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Sammanfattning  
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Handledare Hans Lind 
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Mjuka värden är de bakomliggande faktorer som påverkar kundflödet i en galleria och kan göra den 

framgångsrik. Detta ska stimulera hyresgästernas betalningsvilja, vilket i sin tur ger möjlighet för ökat 

driftnetto hos fastighetsägare och ett högre fastighetsvärde. De mjuka värden som vi valt att fokusera 

på är gallerians image, hyresgästmixen, service, upplevelser och miljöfaktorer.  Arbetets syfte är att 

klargöra skillnader i förvaltningen mellan Singapore och Stockholm med fokus på de mjuka värdena. 

Resultat har tagits fram på plats i Singapore och i Stockholm, där intervjuer med expertis inom 

området och besök av elva gallerior gjordes.  

En skillnad mellan dessa områden är att det finns fler gallerior i Singapore än i Stockholm, vilket leder 

till en ökad konkurrens. Den ökade konkurrensen leder i sig till att det krävs mer för ett köpcentrum i 

Singapore att lyckas än för ett i Sverige. Därför förekommer det en mycket stark ”imagevilja” i 

Singapore. Detta bevisas med spektakulära fasader och påkostade innandömen. 

Singapore har betydligt mer events i galleriorna än Sverige. Varför man har mer events och lekparker i 

Singapore än i Sverige, skulle kunna vara att Singapores kultur är annorlunda än Sveriges. I Singapore 

sätts familjen i större fokus än i Sverige. I Sverige är det många som tenderar att se shoppingen som en 

hobby. I Singapore kan man se shopping som en social aktivitet där hela familjer kommer och handlar 

tillsammans och därför måste shoppingcentrum anpassas efter shoppingkulturen. 

I Sverige låter galleriorna butikerna i större utsträckning själva ansvara för butikpersonalens 

servicenivå.  I Singapore ger staten bidrag till gallerior för att förbättra sin personalservice. Detta är en 

av orsakerna till bättre personalservice i Singapores gallerior. 

I Singapore finns en lag som reglerar hur man skall miljöanpassa nya byggnader, vilket skulle kunna 

kompensera deras brist på egna energikällor. I Sverige finns en del direktiv för nybyggnation.  

Slutsatsen är att det förekommer skillnader i sättet att förvalta köpcentrum mellan Singapore och 

Stockholm. Skälen till detta är många, främst beror det på olika förutsättningar som skillnader i 

invånarantal, kultur, turism miljö och målgrupp. När fokus sätts på mjuka värden speglar de 

förutsättningarna i jämförelseområdena.  
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Abstract  

  

  Title: The difference between management 
of malls in Stockholm and Singapore 
- Focusing on the "soft values” 

Authors Louise Magnusson, Milja Sjöberg 
Department Department of Real Estate and Construction Management  
Thesis number 108 
Supervisor Hans Lind 
Keywords Mall, image, tenant mix, environment, service. 
   

Soft values are the underlying factors that affect customer flow in a mall and can make it successful. 

They will stimulate the tenants´ willingness to pay, which in turn provides an opportunity for increased 

net operating income of property owners and a higher property value. The soft values that we chose 

to focus on are the mall's image, the tenant mix, services, experiences, and environmental factors. The 

aim of the study is to clarify the differences in mall management in Singapore and Stockholm, by 

focusing on these soft values. The results are based on field studies on eleven sites in Singapore and 

Stockholm, where interviews with experts in the field were conducted. 

One difference between the two study areas is that there are significantly more shopping malls in 

Singapore than in Stockholm, leading to increased competition and making it eventually a lot more 

difficult for shopping centers in Singapore to succeed than in Sweden. Therefore, the need for distinct 

shopping mall images is considerably higher in Singapore, being expressed by spectacular facades and 

elaborate interiors. 

Singapore offers a lot more events and playgrounds in malls than in Sweden. The reason behind this 

phenomenon might be rooted in the different cultural predispositions. More focus is set on family life 

in Singapore whereas shopping in Sweden is considered more of a hobby. In Singapore, shopping can 

be seen as a social activity where entire families come and shop together. Therefore, shopping centers 

need to adapt to local differences in shopping culture. 

