.  

The analysis of the receiving department and the internal logistics has been carried 
out from the areas garage entrance, receiving department, storage/depot and 
logistic walkway. The analysis has identified a number of problems that can arise 
in Atollen and potentially lead to a goods supply that is not optimal for the 
shopping centres units.  

The thesis works conclusion is based on how the authors consider the problems 
that can arise affect sales and tenants ability to pay in Atollen. The conclusion also 
presents recommendations of how to avoid that these problems arise. The 
recommendations involves delivery control, extension of logistic walkway, 
installation of goods lifts, displays and reference, delivery instructions, security and 
shop interior.  
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Sammanfattning 

Sammanfattning 

I centrala Jönköping på Munksjöns norra strand kommer ett köpcentrum att 
byggas i kvarteret Atollen. Atollens byggstart är satt till hösten 2007 och 
köpcentrat ska enligt plan vara invigt 2009. Målet med Atollen är att motverka 
konkurrensen från externhandeln och att stärka handeln i stadens centrala delar, 
därigenom stärka citys attraktivitet och konkurrenskraft. 

Atollen kommer inte var ett köpcentrum i traditionell stil och design, utan 
kommer att vara inriktat mot shopping och upplevelser. Köpcentret ska vara en 
naturlig mötesplats med en bred och exklusiv butikssammansättning, inriktad mot 
trendmedvetna konsumenter. Detta skapas med hjälp av en framtidsinriktad 
design och arkitektur, med ljusa, öppna och transparanta ytor. Atollens centrala 
läge och design har lett till att fastighetsägaren valt att placera varumottagningen i 
garageplan. Att placera varumottagningen i garageplan medför en mer 
komplicerad varumottagning för fastighetens enheter. 

Syftet med detta examensarbete har varit att analysera Atollens varumottagning 
och den interna logistikens inverkan på hyresgästernas försäljning och 
hyresbetalningsförmåga. För att uppnå syftet har en nulägesbeskrivning upprättats 
av Atollens kommersiella delar och det interna logistikflödet efter de planer och 
ritningar som vi blivit tilldelade. Examensarbetet har genomförts med hjälp av 
intervjuer, litteraturstudier och besök på andra köpcentrum i benchmarking-syfte. 

Analysen av varumottagningen och den interna logistiken i Atollen har genomförts 
utifrån områdena infart, varumottagning, lager/depå och logistikgångar. Analysen 
har identifierat ett antal problem som kan uppkomma i Atollen och medföra att 
varuförsörjningen till köpcentrat inte blir optimal. 

Slutsatsen av arbetet bygger på hur författarna anser att de problem som kan 
uppkomma påverkar hyresgästernas försäljning och hyresbetalningsförmåga i 
Atollen. Slutsatsen innehåller också rekommendationer för att undvika att dessa 
problem uppkommer. Rekommendationerna innehåller leveransstyrning, 
förlängning av logistikgångar, installation av varuhissar, skyltning och hänvisning, 
tillvägagångssätt för leveranser, säkerhet samt butiksinredning. 

Nyckelord 

Varumottagning, Detaljhandelsomsättning, Hyresbetalningsförmåga, Inre logistik, 
Köpcentrum
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Inledning 

1 Inledning 
Examensarbetet är utfört hos Nordplan AB och är en avslutande del i utbildningen vid 
Tekniska högskolan i Jönköping, ämnesområde industriell organisation och ekonomi. I 
kapitlets inledning beskrivs bakgrund, mål, avgränsningar samt hur rapporten är 
disponerad. 

1.1 Inledning Atollen 
I centrala Jönköping på Munksjöns norra strand kommer ett köpcentrum att 
byggas på kvarteret Atollen. Byggstart för Atollen är satt till hösten 2007 och 
projektet ska enligt plan vara invigt 2009.  

Atollen kommer inte att vara ett köpcentrum i traditionell stil och design (se figur 
1), utan kommer att vara inriktat mot shopping med tyngdpunkten på 
upplevelser. Köpcentrumet ska vara en naturlig mötesplats med en bred och 
exklusiv butikssammansättning, inriktat mot trendmedvetna konsumenter. Detta 
skapas med en framtidsinriktad design och arkitektur, med ljusa, öppna och 
transparanta ytor. För att förverkliga detta kommer fastigheten bland annat ha en 
glasfasad och ljusinsläpp i taket. (Stadsbyggnadsvisionen och Atollens 
affärskoncept). 

  

 

 
Figur  1. Karaktärsskiss Atollen (Equator 2004) 

Atollen kommer att omfatta cirka 48 000 m 2, bestående av handel, kontor, 
bostäder, garage, varumottagning och övriga utrymmen. Ytan kommer att vara 
fördelad på ett garageplan, två butiksvåningar närmast markplan, en mindre 
serveringsvåning och tre våningar av kontor och bostäder.   
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Atollens centrala läge och design medför att det inte finns några täckande väggar 
mellan butikerna och att byggnaden saknar rygg. Detta har lett till att man har valt 
att placera varumottagningen i garageplan. Att placera varumottagningen i 
garageplan medför en mer komplicerad varuförsörjning till fastighetens enheter. 
Detta gäller både ankommande gods och returgods, i form av avfall och tomgods. 

Nordplan AB, som är ett konsultföretag för utredning av handel, stadskärnor och 
köpcentrum har gett det här examensarbetet uppgiften att analysera Atollens 
varumottagning och den inre logistikens inverkan på hyresgästernas försäljning 
och hyresbetalningsförmåga. 

1.2 Bakgrund 
Den 28 juni 2000 beslutande Kommunfullmäktige i Jönköpings kommun att anta 
Stadsbyggnadsvisionens förslag till bärande idéer och handlingar, som riktlinjer för 
den framtida utvecklingen av Jönköpings centrala delar (se figur 2).  

En stor del av Stadsbyggnadsvisionen, som benämns Projekt Norra Munksjön 
syftar till att stärka stadskärnan och Jönköping som regioncentrum. Jönköping 
anses vara en av Sveriges mest attraktiva tillväxtregioner. I Projektet Norra 
Munksjön ingår uppförandet av ett köpcentrum på kvarteret Atollen. Jönköpings 
kommun ser Atollen som lösningen till utvecklingen av stadskärnan och 
utbyggnaden av norra Munksjön. (Stadsbyggnadsvisionen).  

 

Figur 2. Centrala Jönköping före och efter förverkligande av Stadsbyggnadsvisionen 
(Stadsbyggnadsvisionen) 
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Motiveringen till beslutet att etablera ett central köpcentrum är att motverka 
konkurrensen och den kraftiga nyetableringen av externhandel i Jönköping, vilket 
skulle leda till en försvagad handel i stadskärnan. Beslutet att placera ett 
köpcentrum i centrala Jönköping är taget för att bibehålla och stärka handeln i 
stadens centrala delar och därigenom stärka citys attraktivitet och konkurrenskraft. 

Detaljhandeln i Jönköping tappade 20 procent av sin försäljning när det externa 
köpcentrumet A6 öppnades i slutet av 1980-talet. Gemensamma satsningar från 
kommunen, handlarna och fastighetsägarna återerövrade stadshandeln 10-15 
procent av försäljningen genom försköningar av stadskärnan och en del 
trafikomläggningar och marknadsföring. Den ökade försäljningen påverkade inte 
köpcentrumet A6 nämnvärt då försäljningen kom från bland annat närliggande 
kommuner och regioner (Bergström & Cronholm, 2003; Svedström, 1999). 

Köpcentrumet Atollen är planerat som ett stilrent livstidscentrum med modehus, 
multimedieavdelning, inrednings och inspirations avdelning, samt restauranger 
och caféverksamhet. I det kommersiella konceptet ingår även en barnens park, 
fritids- och nöjesaktiviteter, samt tre sjömagasin. Tillsammans ska de kommersiella 
koncepten skapa en spännande destination för trendmedvetna i alla åldrar. 

Den övergripande visionen för Atollen är ”att förmedla en unik del av centrala 
Jönköping till en inspirerande upplevelsedestination”. Affärsidén är ”att med en 
exklusiv utbudsmix med spännande upplevelsekoncept, marknadsledande 
varumärken samt unika produkter och tjänster skapa regionens mest attraktiva 
destination för den nyfikna moderna människan”. (Atollens affärskoncept)  

Företaget GE Real Estate är finansiärer av projektet Atollen och med i den 
gruppen av företag som ska förverkliga projektet finns TP Group, PEAB och 
Equator. TP Group har uppdraget för konceptutvecklingen och etableringen av 
handel-, service-, nöje- och garageplan. Nordplan AB ingår som ett dotterbolag till 
TP Group. 

1.3 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att analysera varumottagningen och den interna 
logistikens inverkan på hyresgästernas försäljning och hyresbetalningsförmåga i det 
framtida köpcentrumet Atollen i Jönköping. 

1.4 Avgränsningar 
I examensarbetet har endast handel och de kommersiella delarna av Atollen 
analyserats. Bostäder och kontor har vi inte tagit hänsyn till i arbetet. Returflödet 
från butikerna har bara behandlats i mindre omfattning.   

1.5 Disposition 
Nedan följer examensarbetets fortsatta disposition. 
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Kapitel 2 Nulägesbeskrivning 

Detta kapitel innehåller en nulägesbeskrivning av Atollens kommersiella delar och 
det interna logistikflödet efter de planer och ritningar som vi blivit tilldelade. 

Kapitel 3 Genomförandet 

Kapitlet beskriver de metoder vi använt oss av för att utföra analysen och varför 
dess metoder har valts. 

Kapitel 4 Teoretisk bakgrund  

I kapitlet beskrivs de teoretiska ramarna som ligger till grund för analysen. Kapitlet 
berör köpcentrum, detaljhandelsomsättning, hyresbetalningsförmåga och 
varumottagning. 

Kapitel 5 Analys 

I kapitlet analyseras varumottagning och den interna logistiken i Atollen utifrån 
områdena infart, varumottagning, lager/depå och logistikgångar. I kapitlet 
redovisas även de besök som har genomförts. 