Shopping malls in Sweden grant a higher degree of both freedom and responsibility to the shops in 

terms of personnel service. In Singapore on the other hand, governmental contributions to the malls 

are made to improve personal service. This is one of the reasons for an improved customer service in 

Singapore’s malls. 

In Singapore, the environmentally sustainable design of shopping malls is regulated by law whereas in 

Sweden, it is merely a directive. This could reflect compensation for Singapore's lack of own energy 

sources. 

It can be concluded that there are differences in the management of shopping malls between 

Singapore and Stockholm. The reasons for that are manifold but the most striking one is the 

dependence on various different predispositions in e.g. population, culture, tourism, environments 

and target groups. These differences between the two study areas can be reflected by setting focus on 

soft values. 
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1. Inledning 
För att få en djupare förståelse innehåller detta kapitel historik om gallerior. Kapitlet beskriver även 

frågeställningen och syftet med rapporten, samt hur arbetet har utförts. Kapitlet avslutas med 

definitionen av köpcentrum. 

1.1 Bakgrund 
Redan under antiken fanns det inbyggda marknadsplatser som kan påminna om galleriorna idag.  På 

1800-talet började man bygga glasövertäckta passager innehållande butiker runtom i Europa. År 1848 

nådde även detta Sverige, då den första svenska inbyggda shoppingpassagen byggdes i Stockholms 

stadsdel Gamla stan. Birger Jarls passagen tillkom år 1897 och står kvar än idag. I USA år 1930 försökte 

man skapa stadskärnor inomhus och utvecklingen gick mot hur galleriorna ser ut idag, detta kom 

senare även över till Europa.  Sveriges första galleria ”Shopping” tillkom i Luleå år 1955, där tanken var 

att stadslivet skulle kunna flytta in under vinterhalvåret. 

Namnet galleria uppkom i samband med att ”Gallerian” i Stockholm tillkom 1976 trots att det då redan 

funnits gallerior i över 100 år. Galleri betyder ursprungligen ”ett långt smalt rum med pelare”, vilket 

stämde bra överens med passagerna som fanns förr i tiden (Handelns historia, 2012 ) 

 

1.2 Syfte/ Frågeställning 
Syftet med rapporten är att jämföra skillnader mellan gallerior i Stockholm och i Singapore med fokus 

på de mjuka värdena, för att sedan komma fram till vad Stockholms gallerior kan förbättra och lära av 

Singapores gallerior eftersom de kommit längre i utvecklingen. Detta är relevant på grund av att 

galleriorna i Stockholm enligt undersökningar anses vara otillräckliga och likna varandra, samtidigt som 

marknaden är trendkänslig och ständigt utvecklas. På grund av detta är det svårt att ”hänga med” om 

förvaltaren inte är aktiv och kontinuerligt uppdaterar sina kunskaper. Arbetet ska klargöra några av de 

mjuka värdena och hur man utnyttjar dessa med hänsyn till deras förutsättningar.   

Frågeställningar: 

 Vad är skillnaden mellan förvaltning av gallerior i Stockholm och Singapore med fokus på de 

mjuka värdena?  

 Varför uppkommer det skillnader i förvaltningen?  

 Kan ”de” lära sig av varandra eller har de helt enkelt för olika förutsättningar för att kunna 

jämföras?  

1.3 Hypotes  
Innan rapporten och resan gjordes trodde vi att gallerior i Singapore skulle vara mer moderna och 

större. Vi trodde även att de skulle ha bättre service där, eftersom det anses vara hög standard på 

servicen i Asien samtidigt som den är mindre bra i Sverige. Vi trodde generellt att Singapores gallerior 

skulle vara lite bättre och att Sverige skulle kunna lära sig av dem. 
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1.4 Metod  
För att samla in information till arbetet har ett antal tillvägagångssätt använts. Förutom den basfakta 

som tidigare tilldelats på föreläsningar och de  böcker som lästs, startade arbetet med en studieresa 

till Singapore för att få en tydligare bild av systemet där. Där intervjuades branschkunniga personer 

och ett antal olika gallerior besöktes, där även hyresgäster intervjuades. I Stockholm intervjuades 

branschkunniga inom den svenska marknaden och hyresgäster i galleriorna. Vi vill uppmärksamma att 

det material som används från intervjuarna kan vara partiska, det vill säga innehålla en bias. De 

intervjuade personerna valdes att inte nämnas vid namn förrän i källförteckningen på grund av att de 

inte ska känna sig uthängda. Det som skrivs om Galleriorna hämtas delvis ifrån egna erfarenheter och 

det som galleriorna själva skriver på sina hemsidor och broschyrer. 

För att avgränsa rapporten valdes fem gallerior belägna i Stockholms innerstads att jämföras med sex 

gallerior belägna centralt i Singapore. Ett undantag av de fem galleriorna är Liljeholmstorget galleria 

beläget i Liljeholmen, som inte ligger i innerstaden ännu, men gränserna för innerstaden kommer att 

flyttas ut inom snar framtid så därför valdes även Liljeholmstorget galleria.   

När gallerior i Singapore valdes ut tog vi hänsyn till deras egenskaper. De gallerior som valdes är 

väldigt olika men alla är populära. Vivo city valdes eftersom det är den största gallerian i Singapore, 

Ngee Ann City är en äldre, graciös byggnad som idag ses som en turistattraktion, ION är arkitektoniskt 

häftig och en modern galleria som ”alla pratar om”, 313@somerset är också modern men även 

miljövänlig, City Square mall är även miljövänlig och utnyttjar detta i sitt image-skapande, AMK hub är 

en rolig och familjevänlig galleria som delvis valdes ut för att en person från förvaltarna Knight Frank 

ställde upp på en intervju.  

Objekten valdes att kallas för gallerior i stället för köpcentrum eftersom de utvalda objekten endast är 

stora gallerior i innerstaden, därmed ger ordet galleria en mer rättvis bild än ordet köpcentrum. 
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2. Teori 
Detta kapitel redovisar definitionerna av gallerior och mjuka värden. Kapitlet tar även upp fakta och 
teorier om gallerior och de valda mjuka värdena.  

2.1 Galleria 
National Encyklopedins definition för galleria är ”aktuell benämning på byggnad som inrymmer ett 

flertal olika butiker” (NE, 2012).  

Det finns gallerior med olika förutsättningar, dels finns de centralt beläget i stadskärnor och det finns 

även gallerior som är beroende av bilburna konsumenter vars lokalisering är i utkanten av en tätort.  

Förvaltning av gallerior är annorlunda från övrig förvaltning, de går ut på att skapa stora kundflöden 

och en attraktiv marknadsplats. Att ha stora kundflöden och ett bra kassaflöde skapar en hög 

avkastning och en lönsamhet, därmed kan gallerior alltid öka i värde, men de kan även snabbt sjunka i 

värde. De befinner sig inom det trendkänsliga området som snabbt kan vända, det betyder att 

fastighetsförvaltaren måste vara aktiv, vara trendkänslig och ha erfarenheter inom området. 

Förvaltningen av köpcentrat delas ofta upp i kommersiell, teknisk och ekonomiskt förvaltning inom en 

organisation (Bruvik, M. 2006) 

2.2 Definitionen av mjuka värden 
Hårda värden är bland annat hyran, lokaliseringen och underhåll. Till skillnad från dessa värden finns 

det även andra faktorer som påverkar lönsamheten, de kallas för mjuka värden.  Även de mjuka 

värdena är faktorer som också påverkar kundflöden hos gallerian, därmed är de också viktiga 

bakomliggande faktorer som delvis gör en galleria framgångsrikt (Bruvik, M. 2006). De mjuka värdena 

som fokuseras på är gallerians image, hyresgästmixen, butikpersonalens service, upplevelser och 

miljöfaktorer.  