Kapitel 6 Slutsats och rekommendationer 

Kapitlet tar upp de slutsatser och rekommendationer vi har kommit fram till 
medhjälp av vår analys av varumottagningen och den interna logistiken. 

Kapitel 7 Referenser 

I detta kapitel presenteras de källor och referenser som vi använt oss av i 
examensarbetet. 

 

 



Nulägesbeskrivning 

2 Nulägesbeskrivning 
Inledningsvis beskrivs Atollens kommersiella delar vilka har studerats. Vidare följer 
beskrivning av de olika planen samt det interna logistikflödet. 

2.1 Atollens kommersiella delar 
Enligt den information vi har blivit tilldelade kommer Atollens verksamheter bestå 
av handel, restauranger, nöje, kontor och bostäder. De kommer att vara uppdelade 
enligt figur 3. De två planen som består av handel kommer att utgöras av cirka 40 
olika butiker med varierande verksamhet, det kommer dock inte finnas någon 
dagligvarubutik i Atollen. 
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Handel  
Restaurang och nöjen 
Kontor 
Bostäder 

 

Plan 0 (källare):    parkering 
Plan 1 (gatuplan): butiker, restauranger, 

kontor, bostäder 
Plan 1-2:  butiker, 

restauranger,  
Plan 3-6:  kontor, bostäder 
 

 

 
Figur 3. Översikt av Atollens utbud (Nordplan AB) 

Av Atollens totalyta på 48 000 m2 kommer den uppdelas enligt figur 3, begreppet 
här handel inkluderar handel, restauranger, nöjen och fritidsupplevelser. Ur figur 4 
framgår att handelsytan kommer att vara 17 350 m2. Handeln kommer att vara 
lokaliserad till plan 1 - 2 och en mindre serveringsvåning kommer att vara placerad 
mellan dessa. 

 

 

 

 

 

 



Nulägesbeskrivning 

PRELIMINÄR YTFÖRDELNING

GEMENSAMMA 
YTOR 2500 kvm

HANDEL
17 350 kvm

KONTOR
10 700 kvm

BOSTÄDER
4500 kvm
(ca 60 lgh, 

1-5 rok)

PARKERING
11 600 kvm

(ca 445 P-platser)

 

 
Figur 4. Preliminär ytfördelning i Atollen (Nordplan AB) 

2.1.1 Garageplan (plan 087) 

I Atollens garageplan kommer varumottagning och miljöstation till fastighetens 
verksamhet att vara placerad i det sydvästra hörnet av fastigheten (se figur 5). 
Garageplan kommer även att innefatta cirka 450 parkeringsplatser. Infart till 
garageplan kommer att ske från Museirondellen genom en ramp som är gemensam 
för både trafik till och från kundparkeringen och varumottagningen. 
Infartsrampen delar sig senare så fordon som ska till varumottaget fortsätter rakt 
ned till varumottagningen och fordon som ska till kundparkeringen svänger av i 
mittersta delen av rampen (se bilaga 1).    
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Nulägesbeskrivning 

 

 

Figur 5. Varumottaget( inringat) i 
garageplan 

Varumottagningen kommer att innefatta en lastkaj med plats för tre lastbilar, en 
miljöstation och en total lager- och depå yta på 459 m2. Enligt ritningarna 
kommer lastbilarna att angöra lastkajen vinkelrätt. Varumottaget omfattar utöver 
lager och depå, en yta på 1256 m2 och det inkluderar även logistikgångar. Även 
kyl- och frysrum kommer att finnas i anslutning till varumottaget för att kunna 
hantera varor till fastighetens restauranger och caféverksamhet.  

Varumottagningen i Atollen kommer inte att vara bemannad och anledningen till 
det är att Atollen har en för liten handelsyta för att motivera ett bemannat 
varumottag. Varuförsörjningen till fastigheternas hyresgäster går via fem varuhissar 
som är placerade enligt bilaga 1-3. 

2.1.2 Handelsplan 1 (plan 090) 

Handelsplan 1 är placerat i markplan och omfattar en total yta på 10313 kvm, 
varav 9332 kvm kommer att utgöras av handel. Plan 1 kommer att ha tre 
kundentréer, dessa kommer placeras vid Södra Strandgatan, det framtida 
Munksjötorget samt kajen mot Munksjön. Planet är utformat så att det skapar ett 
naturligt kundstråk mellan entréerna. Planet innehåller logistikgångar för att 
underlätta varuförsörjningen till butikerna, dessa utgår från varuhissarna som är i 
anslutning till varumottagningen (se bilaga 2).  

11 
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2.1.3 Handelsplan 2 (plan 096) 

Handelsplan 2 omfattar en total yta på 9254 kvm, varav 8585 kvm kommer att 
utgöras av handel. Plan 2 är till stor del utformat som plan 1, med logistikgångar 
som utgår via varuhissarna med direkt anslutning till varumottagningen. På plan 2 
förflyttas kunderna via två rulltrappor som ansluter till plan 1, och en rulltrappa 
till serveringsvåningen (se bilaga 4). 

2.2 Interna logistikflödet 
Det interna logistikflödets syfte är att tillgodose fastighetens alla enheters 
varuförsörjning och avfallshantering. I Atollen kommer varuförsörjningen att se ut 
på följande sätt (figur 6).  

• Inleverans av varor som lossas i varumottagningen, antingen från lastbil 
eller budbil. Chauffören påkallar personal från den mottagande enheten, 
troligen via porttelefon.  Inleveransens följesedel kvitteras av anställda 
från den enheten som är mottagare. 

• Varorna transporteras antingen via logistikgångarna i garageplan till 
lämplig varuhiss eller till de lager och depåer som finns i samma plan.  

• Från varuhissarna transporteras varorna via logistikgångarna till de 
butiker som är anslutna till de bakomvarande logistikgångarna (se bilaga 
1 och 2). Det är viktigt att logistikgångarna hålls fria från varor och skräp, 
så att de inte används som mellanlagring. Detta för att varuförsörjningen 
ska fungera smidigt och för att logistikgångarna används som 
utrymmningsvägar vid utrymning av fastigheten. Några varutransporter 
till butiker utan anslutning till logistikgångarna kommer inte att tillåtas 
under köpcentrumets öppettider, utan måste ske innan öppning eller 
efter stängning. 

• Därefter följer uppackning av varorna i butik eller lagerhållning i butik 
för att packas upp i ett senare skede.  

• Transport av avfall, emballage och tomgods sker till miljöstationen 
respektive varumottagningens plats för tomgods.   

 

 

 

 

 



Nulägesbeskrivning 

Varuförsörjning Atollen 

Inleverans 

Lager/Depå, Varumottag Lager/Depå, Butik 

Uppackning, Butik 

Returgods, Miljöstation 

Kvittens 

Kvittens 

Utleverans 

Figur 6. Varuförsörjning i Atollen 
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3 Genomförande 
I denna del av examensarbetet beskrivs hur tillvägagångssättet har varit för att kunna 
besvara frågeställningarna. Här redovisas vilka metoder som har används och varför 
just dessa har valts.  

 

3.1 Förförståelse 
Vår förståelse inom området för denna uppsats har vi erhållit genom vår 
utbildning som är inriktad på logistik och ekonomi vid Tekniska Högskolan i 
Jönköping. Vidare har vi en mångårig erfarenhet av arbete inom detaljhandeln på 
externcentrum.  

3.2 Tillvägagångssätt 
Detta examensarbete bygger på intervjuer, litteraturstudier och besök på 
köpcentrum i benchmarking-syfte.  

3.2.1 Datainsamling   

Det finns enligt Christensen (2001) två olika typer av datainsamling, sekundärdata 
och primärdata. I vårt arbete har vi använt oss av både primärdata och 
sekundärdata. Datainsamling har även skett när vi under två dagar medverkade vid 
Centrumutvecklingskonferensen 2007 i Jönköping 

Våra primärdata har erhållits genom intervjuer, observationer och besök på 
köpcentrum och informationen från dessa har insamlats genom anteckningar, 
fotografier och bifogade informationsblad. 

Arbetets sekundärdata har framkommit genom rapporter, facklitteratur, uppsatser 
och statistik. Vi har även tolkat ritningar, stadsbyggnadsvisionen och 
affärskonceptet. 

3.2.2 Litteraturstudier 

Information om köpcentrum och detaljhandelsutvecklingen i Sverige finns i stor 
omfattning, men information som behandlar området varumottag har det tyvärr 
varit svårare att hitta.  
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3.2.3 Intervjuer 

För att ta reda på vad människor har för olika åsikter, uppfattningar, kunskaper 
etc. görs vanligtvis intervjuer. Enligt Ekholm och Fransson (1984) är det viktigt 
att vara väl förberedd och att direkt efteråt sammanställa intervjun så man inte 
glömmer bort det väsentliga. 

Vi har valt att samla in en del data genom intervjuer med representanter från 
utvalda aktörer och hur de arbetar och resonerar runt varumottag och inre logistik 
i köpcentrum.  

Intervjuerna har främst genomförts under personliga möten och har föranletts av 
e-post och telefonkontakt, dels för att boka möten men även för att förbereda de 
intervjuade personerna på vilka frågeställningar som skulle behandlas.    

Förberedelse inför varje intervjutillfälle har bestått i att utarbeta frågeställningar till 
det aktuella mötet. Naturliga följdfrågor har uppkommit under intervjutillfällena 
för att fördjupa och klargöra svaren.   

3.2.3.1 Urval 

Vid val av lämpliga representanter att intervjua har vi använt oss av 
bekvämlighetsurval. Enligt Hartman (1998) innebär det att vi valt de individer 
som fanns tillgängliga och inom räckhåll för undersökningen.  

Urvalet av lämpliga personer har dels gjorts genom våra egna utvärderingar, men 
även utifrån rekommendationer från personer verksamma inom branschen. 
Dessutom har löpande intervjuer och diskussioner med nyckelpersoner genomförts 
under de benchmarking besök som vi genomfört.  