2.3 Image 
Image representerar de uppfattningar som kunder, potentiella kunder och andra grupper associerar 

med en organisation. En organisations image kan variera beroende på vilken grupp man frågar och  

även mellan enskilda individer i samma grupp. Det finns någon slags allmän uppfattning, en 

uppfattning som kan vara väldigt välkänd hos vissa grupper samtidigt som den kan vara okänd bland 

andra grupper. Image förekommer i olika nivåer.  

Stora kunder som finansföretag påverkas i högre grad av företagets övergripande image samtidigt som 

mindre och lokala kunder influeras till större del av den lokala imagen. Kunder och turister som endast 

är på genomresa påverkas först och främst av de övergripande, nationella imagen i sina 

köpavgöranden (Grönroos, C. 2008). Därför är det viktigt för en galleria som är beroende av turisternas 

köpkraft att utforma sin image i ett övergripande syfte och välja hyresgäster med nationell framgång.  

Imagen är en huvudorsak till varför en kund väljer en specifik galleria och är därmed viktig (Dennis, C 

m.fl. 2005). Imagen upplevs genom kundens egna uppfattningar och upplevelser.  Det finns olika 

faktorer som kan påverka konsumenternas syn på gallerior dessa faktorer kan gallerians ledning styra 

över. De bakomliggande faktorerna till en bra image kan ske på många olika sätt, några sätt är genom 
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gemenskap, butikpersonalens service samt upplevelser och miljön . Det man vill uppnå är att kunden 

ska uppleva kärlek, nöje, självförtroende och självförverkligande.  Olika nyttjande av de bakomliggande 

faktorerna lockar olika sorters människor, därför har köpcentrum olika image som attraherar och 

lockar deras aktuella målgrupp (Bruvik, M. 2006) 

Enligt Grönroos(sid326) kan en god Image fungera som ett filter när mindre och ibland även 

allvarligare problem dyker upp. Dessa problem kan vara dålig service och kan förlåtas på grund av det 

skydd som en god images ger. Om problemen uppstår minskar skyddet och till slut förändras imagen 

negativt.  Detta filter kan även påvisa motsatt effekt om imagen är dålig. Det betyder att mindre 

problem kan skapa större missnöje än vad det hade gjort i samma situation med en bättre image.  

Image är ”en funktion av såväl kundernas förväntningar som deras erfarenheter.” Grönroos. Detta 

betyder att imagen påverkas av både kundernas förväntningar och erfarenheter. Om tjänstekvalitén 

motsvarar eller rentav överträffar gallerians image, blir imagen förstärkt. Effekten är motsatt om 

förväntningarna är högre än vad de verkliga prestationerna uppfyller, vilket leder till att imagen 

påverkas negativt. Är gallerians image okänd och otydlig för kunderna återstår endast en variabel kvar 

som påverkar imagen, vilket kommer till att bli kundernas egna erfarenheter.      

 

2.4 Hyresgästmix  

Hyresgästmixen definieras som kombinationen av affärsetableringar som upptar yta i en galleria och 

gemensamt skapar lönsamhet. En bra hyresgästmix är viktigt för konsumenternas val av galleria. 

(Åhlstedt, A-S, 2011). I dagens samhälle åker man inte enbart till en galleria för att handla. Man åker 

även för att äta, fika och umgås. Därmed så blir miljön i gallerian viktigt och valet av hyresgäster ligger 

till grund för hur konsumenterna upplever gallerian och därmed är hyresgästmixen även en del av 

imagen. Idag så pekar trenderna åt att det blir alltmer viktigt med tjänstbaserade hyresgäster 

samtidigt som de produktbaserade minskar. Med detta menas att man utför mer tjänster istället för 

att bara sälja produkter. Det är viktigt att anpassa hyresgästmixen för den aktuella målgruppen och 

imagen. Samtidigt är det även viktigt att anpassa den utifrån marknaden och konkurrensen. 

(Backemar, L, november 2011) 

Fem personer har intervjuats med erfarenhet av att bedriva gallerior. Gemensamt i denna grupp är en 

stark tro på att kunna erbjuda en bred butikmix för att lyckas. Expertis berättar att ”Det spelar ingen 

roll om man bedriver lyckade evenemang, kan man inte erbjuda en bra butiksmix förlorar 

shoppingcentret sina kunder i längden”. Innan byggnationen av ett nytt shoppingcenter kan starta 

måste en stor procent av butiksytan vara uthyrd. Då kontaktas först och främst de stora kedjorna efter 

det kan mindre butiker tas in för att skapa en unik nisch i galleriorna.  

En grundlig förundersökning är a och o för att lyckas skapa en bra butiksmix som konsumenterna i 

aktuellt handelsområde efterfrågar. Detta kan man undersöka med hjälp av enkäter som skickas ut till 

boende i närheten av galleriorna. En erfaren person säger ”Det finns exempel på nybyggda, jättefina 

shoppingcenter som har alla förutsättningar att lyckas men som faller på att de inte undersökt om det 

är rätt marknad för butikerna att lyckas.”, det vill säga att en undersökning av efterfrågan i områden är 

avgörande för hur det kommer att gå för gallerian. Motsvarar inte butiksmixen det konsumenterna 

efterfrågar kommer inte kunderna till galleriorna. (Framtidens köpcentrum, 2010). 
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2.5 Service 
Service i gallerior kan vara alltifrån butikpersonalens bemötande, till vilken grad handikappanpassat 

det är. Eftersom området är så pass brett så är fokusen i rapporten främst på kundernas upplevelser i 

form av butikpersonalens service, öppettider och faciliteter i form av toaletter.  

Butikpersonalens service, bemötande av kunderna, är viktigt för kundens tillfredställelse, som i sin tur 

kan leda till lojala kunder, vilket gynnar lönsamheten. Personalen bör därför skapa en god kundrelation 

som kan uppnås genom att möta kundens behov och förstå vad kunden egentligen vill, samt genom 

att överraska kunden och visa engagemang (Bruvik, M. 2006).  

Enligt en expert inom området så vill en konsument bli iakttagen som kund. Det kan räcka med att bli 

bemött med ett hej för att känna att man är iakttagen, att man märks och blir bemött på ett positivt 

sätt. 

Toaletter.  Att det finns toaletter i gallerian är viktigt och har stor betydelse för kunden. Enligt en 

brittisk studie leder detta till en konsumtionsökning, studien visar att om renligheten på toaletterna 

ökar med 25% så ökar även konsumtionen med 10 % (Bruvik, M. 2006). 

Öppettider. I dagens samhälle har vi mindre tid och människor är i regel mer stressade. Därmed är det 

en stor fördel när ett köpcentrum har längre öppettider. 

 

2.6 Upplevelser 
 

Många Gallerior lider idag av bristen på kunder. De faller offer för en föränderlig konsument som söker 

en annorlunda shoppingupplevelse, en som innehåller många olika aspekter av underhållning. I 

dagens samhälle åker man inte enbart till en galleria för att handla även för att äta, fika, ”strosa runt”, 

umgås och tillsammans skapar det en upplevelse. (Backemar, L, november 2011) 

Upplevelsen som konsumenten söker kan man beskriva med hjälp av Abrahams Maslows 

behovstrappa. Maslow menar att det finns en behovshierarki i fem olika nivåer. Den första av de fem 

olika nivåerna hittar vi längst ned. Det är dessa behov vi har för att överleva. Att känna hunger och 

törst, samt ha behov av värme och tak över huvudet, var främst aktuella under jägar-  och jordbruks-

samhället. På andra nivån påträffar vi behovet av trygghet. Detta kan speglas i att ha en förutsägbar 

omgivning, detta var viktigt i industrisamhället. Nästa nivå utgör behovet av kärlek och tillhörighet. 

Människans behov av tillhörighet kan man som köpcentrumutvecklare utnyttja genom att skapa ett 

centrum som många kan känna en tillhörighet.  

På fjärde nivån finns behovet av en positiv självbild. På femte och sista nivån högst upp finns behovet 

av självförverkligande, vilket innebär behovet att förverkliga sina innersta drömmar. 