De personer som vi intervjuat är följande: 

 Arkitekt Bo Svensson på Scheiwiller & Svenssons Arkitektkontor AB på 
Södermalm i Stockholm. Bo har i sin yrkesroll som arkitekt gedigna 
kunskaper och erfarenhet av utformandet av köpcentrum. 

 Projektledare Maria Vigren på TYA i Solna. TYA är ett samarbetsorgan 
mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer inom transportsektorn, 
med cirka 17000 ansluta företag som omfattar cirka 100 000 anställda. 
Maria Vigren har varit med att utarbeta handboken Bättre Varumottag 
som ges ut av TYA och är en handbok till stöd, projektering och 
användning av varumottag. 

 Driftchef RagnSells varumottagning i Gallerian i Stockholm. RagnSells 
driver den bemannade varumottagningen åt Gallerian.   
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3.2.4 Besök 

Vid våra besök har syftet varit att bedriva benchmarking av Atollens 
varumottagning och den interna logistiken gentemot andra köpcentrum.  

Enligt Camp (1993) är benchmarking en aktivitetsfrämjande process för att 
förändra verksamheten på ett strukturerat sätt så att överlägsna prestationer skapas. 
Den stora fördelen med benchmarking är att avdelningar tvingas undersöka de 
bästa externa arbetsmetoderna och införa dessa i sina verksamheter. Detta skapar 
lönsamma företag med högt kapacitetsutnyttjande som tillgodoser kundernas 
behov och ger ett konkurrensförsprång. 

Vi har valt att besöka Gallerian och Kista Galleria i Stockholm samt Forum 
Gallerian i Uppsala för att genomföra benchmarking av Atollens framtida 
varumottagning och inre logistik, och dess påverkan på hyresgästernas 
hyresbetalningsförmåga och försäljning.  

Enligt Ejvegård (1993) är den enklaste metoden att göra beskrivningar av det man 
har sett. Dock måste man tänka på att kategorisera informationen på ett 
systematiskt sätt för att sedan användas för att visa något. Ejvegård(1993) tar även 
upp att den fakta man beskriver måste inte bara vara riktig utan även relevant. 

3.2.4.1 Urval 

Urval har gjorts dels genom våra egna utvärderingar samt rekommendationer från 
aktörer inom branschen om vilka köpcentrum som kan vara relevanta för att på ett 
optimalt korrekt sätt analysera Atollens varumottagning, och dess påverkan på 
hyresbetalningsförmåga och försäljning. 

Gallerian 

Gallerian är beläget i ett attraktivt cityläge på Hamngatan i Stockholm med en 
sammanlagd uthyrbar yta på 24 238 kvm bestående av 58 butiker. Gallerian hade 
under året 2006 en omsättning på 1420 miljoner vilket var en ökning med 9.0 
procent mot det föregående året. Vi har valt att studera Gallerian då köpcentrumet 
är beläget i city med en god butikmix, likartad utformning som Atollen och med 
ett varumottag som är beläget i källarplan, bemannat av RagnSells, som sköter all 
mottagning av gallerians leveranser. TYA anser att Gallerian har en väl utformad 
och fungerande varumottagning, vilket har resulterat i att vi även valt att kontakta 
RagnSells. 
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Figur 7. Gallerian (www.gallerian.se) 

Kista Galleria  

Kista galleria har en total uthyrbar yta på 56 505 kvm bestående av 125 butiker. 
Kista Galleria hade under året 2006 en omsättning på 1812 miljoner vilket var en 
ökning med 13.6 procent mot det föregående året. Vi har valt att studera Kista 
Galleria då det är ett av Sveriges mest framgångsrika köpcentrum med en väl 
fungerande inre och yttre logistik, med varumottagningen belägen i markplan 
under gallerian. Kista Galleria har skapat en god butiksmix och har utvecklat en 
tydlig positioneringsstrategi ”det öppna köpcentrumet” för att möta den framtida 
konkurrensen.  

 

 

Figur 8. Kista Galleria (www.kistagalleria.se) 
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Forumgallerian, Uppsala 

Forumgallerian är belägen i cityläge och har en total uthyrbar yta på 10 442 kvm 
med en omsättning på 507 miljoner år 2006. Vi har valt att studera 
Forumgallerian då den matchar Atollens framtida situation, där gallerian är 
belägen i city med en infrastruktur som resulterar i en komplicerad och begränsad 
inre och yttre logistik, med varumottagningen placerad i källarplan.    

 

 

Figur 9. Forum Gallerian (www.forumgallerian.se) 

3.3 Metod- och källkritik 
Det finns en möjlighet att genom de intervjuer vi genomfört inte fått tillgång till 
all den information vi varit ute efter. Detta på grund av att begränsningar och 
misstolkningar kan ha uppkommit genom frågornas formulering.  

Vid de besök på köpcentrum som vi genomfört kan det finnas en risk för att de 
personer vi har intervjuat har haft en för positiv inställning till den egna 
verksamheten. 

De köpcentrum som vi har besökt kunde ha valts med hjälp av andra kriterier än 
de vi valt, vad gäller lokalisering, yta och varumottagningens utformning. Men 
eftersom detaljhandelstrender och förekomsten av moderna köpcentrum i 
Storstockholm är betydligt större än övriga landet har vi gjort den bedömningen.  

Fler besök av köpcentrum kunde ha genomförts för att få ett säkrare resultat, men 
genom våra urvalskriterier och mix av olika köpcentrum tror vi att det ska ge en 
generell och relevant bild. Dessutom har besöken varit mycket grundliga och 
tidsödande, så fler har inte genomförts eftersom det här examensarbetet bara 
omfattar 10 högskolepoäng. 
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4 Teoretisk bakgrund 
I detta avsnitt ges en teoretisk bakgrund för att lättare kunna uppnå arbetets syfte. 
Kapitlet inleds med en beskrivning av köpcentrum som sedan följs upp av beskrivning 
av detaljhandelsomsättning, hyresbetalningsförmåga och varumottagning. 

4.1 Köpcentrum 
 
Enligt Urban Land Institute (ULI) är ett köpcentrum ”En arkitektoniskt enhetlig 
grupp av byggnader för detaljhandeln och kommersiell service, som är planerad, 
utvecklad, ägd och förvaltad som en enhet. Köpcentrumet skall vad gäller läge, 
storlek och typ av butiker, samt antal egna parkeringsplatser, vara dimensionerad 
och anpassad till den marknad som den skall betjäna”. (Köpcentrumkatalogen 
2006/2007) 
 
Köpcentrum finns i många varianter och brukar kategoriseras i olika grupper.  
Vad som avgör vilken kategori ett köpcentrum befinner sig i beror på vilket utbud 
man erbjuder, vilket innefattar antal butiker och butikssammansättningen. 
Köpcentrumets uthyrbara yta och det antal invånare som finns i marknadsområdet 
är också faktorer som används i kategoriseringen av köpcentrum. 

4.1.1 Externcentrum 

Externcentrum är vanligtvis lokaliserade utanför ett bostadsområde eller 
stadscentrum, i ett trafikmässigt lättillgängligt läge med i regel goda 
parkeringsmöjligheter för bilburna kunder. 
Ett externcentrum har en varierande butiksammansättning i olika branscher och 
med en storlivsbutik eller stormarknad som ankarhyresgäst. Storleksmässigt har ett 
externcentrum vanligen en uthyrbar yta på 10 000 till 20 000 kvadratmeter. 
(Köpcentrumkatalogen 2006/2007) 

4.1.2 Regioncentrum 

Ett regionscentrum är större än ett extern- och temacentrum och vänder sig till ett 
större marknadsområde, ibland flera kommuner. Regioncentrum kan vara placerat 
i en stadskärna eller i ett stort bostadsområde, där man erbjuder ett stort och brett 
utbud inom många verksamhetsområden. Ett regioncentrums 
butiksammansättning består oftast av ett flertal varuhus och stormarknader som 
ankarhyresgäster, tillsammans med ett flertal ledande butikskedjor inom 
beklädnad och hem/fritid. Ett regionscentrum innehar en uthyrbar yta på minst 
20 000 kvm och har minst 50 stycken hyresgäster, samt är beläget i ett 
markandsområde med minst 100 000 invånare. (Köpcentrumkatalogen 
2006/2007) 
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4.1.3 Temacentrum – citycentrum och citygalleria 

Temacentrum är oftast placerat i ett attraktivt och centralt läge med en hög 
kundtrafik, där man riktar in sig på en nisch av detaljhandelsmarknaden, till 
exempel beklädnad, hemmiljö, fritid, restauranger eller nöjen. Temacentrum är till 
ytan små, men genom att koncentrera sig på ett smalt med djupt 
sortimentsavsnitt, kan centret bli attraktivt inom sin branschnisch. Citycentrum 
och citygallerior har generellt en bredare sortimentsprofil och butiksbeståndet 
består av 15 butiker och uppåt, med ett marknadsunderlag på minst 50 000 
invånare. (Köpcentrumkatalogen 2006/2007) 

4.2 Detaljhandelsomsättning 
Under de senaste decennierna har detaljhandeln utvecklats och vuxit mycket 
kraftigt i Sverige. Omsättningen har mellan 1995 och 2005 vuxit från 296,9 
miljarder kr till 429,0 miljarder kr (köpcentrumkatalogen 2006/2007), alltså på 10 
år har omsättningen ökat med cirka 45 procent. Detaljhandeln omfattar cirka 40 
procent av den total privata konsumtionen.  

Den privata konsumtionen och konsumenternas köpkraft bestäms på lång sikt av 
landets ekonomiska tillväxt och konjunktur. Det som styr konsumtionens 
inriktning är människors preferenser och budget. Människors preferenser kan 
påverkas av ny teknologi som skapar nya tjänster och varor. Preferenserna påverkas 
också av globala trender och influenser. Konsumenternas budget och preferenser 
påverkas av samhällsutvecklingen i stort.  