De sistnämnda nivåerna är centrala för dagens samhälle, ett samhälle där upplevelsen blir mer och 

mer viktig för konsumenten. Därför gäller det för gallerior att skapa upplevelser efter kundernas behov 

för att bättre positioneras på marknaden (Eysenk, M. 2000) 
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Figur 1  Maslows behovshierki (Eysenk, M.2000) 

 

Studier tas upp för att understryka vikten i att använda sig av underhållning i gallerior. Dessa studier 

visar effekterna av biografer i galleriorna. Studierna fann att biograferna förde in potentiella kunder 

som annars inte skulle ha upptäckt gallerian och att 60 procent av dessa handlade i gallerian under 

biografbesöket. De fann att oavsett motivet till handlandet, betydde en positiv upplevelse en högre 

sannolikhet att konsumenter återkommer och att underhållning i en galleria kan vara en strategi för 

att öka besöken i gallerior och gallerians lönsamhet (White, R).  

 

2.7 Miljön 
Handelns utvecklingsråd, HUR, har skrivit en analys över framtiden och hur shoppingen kommer att 

utvecklas till år 2025. Denna rapport lägger fokus på miljön och hur det framtida samhället hanterar 

frågan. Detta visar tyngden av att köpcentrum borde miljöanpassas (Nilsson, S. 2010). Miljöhoten är en 

aktuell och allmän diskussion idag och alla människor börjar bli mer medvetna om miljösituationen vi 

befinner oss i, därmed anses miljön delvis vara en del av imagen, det uppfattas som positivt om 

förvaltaren i köpcentret tar miljöansvar. En grön galleria kan locka hyresgäster, konsumenter och höja 

marknadsvärdet vid försäljning, (Lind, H. och Lundström, S, 2009). Trenden idag är att nybyggda 

gallerior har bra miljöklassning. De redan befintliga galleriorna med äldre byggnader miljöanpassar sig 

så gott det går, dels för imagen men också för att få lägre drift och underhållskostnader. Miljöklassning 

är den totala miljöpåverkan en fastighet gör från ”vaggan till graven” och det finns flera olika system 

för detta. (Holm, D, november 2011) 

 

 



13 
 

 

3. Gallerior i Stockholm 
 

Detta kapitel tar upp förutsättningarna för Stockholms gallerior. I kapitlet beskrivs även de utvalda 
galleriorna i Stockholm.  Sedan avslutas kapitlet med en generell bild av Stockholms gallerior. 

3.1 Förutsättningar 
 

Utbud och Efterfrågan 
 
Det finns 88 köpcentrum i Stockholm, varav 15 ligger i innerstaden.  Tre nya köpcentrum håller även 
på att byggas (Behdjou, B. 2012). 

 

 Utbudet av gallerior ökar men det gör även besökarna, efterfrågan av gallerior är hög. Idag ser de 
flesta galleriorna likadana ut i Sverige med de stora kedjorna. Missnöjet hos konsumenten är stora 
stereotypa gallerior. På grund av missnöjet finns det en efterfrågan av mer speciella köpcentrum. 
(Behdjou, B. 2012). 

 

 Befolkning 

Stockholm är Sveriges huvudstad och även den största staden med 1 372 565 invånare i 
Stockholms tätort. Stockholms befolkning växer. De senaste fem åren har Stockholm ökat 
med 120.000 invånare och ökar med ca 40.000 invånare årligen. (statistiska centralbyrån, 
maj 2012 )  

Sveriges befolkning består främst av en medelklass. Expertis inom området menar att detta 
påverkar konsumtionen. Detta borde påverka galleriornas val av hyresgästmix. Ändå tycker 
expertis att de flesta gallerior i Stockholm inriktar sig mot en högre samhällsklass än vad som 
är relevant. 

 

 Turism  

Stockholm hade år 2006 1.003 miljoner ankommande turister. (Euromonitor, april 2012). 
Svenska turister utgör 2 av 3 nätter i Stockholms län. Förutom den svenska turismen 
dominerar besökare från Tyskland, Storbritannien, USA tillsammans med Sveriges 
grannländer. Antalet utländska övernattningar har ökat i Stockholm med hela 46 procent när 
man blickar tillbaka över de tio senaste åren. (Stockholmtown, april 2012)  
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3.2 Nordiska Kompaniet Stockholm 
 

NK Stockholm grundades 1902 av Josef Sachs och ägs av det börsnoterade företaget Hufvudstaden AB. 

Gallerian har 9,5 miljoner besökare årligen.  

Image. På Nordiska kompaniets hemsida står det att deras ambition är ”att vara en scen för samtiden 

och att erbjuda våra kunder den mest inspirerande miljön för shopping och upplevelser.”  NK Lägger 

stor vikt vid att vara först med det senaste och att vara en scen för premiärer och lanseringar. Det som 

skiljer NK från andra köpcentrum skulle enligt NK kunna vara en produkt av ett exklusivt märke, eller 

något som är trendigt. De vill också framhäva sin unika service.   

Mål: 

 Trendledande 

 Inspirerande 

 Stilfullhet 

Dessa mål skall vara en röd tråd i såväl NK-varumärket som den upplevelse man får i NK:s lokaler.  

Detta vill NK ska genomsyra miljön, sortimentet, servicen och kommunikationen. (NK, april 2012).  

Enligt NK:s biträdande varuhuschef så är deras största konsumenter kvinnor mellan 30- 60 år, därefter 

kommer männen mellan 25-50 år. Medlemmarna hos NK står för 50 % av omsättningen och är därmed 

den största konsumentgruppen, de som jobbar och bor i närheten av NK och är deras målgrupp.   

Hyresgästmix. Deras hyresgästmix ska vara trendledande, stilfull och inspirerande. De har ett 

grundsortiment, men med en spets då det finns några väldigt exklusiva märken också. NK består av 

avdelningar. Det finns närmare bestämt 110 avdelningar på NK, som drivs av företag som hyr sin yta av 

NK.  Bland annat så finns det modeavdelningar för herrar och för damer samt för barn och ungdomar.  

Det finns även en skönhetsavdelning, inredningsavdelning och en accessoaravdelning, där det även 

finns skor och väskor. De har sex olika Caféer, en saluhall med matvaror, tre restauranger och två 

barer, varav en är en champagnebar.  (NK, april 2012) 

Upplevelser. Enligt NK:s biträdande varuhuschef på NK, så har de ofta modeshower och uppvisningar. 

De har events varje vecka, de finns exempelvis återkommande damkvällar och herrkvällar. Enligt NK:s 

hemsida händer det spännande och inspirerande saker i varuhuset och varuhuset är deras scen och i 

rampljuset står deras produkter. De vill att det skall vara en upplevelse att handla på Nordiska 

kompaniet. Detta vill de förverkliga med nya händelser.  

Service. Butikpersonalens service är viktig för NK de vill att servicen ska vara i världsklass. För att 

uppnå detta utförs flera mätningar angående servicen och de håller även i utbildningar. NK hjälper till 

att utbilda personalen då alla anställda måste gå en grundutbildning när de börjar. Denna utbildning 

hålls varje år då all annan personal även får närvara. Varje avdelning har även utbildningar ett exempel 
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på detta är NK avdelningen Manlig depå som arrangerar en utbildning som kallas för ”Road show” 

varje år, där de även tar upp försäljningssiffror och statistik. Om butikerna inte håller sitt servicemått 

och inte vill utvecklas får deras butiker avvecklas.  Toaletter och öppettider. NK erbjuder toaletter mot 

en avgift på fem kronor. NK:s  ordinarie öppettider är på vardagar klockan 10.00 – 20.00, på lördagar 

10.00 – 18.00 och på söndagar 12 - 17 (NK, april 2012) 

Miljön. NK berättar att de är miljömedvetna och har Sveriges modernaste miljöstation belägen i 

botten på fastighetens källarplan. NK:s biträdande varuhuschef nämner att de även tar fullt ansvar 

genom att vara med och engagera sig i exempelvis materialvalutveckling, belysningsplaner, 

dimensionering av energiåtkomsten av air-conditioning osv. De har arbetat väldigt många år med att 

effektivisera fastigheten, men den är gammal och de kommer därmed inte få någon miljöcertifiering.  