Under en lågkonjunktur ökar allmänt dagligvaruhandeln sin andel av den totala 
detaljhandelsomsättningen och under en högkonjunktur minskar 
dagligvaruhandels andel till förmån för sällanköpshandeln. Under ett längre 
tidsperspektiv har sällanköpshandel gradvist ökat sin andel av den totala 
detaljhandeln. (Bergström och Fölster, 2005) 

4.2.1 Detaljhandelsomsättning i köpcentrum 

I alla tider har köpmän och kunder samlats på olika handelsplatser för att byta 
pengar mot varor. Under de senaste 10-20 åren har handeln koncentrats mer till 
befolkningstäta regioner. I dag åker konsumenterna i större utsträckning till större 
handelsplatser i städerna och i anslutning till dessa. Några av orsakerna är att de 
större handelsplatserna och centralorterna erbjuder ett större utbud av varor och 
att de har ett bredare nöjes och kulturutbud. 

Enligt Market Magasin (2:2007) har det under de senaste fem åren varit många 
citygallerior runt om i landet som har haft det svårt att göra sig gällande i 
konkurrensen. Vinnare är sedan en tid tillbaka framför allt de stora anläggningarna 
som växt upp i bilvänliga lägen i de större tätorternas utkanter.  
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Antal köpcentrum med över 3000 m2 uthyrbar butiksyta har ökat i Sverige, från 
236 stycken 1995 till 338 stycken 2005 (Köpcentrumkatalogen 2006/2007). 
Enligt Köpcentrumkatalogen (2006/2007) har omsättningen för landets 
köpcentrum stigit med 127 procent under samma period och köpcentrumens 
andel av den totala handeln uppgick till hela 32,6 procent 2005 (se figur 10). 

 

KÖPCENTRUM 2005 - MED ÖVER 3 000 KVM UTHYRBAR YTA    
          

        1995 2000 2003 2005 
Ökn.95-

05 
Ökn. i 
procent 

          
Antal köpcentrum   236 293 320 338 102 43,2 
          
Uthyrbar detaljhandelsyta, 
kvm  2 389 800 3 391 680 4 113 599 

4 650 
625 

2 260 
825 94,6 

          

Total uthyrbar yta, kvm  3 844 200 4 264 166 4 947 101 
5 492 
651 

1 648 
451 42,9 

          
Omsättning detaljhandel, 
mkr inkl. moms 296 900 344 845 393 792 

429 
003 132 103 44,5 

       
Oms. Detaljhandel i köpc, 
mkr inkl. moms 61 523 102 145 125 184 

139 
806 78 283 127,2 

          
Andel detaljhandelsoms. 
Genom köpc. % 20,7% 29,5% 31,8% 32,6%   

Figur 10. Köpcentrum utveckling 1995-2005 omräknad (Köpcentrumkatalogen 
2006/2007) 

Den främsta anledningen till att köpcentrum har varit så framgångsrika är att 
konsumenterna på ett relativt enkelt och tidseffektivt sätt får tillgång till ett brett 
utbud av varor och tjänster. Ett ökat bilinnehav hos befolkningen har också 
bidragit till framgången och då främst för de externa köpcentrumen.  

Det har också skett en omvandling av cityhandeln, bland annat har den inneburit 
att större dagligvarubutiker har lämnat city och ersatts av mindre delikatessbutiker 
och sällanköpsbutiker. En anledning till detta är de lägre markpriserna utanför city 
och den prispress som branschen är utsatt för. 

Enligt Bergström och Fölster (2005) kan cityhandeln möta konkurrensen från 
externa köpcentrum och handelsplatser genom att satsa mer på lönsamma och 
framgångsrika butikskoncept. Genom att göra detta behöver inte den totala 
försäljningen i city påverkas negativt av externhandel. Bergström och Fölster 
(2005) menar vidare att konkurrensen från ett externt köpcentrum kan bidra till 
att butiksinnehavare i city och lokala politiker får incitament att dra igång 
stadsförnyelseprogram som bidrar till att göra stadskärnan till ett intressant 
alternativ. Nyetableringen av externa köpcentrum sätter press på den redan 
etablerade handeln i kringliggande områden och kan fungera som katalysator för 
en positiv förändringsprocess i dessa områden.   
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Det har visat sig att konsumenterna efterfrågar kedjebutiker, och de köpcentrum 
som har valt att koncentrera sig på kedjebutiker har varit relativt framgångsrika. 
Gemensamt för alla branscher inom detaljhandeln är att lönsamheten stiger om 
butikerna lyckas minska sina lager utan att konsument anser att utbudet och 
servicegraden har minskat.    

4.2.2 Detaljhandels och köpcentrums framtida utveckling 

Sveriges ekonomi är inne i stark fas med hög tillväxt och låg inflation. De flesta 
bedömare är dock överens om att konjunkturen mattas och stabiliseras något den 
närmaste tiden, anser Jones Lang LaSalle (november 2006).  

Enligt Bergström och Fölster (2005) kommer inkomsterna att stiga kraftigt det 
närmaste decenniet, vilket i sin tur talar för en positiv utveckling av handeln. 
Konsumenternas efterfrågan bestäms av inkomstutvecklingen, prisutveckling och 
deras preferenser för olika varor. 

Enligt Jones Lang LaSalle (november 2006) har detaljhandelsförsäljningen i 
Sverige de senaste tio år visat en stabil årlig tillväxt på cirka 5 procent. Den 
tillväxttakten spås hålla i sig enligt Handels Utredningsinstitut (HUI) med cirka 5 
procent 2007 samt 4 procent 2008.      

Då antalet köpcentrum ökar kraftigt i Sveriges befolkningstätaste regioner 
kommer det att krävas allt mer från köpcentrets sida för att klara av konkurrensen 
om köpkraften. Att bara vara stor och erbjuda ett stort utbud av kedjebutiker 
kommer inte att räcka i framtiden, utan att kunna erbjuda positiva 
helhetsupplevelser kommer att bli allt viktigare.  

Konsumenter kommer att förvänta sig ett visst utbud och förflyttar sig för att nå 
det, och detta medför att köpcentrum som inte lever upp till konsumenternas 
förväntningar ersätts av andra marknadsplatser som bättre tillfredsställer 
konsumenternas önskemål. 

En konsekvens av att köpcentrum är koncentrerade till de befolkningstäta 
regionerna i landet och även ökar i antal i dessa regioner medför att konkurrensen 
mellan olika former av köpcentrum kommer att intensifieras. Detta i kombination 
med att butiksutbudet i svenska köpcentrum är så likartade kommer att göra det 
allt viktigare för köpcentrum att profilera sig gentemot andra köpcentrum.  

Enligt Bergström och Fölster (2005) kommer köpcentrum att bli tvungna att 
profilera och positionera sig ännu mer och i framtiden kommer det att krävas att 
man utvecklar tydliga positioneringsstrategier för att dra till sig kunder och 
köpkraft.  
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Ett köpcentrum ska inte bara vara en handelsplats, utan även en plats där 
kunderna trivs och får en upplevelse (Carpenter, 1974).  Det har visat sig att 
kunder uppskattar fräscha köpcentrum med en modern design och butiksutbud. 
Köpcentrum som har nyinvesterat för att uppnå detta har haft en betydligt bättre 
utveckling än de som inte har investerat.  

4.3 Hyresbetalningsförmåga i köpcentrum 
Det övergripande målet för alla fastighetsägare är att skapa högsta möjliga 
värdetillväxt på köpcentrumet. Grunden för en positiv värdetillväxt är ett högt och 
stabilt driftnetto. Driftnetto är resultatet av skillnaden mellan verksamhetens 
intäkter (hyror) och verksamhetens rörelsekostnader (el, media, underhåll).  

Det är vanligt dels att hyran för hyresgäster i köpcentrum består av två delar, dels 
en fast hyra och en omsättningsbaserad del. I cirka 46 procent av Sveriges 
köpcentrum förekommer omsättningsbaserad hyra (Köpcentrumkatalogen 
2007/2007). Omsättningsbaserad hyra utgörs av en procentsats av butikens totala 
försäljning. 

Enligt Jones Lang LaSalle (november 2006) har hyrestillväxten i alla sektorer varit 
positiva under de senaste fem åren och den trenden väntas fortsätta. Hyrorna i 
citylägen har generellt sett varit stabila, medan hyror för lokaler i köpcentrum och 
handelsområden utanför staden har haft den största ökningen sedan 2000. Den 
stora om- och tillbyggnationen av köpcentrum i Sverige har för tillfället medfört 
hyreshöjningar som i vissa fall uppgår till 15 – 20 procent. 

Med hyresbetalningsförmåga menas vilken hyra en hyresgäst är villig att betala för 
den aktuella lokalen. Det finns ett flertal faktorer som påverkar 
hyresbetalningsförmågan i köpcentrum. 

4.3.1 Läget 

För att ett köpcentrum ska uppnå en god attraktivitet och lönsamhet fordras att 
man är etablerad på en plats med ett kundunderlag som överensstämmer med 
köpcentrumets profil.  

Köpcentrumets läge är den mest avgörande faktorn för en hög attraktivitet då den 
avgör hur god tillgängligheten är för konsumenten. Ett ökat avstånd mellan 
konsument och köpcentrum resulterar i en minskad attraktivitet, vilket kan 
medföra en försämrad lönsamhet och köpkraft. (Dennis, 2005). 

En förutsättning för att skapa en god tillgänglighet är att köpcentrets omgivande 
infrastruktur är i ett sådant skick att den tillåter mottagandet och hanteringen av 
kunder och gods, genom att kunna erbjuda generösa utrymmen för parkering och 
skapa möjlighet till god kollektivtrafik. 



Teoretisk bakgrund 

24 

Ett köpcentrum som är etablerat i ett sådant område, med en god tillgänglighet 
och infrastruktur, kan erbjuda en väldigt attraktiv plats till hyresgästerna, som 
strävar efter att uppnå en sådan hög försäljning med maximal lönsamhet. Genom 
läget kan alltså köpcentrum skapa en förhöjd hyresbetalningsförmåga och en hög 
efterfrågan från hyresgästens sida att vilja etablera sig i köpcentret  

4.3.2 Butiksammansättning / Butiksmix 

Ett köpcentrum har två typer av kunder, konsumenter och hyresgäster. 
Köpcentrumet måste kunna tillgodose båda dessa kundgruppers behov för att bli 
framgångsrikt och lönsamt. För att ett köpcentrum ska vara attraktivt för både 
konsumenter och hyresgäster krävs det att köpcentrumet har en god 
sammansättning av butiker. Lennhoff (2001) anser att det är viktigt att hitta en 
mångfald av hyresgäster för att skapa en profil som utmärker ett köpcentrum samt 
att varje hyresgäst tillför en unik produkt eller service. 

Butikssammansättningen är ett viktigt konkurrensmedel gentemot övriga 
köpcentrum och handelsplatser, då den attrahera konsumeter och tillgodoser 
målgruppens behov av shopping och upplevelser, så kallad multipurpose shopping. 
Cockerham (1995) anser att utbudet i ett köpcentrum påverkar kundens intresse 
och nyfikenhet.   

Butikssammansättning benämns ofta som köpcentrumets butiksmix och det är 
viktigt att butikerna i ett köpcentrum kompletterar varandra samtidigt som de 
konkurrerar för att skapa en attraktiv och varierande handelsplats. Butikerna ska 
komplettera varandra för att skapa ett brett sortiment och en varierande 
servicegrad för konsumenterna. Konkurrensen mellan butikerna är viktig för att 
uppnå bästa utbud, service, prisnivå och valmöjlighet för konsumenterna.  

Oak (2005) anser att en varierande hyresgästmix har två fördelar för 
fastighetsägaren. För det första kan fastighetsägaren försäkra sig om att 
inkomstnivåerna inte utsätts för alltför hög risk, eftersom fastighetsägaren blir 
mindre beroende av en specifik hyresgäst. För det andra kan variationen och de 
enskilda handlarna resultera i mer stabila kundströmmar som gör köpcentrumet 
lönsamt även på sikt. En försäkran om de stabila kundströmmarna kan även 
övertyga potentiella hyresgäster om att köpcentrumet har en långsiktig 
lönsamhetspotential.       

Det är viktigt att ett köpcentrum kontinuerligt arbetar med att uppdatera sin 
butiksmix allt eftersom sociala och ekonomiska faktorer förändras i köpcentrumets 
upptagningsområde. Köpcentrumet måste anpassa sig till förändringar i trender 
och mode, för att köpcentrumets och dess butiker ska uppfattas som modernt och 
attraktivt.  
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Wakefield och Baker (1998) anser att ett utökat butiksutbud, med restauranger, 
enskilda handlare och underhållning leder till att konsumenterna känner sig mer 
motiverade att stanna längre i ett köpcentrum. Mat- och underhållningsalternativ 
tillgodoser kundens behov av pauser i shoppingen och ger kunden en trevlig 
avslutning på en shoppingutflykt. Om dessa alternativ inte finns i ett köpcentrum 
kan det leda till att konsumenten inte besöker detta köpcentrum eller lämnar det 
för att inte komma tillbaka för att avsluta sina inköp.    

Ett köpcentrums butikssammansättning är utformat för det specifika köpcentrets 
behov och marknad och kan därför inte optimalt appliceras på andra köpcentrum. 
Butiksmixen beror på hur köpcentrumet vill profilera sig, hur fastighetens design 
och utformning ser ut, vilket upptagnings område som är aktuellt och utifrån 
konsumenternas köpkraft i området Genom en väl utarbetad butiksmix kan 
köpcentrumets omsättning öka och därigenom hyresbetalningsförmågan.  

4.3.3 Butiksplacering  

I ett köpcentrum finns det butiksytor som är mer attraktiva för hyresgästerna än 
andra. De attraktivaste butiksytor har stor tillgänglighet, exponering mot 
konsumenterna och hög kundgenomströmning. Platser med dessa egenskaper 
påverkar butikers försäljning och lönsamhet positivt eftersom faktorerna påverkar 
butikens dragningskraft på konsumenterna.  

De attraktivaste butiksytorna i ett köpcentrum benämns A-ytor och har ett större 
hyresuttag än övriga butiksytor. Vanliga A-ytor i ett köpcentrum brukar ligga vid 
entréerna till fastigheten och där uppnås alla tre faktorerna för platsens påverkan 
på försäljning och lönsamhet enligt ovan. I ett köpcentrum finns också butiksytor 
som inte är lika attraktiva att hyra och dess indelas efter attraktivitet som B-, C- 
och D-ytor.  

Vid utformningen av köpcentrum är målet att minimera butiksytor med låg 
attraktivitet för hyresgästerna genom att i så stor utsträckning som möjligt uppnå 
stor tillgänglighet, exponering och hög kundgenomströmning för alla butiksytor. 
Dessa faktorer kan påverkas genom den fysiska utformningen och planlösningen 
för fastigheten som utgör köpcentrumet, hur butikslayouten ser ut, vart entréer är 
placerade, hur kundvarvet är utformat etc.  

När ett företag etablerar sig bör de först ställa sig frågan vilken plats som erbjuder 
största försäljningsvolym och högsta möjliga avkastning. I andra hand ska frågan 
komma om hyreskostnad, enligt Appelbaum (1968). 

I ett köpcentrum finns butiker som är mer attraktiva för den stora massan av 
konsumenter än andra, det kan var kända och väletablerade butikskedjor med ett 
eller flera inarbetade varumärken. De attraktivaste hyresgästerna i ett köpcentrum 
benämns ankarhyresgäster och har en stor dragningskraft, hög besöks frekvens och 
genom sin närvaro ökar köpcentrumets omsättning.  
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Enligt Lennhoff (2001) är valet av ankarhyresgäster avgörande för hela 
köpcentrumets lönsamhet och de bör väljas med hänsyn till kundunderlaget. De 
fungerar som dragare och lockar många kunder till köpcentrumet. Köpcentrumet 
bör subventionera plats åt ankarhyresgäster om de övriga hyresgästerna ska 
överleva. Ankarhyresgäster är ofta medvetna om att de är åtråvärda, att de har en 
stark förhandlingsposition och att de därför kan ställa högre krav gentemot 
fastighetsägaren.  

Innan projekteringen och etableringen av ett köpcentrum bör avtal med en eller 
flera ankarhyresgäster vara slutna. Fastighetsägaren går ofta med på att 
ankarhyresgästerna har en lägre hyra än övriga hyresgäster, för att få den 
eftertraktade hyresgästen till sitt köpcentrum.   

Genom en utarbetad butiksplaceringsstrategi i ett köpcentrum kan man påverka 
och öka tillgängligheten, exponeringen och kundgenomströmningen för 
hyresgästerna och deras butiker. Man kan utifrån hur butikerna positioneras styra 
kundflödet och locka konsumenterna till fler impulsköp, merköp och därigenom 
förlänga tiden som kunden uppehåller sig i köpcentrumet.  

Vid placering av butiker och styrning av kundflödet brukar placeringen av 
ankarhyresgäster vara viktig för att uppnå en hög kundgenomströmning och 
exponering för alla butiker. Genom att placera ankarhyresgäster på strategiska 
platser i köpcentrumet kan man sprida kunderna till alla gångstråk och styra 
kundflödet mellan olika ankarhyresgäster.  

För en mindre eller nischad butik kan det vara mycket viktigt och helt avgörande 
för omsättningen om man är placerad vid kundströmmen till en eller flera 
ankarhyresgäster. Begreppet ”goda grannar” är alltså helt avgörande för många 
mindre och nischade butikers lönsamhet. 

Enligt Brown (1992) bör placeringen av hyresgästerna baseras på hur kunderna rör 
sig. Hyresgästernas placering påverkar hur länge kunden stannar kvar samt dess 
vilja att förflytta sig inne i köpcentrumet.  

Om köpcentrumet består av flera våningsplan är det även viktigt att placera 
butiker med hög dragningskraft på alla plan för att på så sätt styra och sprida 
kundflödet till hela köpcentrumet. Det är vanligt förekommande att köpcentrum i 
flera plan har svårt att sprida kundflödet till andra plan än markplan och där 
igenom ökar de mindre attraktiva hyres ytorna.      

Abratt (1985) beskriver ett antal förslag på regler som kan användas vid placering 
av hyresgästerna. 

• Placera ankarhyresgästerna på varsin ände av köpcentrumet och placera ut 
mindre hyresgäster på en linje mellan dem. 

• Se till att huvudentré och ankarbutikerna ligger långt ifrån varandra för att 
dra kunder förbi alla butiker. 
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• Undvik återvändsgränder om möjligt eftersom dessa förhindrar ett fritt 
kundflöde.   

• Placera servicetjänster på sidan av köpcentrumet nära ingångar och 
utgångar. 

• Håll djurbutiker och kemtvätt borta från mataffärer 

• Uppnå en jämn spridning av kunder i köpcentrum med flera våningar 
genom strategisk placering av hissar och matställen. 

(Abratt, 1985) 

Genom att placera butiker med liknande inriktning och utbud bredvid varandra 
kan den totala handelsvolymen för dessa butiker öka mer än om de hade valt en 
individuell lokalisering. Alltså uppkommer en synergieffekt, eftersom handel föder 
handel och butikerna kompletterar varandra samtidigt som de konkurrera om 
konsumenterna. Tillsammans skapar de en större dragningskraft på kunderna och 
därigenom ett större kundflöde. 

Synergieffekter uppnås i ett köpcentrum genom att placera liknade butiker i 
närheten av varandra och därigenom skapas så kallade kluster med olika inriktning 
i köpcentrumet. Kluster indelas i två olika slag, produktgruppskluster och 
målgruppskluster. Ett målgruppskluster inriktar sig på att tillfredsställa 
målgruppers behov av konsumtion och kan innehålla butiker med olika 
inriktningar och utbud av produkter, medan produktgruppskluster inriktar sig på 
ett område av produkter. 

Hyresgäster som tillhör samma segment eller produktgrupp drar nytta av varandra 
och butikerna i klustret ser därför inte kundens ökande valfrihet som en 
konkurrensfaktor (Hulten och Josefsson, 2003). 

Placeringen av hyresgäster är på samma sätt som butiksmixen, speciellt utformad 
för varje specifikt köpcentrum. Generella regler och förslag på placering ska endast 
tolkas som grundläggande teori för hyresgästplacering. Man måste även ta hänsyn 
till andra aspekter vid beslut av hyresgästernas placering, så som köpcentrumets 
image, utformning, tillgång av ledig butiksyta och varuförsörjning.  

Brown (1992) anser att generella regler kan begränsa kreativiteten och ge upphov 
till likriktade köpcentrum. Brown (1992) menar att butikslayouten inte endast bör 
utformas utifrån regler utan snarare att det är viktigt att utveckla butikslayouten 
utifrån det specifika köpcentrumets förutsättningar. Han tar även upp det centrala 
i att våga göra något annorlunda i placeringen av butiker, för att på så sätt särskilja 
sig från sina konkurrenter. 

En genomtänkt och strategisk utarbetad placering av hyresgästerna och dess 
butiker i ett köpcentrum kan höja köpcentrumets totala lönsamhet och därigenom 
göra det mer attraktivt för hyresgäster, vilket medför en högre 
hyresbetalningsförmåga.       
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4.4 Varumottagning 
Enligt TYA (2006) är varumottag ett område med vissa anordningar som är till för 
att underlätta lastning och lossning av fordon. Ett varumottag utgör mötesplatsen 
mellan transporten av och den vidare användningen av gods vare sig det kommer 
till eller hämtas från en industri, terminal, butik och köpcentrum eller någon av de 
mängder med andra inrättningar som varje dag använder sig av olika slags 
varumottag.  

I de allra flesta miljöer där gods som transporteras med lastbil tas emot eller 
lämnas behövs någon form av varumottag. Vad som avses med ett varumottag kan 
beskrivas något olika i olika miljöer. Beroende på vilken typ av fordon som 
vanligtvis angör varumottaget utformas det på olika sätt. Oftast behöver 
varumottaget vara utformat så att det medger flexibilitet, det vill säga ger möjlighet 
att ta emot flera typer av gods och olika typer av fordon. Gränsen mellan 
varumottaget och de arbetsytor som finns innanför utgörs av en sluss eller annan 
avgränsning.  

Ett varumottag består i sin enklaste utformning av en öppning i väggen med en 
lastkaj utanför, med undantag för de fall då varumottagning sker på markplanet, 
då oftast under tak. Innanför en port finns varumottaget och för att avgränsa 
utomhus från inomhusklimat avskiljs varumottaget från resten av inomhusmiljön 
med en sluss.  

Syftet med en lastkaj är att kompensera nivåskillnaden mellan lastfordonets flak 
och lossningsplatsen. En lastbrygga kan användas för att på ett smidigt sätt 
förbinda lastfordonets flak med lastkajen och för att utjämna eventuella 
höjdskillnader mellan lastkaj och angörande lastfordons flak.  

Det finns ett antal olika typer för angöring till lastkaj i varumottag. Man 
eftersträvar att utformningen av lastkajen möjliggör för lastbil att först passera och 
sedan backa upp mot den. Målet är att göra det så enkelt som möjligt att angöra 
lastkajen, för att minimera risker och komplicerade manövrar.  
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Generellt finns det tre typer av lastkajer (se figur 11): 

1.  Angöring utmed kaj (0°). Kräver 
mindre plats framför kaj. Kräver 
dock lång kaj för flera bilar. 

 
 
 
 
 

2. Angöring i vinkel mot kaj (t.ex. 45°). 
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3. Angöring vinkelrätt mot kaj (90°). 

Kräver minst kajlängd men ställer 
dock större krav på utrymme för 
angöringen.  

Figur 11. Kajtyper (Bättre 
varumottag TYA) 

 

Vid dimensioneringen av lastkaj måste man undersöka vilken typ av fordon som 
kommer att angöra kajen och hur ankommande fordon fungerar tillsammans med 
kajhöjd. 

Varumottaget ska inte innehålla trösklar och dörrarna ska gå att ställa upp. 
Brännbart material bör förvaras i ett låsbart brandsäkert förråd eller på minst sex 
meters avstånd från byggnaden.  

4.4.1 Varumottagning i köpcentrum 

Ett varumottag i köpcentrum är oftast mer komplext, då man har en hög 
koncentration av butiker på en mindre yta med ett varierande sortiment, vilket 
resulterar i en högre frekvens av godstransporter. Varumottaget måste kunna klara 
av och hantera en stor mängd gods i olika utförande. Varumottaget har inte bara 
uppgiften att försörja handeln utan även köpcentrumets andra aktörer så som 
kontor och restauranger. Varumottaget måste vara utformat på så sätt att det kan 
ta emot en mängd olika fordon och typer av gods.  
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Enligt TYA (2006) kan placeringen av varumottag i fastigheten eller de fastigheter 
som utgör köpcentret variera, allt utifrån köpcentrumets förutsättningar och 
omgivningens infrastruktur. Ett varumottag kan vara placerat i markplan eller 
källarplan och köpcentret kan även ha flera varumottagningar för att försörja 
köpcentrets alla enheter. Var köpcentret ligger kan även det ha inverkan på var 
varumottagningen är placerad, exempel om det är ett externt köpcentrum eller ett 
köpcentrum i stadskärna 

Det finns två sätt att driva ett varumottag, antingen genom ett bemannat eller 
traditionellt varumottag. I det traditionella varumottaget står butiken eller enheten 
i köpcentrumet för hanteringen och mottagningen av sina egna leveranser. Det 
kräver att butiken måste avsätta personal till att möta transportören i varumottaget 
för kvittens av fraktsedlar och för att ta emot det levererade godset.  

I ett bemannat varumottag drivs verksamheten av personal anställd i 
varumottagningen. Det kan vara ett externt företag eller personal från köpcentret 
som driver varumottagningen och bemannar den under vissa tider.  Personalen i 
den bemannade varumottagningen sköter varumottagningens funktioner, så som 
mottagandet av gods, kvittens av följesedlar, retur av gods och tomgods. Detta gör 
att personal från köpcentrets butiker inte behöver lämna butiken vid leverans utan 
kan göra det när tid medges för att hämta gods som levererats. Butiken behöver 
således inte lämnas av personalen vid tidpunkter med högt kundtryck eller när 
man är underbemannad på personal.  

Ett bemannat varumottag kan reducera tiden det tar för en leverans att lämna sitt 
gods då transportören inte behöver invänta personal från butikerna, utan kan 
leverera direkt till personal i den bemannade varumottagningen. Detta kan leda till 
att risken för köbildningar i varumottagningen minskar.  

Det bemannade varumottaget finansieras genom högre hyror och kan ge en 
smidigare hantering av varuförsörjningen till köpcentrumets butiker och man kan 
uppnå skalekonomiska effekter av funktionen.      
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5 Analys 
I detta kapitel redovisas besök som har genomförts och varumottagningen och den 
interna logistiken analyseras.  Vi valt att bryta ner analysen i fyra områden, infart, 
varumottagning, lager/depå och logistikgångar.  

5.1 Redovisning besök 
 

5.1.1 Kista galleria 

Kista Galleria har en stor obemannad varumottagning innehållande 30 lastkajer, 
som är anslutna till alla varugångar. Varugångarna i köpcentrumet är breda och är 
anslutna till alla butiker. Varumottagningen erbjuder goda utrymmen och 
svängrum för transportfordonen, då köpcentrumet har en bra omgivande 
infrastruktur. Varumottagningen påverkar inte valet av butikssammansättning och 
butiksplacering, och man tillåter inte att transporter av gods får ske inom kund 
ytorna.  

5.1.2 Gallerian, Hamngatan 

Gallerian har ett bemannat varumottag i garageplan innehållande två 
infartsramper med port, som hindrar att obehöriga personer och fordon kommer 
in. RagnSells står för bemanningen och sköter all mottagning och kvittens av 
leveranser. Gallerian erbjuder generösa utrymmen och svängrum för 
transportfordon och man har möjlighet att ta emot tre stycken transportfordon 
samtidigt. Varumottagningen har inga lastkajer utan endast en förhöjning för att 
klara av att ta emot ett flertal sorters transportfordon. Varugångarna i Gallerian är 
breda och är anslutna till alla butiker. Enligt Gallerian så påverkar 
varumottagningen inte köpcentrumets val av butiksplacering och 
butikssammansättning då man kan erbjuda en god varuförsörjning till alla enheter. 
I Gallerian är det inte tillåtet att transportera gods bland kundytorna. 
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5.1.3 Forumgallerian 

Forumgallerian har ett obemannat varumottag innehållande tre lastkajer, beläget 
på en begränsad yta i garageplan. Då varumottagningen är liten och inte kan 
erbjuda stora utrymmen och svängrum så uppkommer köbildningar vid intensiva 
tider i varumottaget. Varumottagningen har tidigare påverkat valet av 
butiksammansättning och butiksplacering, men i och med att flera husbyggnader 
har byggts styrs det idag inte. Man upplever idag att det är hissarna som hindrar en 
god varuförsörjning, då hissarna har för liten kapacitet och inte är tillräckligt 
snabba. I Forumgallerian tillåts det att leverera gods bland kundytorna vid men 
endast under stängningstid. 

5.2 Infart Atollen 
Enligt nulägesbeskrivningen kommer infarten till varumottaget att placeras i 
anslutning till Museirondellen. Museirondellen är redan i dag kraftigt trafikerad, 
speciellt vid rusningstrafik. I dagsläge sker en expansiv nybyggnation i området 
främst med bostäder. Även en expansion av en närliggande stormarknad längre ner 
på den idag högt trafikerande Herkulesvägen, som ansluter till Museirondellen 
söderifrån är planerad. Stormarknaden kommer enligt uppgifter att efter 
ombyggnation vara nordens största stormarknad, vilket kommer att medföra 
ytterligare trafikbelastning för Museirondellen (se figur 11).  

Infarten från Museirondellen och rampen till garageplan kommer att vara 
gemensam för både trafik till varumottagningen och kundparkeringen.   

Dessa faktorer kan innebära trafikproblem och köbildningar under trafikintensiva 
perioder och medföra störningar för varutransporterna till Atollen. Den 
gemensamma rampen kan möjligen medföra att bilburna kunder missar infarten 
till kundparkeringen och således hamnar i varumottagningen (se bilaga 1). Det 
kan leda till störningar i varumottaget, samt att köbildning kan uppkomma i 
rampen som leder till garageplan om fordonet tvingas backa uppför rampen. 
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Figur 12. Karta centrala Jönköping (www.jonkoping.se) 

Det har framkommit genom de besök och intervjuer som vi genomfört att 
gemensamma nedfartsramper för varutransporter och bilburna kunder inte är att 
rekommendera för ett köpcentrum. Detta på grund av att de problem som vi 
beskrivit kan uppkomma och att varutransporterna och kundtrafik kan störa 
varandra. Av de tre köpcentrum som vi besökte hade samtliga separata infarter för 
varutransporter till varumottagningen respektive för bilburna kunder till 
kundparkering. I två av fallen fanns även separata in- och utfartsramper anslutna 
till varumottagningen. Vid ombyggnationer och nyetableringar av köpcentrum är 
separata in- och utfartsramper något man strävar efter för att få en effektiv 
varutransport till köpcentrumet, men även en smidig parkering för köpcentrumets 
kunder.  

Det har att framkommit under våra besök att om infrastrukturen vid infarten till 
varumottaget är väl utformad så underlättar det varutransporterna. Det gäller 
speciellt för lastbilar eftersom de kräver ett stort manöverutrymme.  

Infarten och den gemensamma rampen till varumottagningen kan få flera effekter 
för Atollen. Om störningar och köbildningar i trafik uppkommer till och från 
garageplan kan varutillförseln till köpcentrumet försämras och inte bli optimal. I 
perioder med hög varutransportsfrekvens och hög besökfrekvens av bilburna 
kunder kan problemen bli mer omfattande, exempelvis vid julhandel.  
Trafikstörningarna kan också påverka köpcentrumets bilburna kunder negativt, så 
att de väljer att parkera eller handla på andra platser.  

33 
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5.3 Varumottag Atollen 
Varumottagningen kommer att motta all leverans till fastighetens hyresgäster. 
Atollens varumottag innefattar en mindre begränsad yta och det är viktigt att 
varumottaget fungerar väl, genom att vara väl utformad och anpassad för alla 
sorters transportfordon, för att kunna underlätta en snabb och effektiv hantering 
av gods och avfall.  

Infartens utformning, med en gemensam infart för transporter och bilburna 
kunder, medför att mottagandet av gods i varumottaget måste ske på ett effektivt 
sätt för att minska risken för köbildning i infartsrampen, vilket kan hindra in- och 
utgående trafik från parkeringen. 

Enligt TYA så är det mest tidsödande momentet vid leverans, för föraren att få 
kontakt med butiken och att butikspersonalen ska finna utrymme för att kunna 
lämna butiken och bege sig ner till varumottagningen och kvittera godset. 

Genom våra besök och intervjuer har det kommit fram att vid många köpcentrum 
finns brister på hänvisningar om hur och vart föraren ska kontakta butikerna. För 
att underlätta både för föraren och butikspersonalen ska det finnas tydliga 
instruktioner och skyltar för hur varuleveransen ska gå tillväga. 

Det har framkommit via TYA, att ett vanligt problem i varumottag är skräp och 
dylikt som hindrar en effektiv mottagande av gods. För att förhindra detta 
problem ska tydliga regler och instruktioner uppsättas om hur hanteringen av 
skräp och avfall skall gå tillväga.  

För att ytterligare förhindra att sådant ska uppstå, ska fastighetsägare eliminera 
onödiga ytor som kan i långa loppet samla till sig skräp. Onödiga ytor kan istället 
utnyttjas som lager och depå, då Atollen redan har en begränsad lager och depå yta 
i garageplan. 

Vid besök hos Gallerian i Stockholm har det framkommit att fastighetsägare vid 
tidigare tillfälle haft problem med felparkerade fordon och obehöriga personer i 
varumottaget, vilket har lett till försämrad framkomlighet och säkerhet. Då 
Atollens varumottag innefattar en mindre yta med begränsat svängrum för 
transportfordonen skulle denna situation vara extra känslig. För att förhindra att 
sådana situationer ska uppkomma, har Gallerian valt att placera en port vid 
varumottagningens infart vilket har löst problemet, men i Atollens fall skulle detta 
möjligen kunna leda till ännu större störningar i trafiken i rampen, eftersom 
köbildning då kan uppstå i rampen när porten ska öppnas och stängas. När 
varumottagningen är stängd borde en port finnas för att avskilja varumottagningen 
från resten av parkeringsgaraget .  
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5.4 Lager/Depå Atollen 
Atollen kommer att ha cirka 40 hyresgäster som kommer att behöva lager och 
depåer för att klara av och bedriva sin dagliga varuförsörjning. Jämfört med de 
köpcentrum vi har besökt får Atollen en mindre lageryta i förhållande till 
butiksytan. 

Enligt uppgift så kommer Atollen att erbjuda lageryta på 389 kvm i anslutning till 
varumottagningen, totalt 50 kvm på plan 093 och totalt 20 kvm på plan 96. 

Angeläget för Atollen är att kunna erbjuda en tillräcklig lager/depå yta i källarplan 
för att kunna tillgodose hyresgästerna behov, då Atollens öppna design endast 
tillåter en begränsad eller nästan obefintligt lageryta i butikerna. Butikerna ska 
samtidigt erbjuda ett brett och stort utbud, vilket kan resultera i en ökad 
efterfrågan av lager. De större kedjebutikerna har oftast mer frekventa leveranser 
och har ett mindre behov av lager, men enskilda handlare med endast ett fåtal 
leveranser kan vara i behov av en större lageryta, för att vara försäkrad om att 
kunna erbjuda kunderna en hög servicenivå. 

Om fastighetsägaren inte kan erbjuda en tillräcklig lageryta till hyresgästerna krävs 
det en översyn av fastigheten för att försöka upptäcka och eliminera onödiga ytor 
som inte fyller någon funktion. Ytorna kan istället som alternativ utgöra lager och 
tillföra en ökad lageryta till butikerna, vilket kan medföra en förhöjd 
hyresbetalningsförmåga. 

5.5 Logistikgångar Atollen 
Enligt nuvarande ritningar för Atollen kommer endast 40 – 50 procent av 
köpcentrumets butiker ha direkt eller angränsande anslutning till fastighetens 
logistikgångar. De butiker som är placerade utefter Södra Strandgatan och Östra 
Strandgatan saknar helt anslutning till logistikgångar (se bilaga 2 och 4). Längs 
Östra Strandgatan kan avsaknaden av logistikgångar främst förklaras med den 
glasfasad som är placerad där, i övriga köpcentrumet kan det förklaras med den 
öppna och transparanta designen. Hissarna från varumottaget (5 stycken) är 
endast lokaliserade i den sydvästra delen av fastigheten (se bilaga 1-4).  

Att alla butiker inte har bakdörrar till logistikgångarna kommer troligen inte att 
innebära en optimal varuförsörjning till butikerna. Man kommer att vara tvungen 
att transportera varor, avfall och tomgods över kundytorna. Det får dock inte 
förekomma under köpcentrumets öppettider, som framgår i nulägesbeskrivningen. 
Att transportera varor över kundytorna under öppettiderna är mycket opassande, 
eftersom det kan innebära stöldrisker av varor och en ökad olycksrisk för 
kunderna. Detta har framgått från vår intervju hos TYA och den information som 
vi erhöll.  
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Om transport av varor över kundytorna under öppettid skulle accepteras, så kan 
det även innebära att kunderna får ett försämrat helhetsintryck av köpcentrumet 
och att Atollen inte lever upp till sitt koncept som ett stilrent, trendigt och 
exklusivt köpcentrum. Transport över kundytorna måste således ske under 
stängningstid, men det kan leda till förslitningar på fastigheten, främst golv, 
inredning och hörn.  

Att hyresgästerna inte kan transportera varor ut till samtliga butiker under 
öppningstid kan möjligen få konsekvensen att det blir platsbrist i lager och depåer 
som är lokaliserade i anslutning till varumottagningen. Enligt en undersökning av 
transporter till köpcentrum som TYA har genomfört är den vanligaste 
leveranstiden mellan klockan 9 och 12, då sker cirka 71 procent av leveranserna (se 
bilaga 6). Från den vanligaste öppningstiden som är klockan 10 för 
sällanköpshandeln inkommer cirka 74 procent av leveranserna, enligt samma 
undersökning. 

Av de köpcentrum som vi besökte har två (Gallerian och Kista Galleria) 
logistikgångar och bakdörrar till i stort sett alla butiker. Forum Gallerian i Uppsala 
har logistikgångar till cirka hälften av sina butiker, men där sker även de interna 
varutransporterna via kundytorna. I nuläget upplever Forum Gallerians 
hyresgäster att det största problemet är hisskapaciteten, men även bristen på 
logistikgångar och ett naturligt varuflöde är ett problem.        

Det har framgått under våra besök att problem med gods, avfall och tomgods i 
logistikgångarna ibland kan vara ett problem. Det är mycket allvarligt, eftersom 
det förhindrar det interna logistikflödet och allvarligast blockerar 
utrymmningsvägar. På Kista Galleria har fastighetsägaren kommit till rätt med 
problemet genom att centrumledningen utdelar böter till hyresgäster som lämnar 
gods, avfalla och tomgods i logistikgångarna. 
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6 Slutsatser och rekommendationer 
I detta Kapitel presenteras de slutsatser och rekommendationer som vår analys gett oss 
med avseende på Atollens varumottag och den interna logistikens inverkan på 
försäljning och hyresbetalningsförmåga.   

6.1 Slutsatser 
I vår analys av varumottagningen och den interna logistiken, som vi har valt att 
dela upp i områdena infart, varumottagning, lager/depå och logistikgångar har vi 
identifierat ett antal brister och risker som kan uppkomma i Atollen. Dessa 
problem har vi identifierat med hjälp av de metoder som har redovisats i kapitel 3.  

Problem som har identifierats kan om de uppkommer påverka att 
varuförsörjningen till köpcentrumet Atollen och dess butiker inte blir optimal.  

Atollen har som mål att bli Jönköpings attraktivaste etableringsplats, och en 
förutsättning för att det ska bli verklighet är att man kan erbjuda sina hyresgäster 
en god varuförsörjning. I övrigt bestäms attraktiviteten av ett antal faktorer såsom 
läget, utbudet, infrastrukturen, köpcentrumets image och design och köpkraften i 
upptagningsområdet. 

För detaljhandeln är varuförsörjning avgörande för att överhuvudtaget kunna 
bedriva sin verksamhet och att ha en effektiv försörjningskedja är således väsentligt 
för lönsamheten.  

När Atollen invigs ser vi att varumottagningen har alla förutsättningar för att klara 
av mottagandet av varutransporter men det krävs att varumottagningen är 
utformad så att man kan hantera leveranserna snabbt och effektivt så att inga 
köbildningar bildas, då 30 % av leveranserna sannolikt kommer att ske mellan 
10.00 och 11.00. 

Enligt TYA:s enkätundersökning anländer cirka 25 % av köpcentrumets leveranser 
innan kl. 10.00, och cirka 75 % mellan kl. 10.00 – 14.00, vilket är under 
köpcentrumets öppettid (se bilaga 6). Då man har en bestämmelse att 
varutransporter inte får ske bland kundytorna under öppettider, medför detta att 
40 – 50 % av fastighetens butiker inte att erbjudas någon varuförsörjning under 
dessa tider, då de saknar anslutning till logistikgångarna. Detta kan resultera i att 
exponeringsnivåerna och servicenivån blir lidande i köpcentrumet. 

I Atollens fall kan problemet med varuförsörjningen leda till högre kostnader för 
hyresgästerna, då man blir tvungen att transportera och plocka upp varorna innan 
och efter öppettiderna, vilket kan leda till en negativ inverkan på försäljningen och 
hyresbetalningsförmågan. 
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Varumottagningen och den interna logistikens utformning i Atollen kommer 
troligen inte att tillåta en optimal butiksplacering, då logistikgångarna bara 
ansluter till 50 – 60 procent av hyresgästerna. Butiker såsom ankarhyresgästerna 
med en försäljning i stora volymer borde placeras i direkt anslutning till 
varugångarna för att minska trycket på lager/depå och för att säkra deras 
varuförsörjning, då de har en hög omsättning och stark dragningskraft på 
konsumenterna. 

Att skapa en optimal butiksplacering med kluster och ankarhyresgäster, placerade 
för att styra och sprida kundflödet i hela köpcentrumet, kommer troligen att bli 
svårt i Atollens fall, då varumottagningen och den interna logistiken försämrar 
flexibiliteten och valmöjligheterna vid placering av hyresgäster. Om inte 
varuförsörjningen fungerar tillfredställande kan det leda till att Atollen får en 
butiksmix som inte lever upp till köpcentrumets koncept och mål. 

Målet med en god butiksplacering och butiksmix är att ge köpcentrumet högsta 
möjliga försäljning och därigenom högsta möjliga hyresbetalningsförmåga. 

6.2 Rekommendationer 
I detta avsnitt framför författarna sina rekommendationer för en effektivare 
varumottagning och inre logistik i köpcentrumet Atollen. 

1 Leveransstyrning 

Styra köpcentrumets leveranser till timmarna innan öppning, så att 
lossning och uppackning av varor hinner ske innan öppningstid. Det för att 
kunna distribuera varor till de butiker som saknar anslutning till 
logistikgångarna och transportera tillbaka avfall och tomgods till 
varumottagningen. Detta får också effekten att behovet av lager och depåer 
minskar och att butikerna är välfyllda med varor innan öppning. 
Personalen i butikerna kan omedelbart lämna butiken för att möta och 
kvittera leveransen i varumottagningen när påringningen från chauffören 
via porttelefonen kommer. Då kommer tiden som varubilarna angör lastkaj 
att minska och därmed göra fortare plats för nästa varubil, vilket minskar 
risken för köbildning till varumottaget. Om leveranserna inkommer innan 
öppning kommer belastningen på infarten och rampen som leder till 
garageplan inte att bli lika hög, eftersom kundparkeringen inte nyttjas vid 
den tidpunkten. Detta skulle minimera trafikstörningar mellan bilburna 
kunder och varutransporter. 
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2 Förlängning av logistikgång 

Förläng logistikgången i garageplan fram till norra hörnet som angränsar 
mot Södra Strandgatan och placera en varuhiss där. Det skulle betydligt 
förbättra den interna logistiken i Atollen och logistikgångarna skulle då 
täcka fler butiker. En vidare förlängning av logistikgången längs med Södra 
Strandgatan fram till nordöstra hörnet av byggnaden vid Östra Strandgatan 
och där placera hissar skulle ytterliggare förbättra den interna logistiken (se 
bilaga 1). 

3 Installation av varuhissar 

Installera varuhissar i anslutning till de befintliga kundhissarna vid norra 
hörnet av byggnaden, mitten av Södra Strandgatan samt mitten av Östra 
Strandgatan (se bilaga 1). Varuförsörjning kan då ske från 
varumottagningen via garageplan och vidare till butikerna genom dessa 
varuhissar. Detta skulle medföra en förbättrad varuförsörjning till Atollens 
hyresgäster. Ur en ekonomisk synvinkel är detta ett bättre alternativ än en 
förlängning av logistikgångarna (se rekommendation 2), då man kan 
behålla fler parkeringsplatser och utnyttja befintliga hisschakt.       

4 Skyltning och hänvisning 

Tydlig skyltning och hänvisningar i varumottaget för hur avfall ska 
hanteras, vart uppställning av tomgods ska vara och väl märkta 
porttelefoner underlättar för att få en väl fungerande varumottagning. 
Skyltning vid infarten och i rampen underlättar för varutransporterna att 
hitta rätt och att bilburna kunder inte förvirras ner till varumottagningen. 
Vid tider med hög leveransfrekvens till varumottagningen, när det finns 
risk för köbildning till varumottaget måste ett kösystem upprättas, och 
plats för väntande lastbilar finnas. Antingen utformas infarten så att det 
finns plats för varubilar att vänta. Enligt ritningarna finns det plats för en 
väntande varubil i rampen mellan varumottaget och infarten till 
kundparkeringen. En annan möjlighet är att använda sig av ett signalsystem 
liknande det som finns i parkeringshus med trafikräkning som indikerar 
hur många varubilar som finns i varumottaget och om det finns ledig plats.      

5 Tillvägagångssätt för leveranser 

Att skapa en utarbetad plan och tydliga regler för hur och när leveranserna 
får ske till butikerna, då det genom våra besök på olika köpcentrum har 
framkommit att hyresgäster inte har varit insatta i vilka regler som har 
bestämts av centrumledningen. Om Atollen ska vara ett köpcentrum med 
tyngdpunkten på upplevelser krävs det att man följer dessa regler för att 
köpcentrumet ska uppnå sin profil.  

6 Säkerhet 
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Det har framkommit genom våra besök att när varumottagningen är 
obemannad är det extra viktig att tänka på säkerheten. För att minimera 
stöldrisken från obehöriga personer samt oegentligheter från personalen 
kan det vara lämpligt att inte använda butiksnamnet på lagerdörrarna, utan 
att varje lager blir tilldelat ett nummer så att ingen utomstående vet vart 
specifika varor är placerade.  

7 Butiksinredning 

För att kunna lagerhålla mer varor i butikerna kan butiksinredning med 
stor lagerkapacitet vara lämpligt, eftersom Atollen har begränsad lager- och 
depåyta och att varuförsörjning inte kan ske till alla butiker under 
köpcentrumets öppettid. 
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7 Diskussion  
Under arbetets gång har vi fått en helhetssyn av logistik i köpcentrum, genom 
intervjuer och möten med olika aktörer i branschen. Vi har insett att logistik i 
köpcentrum är ett komplicerat område eftersom det finns många olika faktorer 
som påverkar den, så som design, utformning, infrastruktur, kostnader och 
hyresgästernas krav. Vi har därigenom fått förståelse för att Atollens logistik är en 
kompromiss mellan flera olika intresseområden och därför kan inte logistiken var 
optimal, främst på grund av köpcentrumets design. I detta arbete har vi analyserat 
logistiken utifrån ett optimalt perspektiv men naturligtvis vet vi att det är omöjligt 
att uppnå i verkligheten. 

Vår förhoppning är att vår analys av Atollens logistik är realistisk och korrekt för 
hur Atollens varuförsörjning kommer att fungera vid öppning 2009. 
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Fråga 27 TYAs enkätundersökning    
      
      
 
       
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Mellan vilka klockslag genomfördes leveransen?   

Ange ankomsttid till köpcentra/galleria.    
 % f    
<= 9 2 4    
> 9 och <= 10 22 40    
> 10 och <= 11 30 55    
> 11 och <= 12 19 36    
> 12 och <= 13 15 28    
>13 och <= 14 10 18    
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