 

3.3 Gallerian 
Den 31 500 kvm stora Gallerian invigdes år 1976, ägs och förvaltas av AMF fastigheter. Det är beläget 

mitt i Stockholm city på Hamngatan 37. Det har igenom tiderna gått väldigt bra för gallerian och den 

har även nyligen gjort en stor ombyggnad för att säkerställa en positiv framtida utveckling.  

Image. På Gallerians hemsida skriver de att deras affärsidé är följande ”Gallerian ska, i en modern och 

attraktiv miljö, erbjuda en spännande mix av internationella och svenska butikskoncept, mat och nöjen 

och därigenom skapa hög trafik och uppfylla såväl besökarnas som hyresgästernas förväntningar.” 

Gallerian hade år 2011 16.4 miljoner besökare. Därmed är deras målgrupp väldigt bred, men de är i 

huvudsak personer som bor eller arbetar i Stockholm. De främsta konsumenterna är välutbildade 

innerstadsbor som utgör 36% av all konsumtion. 

Hyresgästmix. Hyresgästmixen består av restauranger och caféer men självklart också av klädaffärer. 

Det finns ett flertal elektronikaffärer och några skönhetsaffärer och så finns det ett spa i gallerian. 

Gallerians målgrupp är väldigt bred och har därmed också en bred butikmix, men inte lyxiga butiker 

utan mer för den breda allmänheten.  

Upplevelsen. Det var en av de första galleriorna, som började med events som marknadsföring och att 

satsa på upplevelsen. De har många events i gallerian speciellt för ungdomar. Ett exempel är ett event 

som heter ”street nights” där de byggt en ramp och världsstjärnor, inom freestyleskateboard, gjorde 

en show. De har även liveartister som kommer och uppträder i gallerian med jämna mellanrum.    

 Service.  Butikpersonalens service. Angående deras service, så är det butikkedjornas eget ansvar och 

gallerian ställer ej några krav, berättar hyresgästernas butikschefer. Toaletter och öppettider. Gallerian 

har nyligen renoverat och byggt nya fräscha toaletter. De kostar tio kronor. Gallerians öppettider är på 

vardagar klockan 10.00 – 20.00, på lördagar 10.00 – 18.00 och på söndagar 11.00 – 18.00  (Gallerian, 

mars 2012). 
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Miljö. AMF:s fastigheter anger att de står för ett långsiktigt ägande. De vill ständigt förädla sitt 

fastighetsbestånd och bidra till ett hållbart samhälle. 

Detta ska de uppnå genom att: 

 Förvalta fastigheter utifrån ett livscykeltänkande. 

 Miniminera spridningen av miljöfarliga ämnen samt icke förnyelsebara ämnen. 

 Hantera miljöaspekter proaktivt i alla utvecklingsprojekt och förvärv. 

 Sträva efter att miljöaspekter beaktas i alla delar av verksamheten.  

 Alla medarbetare skall ha genomgått en miljöutbildning och har ett ansvar i frågan. 

 Underlätta och stödja kundernas interna miljö- och underhållsarbete. 

 Leva upp till eller överträffa de krav och miljölagar som de berörs av. 
 
 

3.4 Sturegallerian 
Sturegallerian invigdes år 1989 och förvaltas av Jones Lang Lasalle. Den totala omsättningen är 815 

miljoner och antalet besökare år 2007 var 6 miljoner.  

Image. Sturegallerian skriver att de är Sveriges mest exklusiva galleria och är även en av Sveriges 

främsta mötesplatser belägen mitt på Stureplan. Deras målgrupp är de som rör sig och jobbar kring 

Stureplan, därmed berättar de att ”deras mål är att vara den självklara destinationen för Sveriges mest 

köpstarka och kräsna besökare”. (Sturegallerians pressmeddelande, mars 2009) 

 Hyresgästmix. Sturegallerian har en bred hyresgästmix. De finns ett 60 tal affärer, sex restauranger, 

sex caféer och två nattklubbar. Dessutom är Sturebadet, som har en pool, bastu, gym och spa- 

avdelning, beläget i gallerian.  (Sturegallerian, mars 2012) 

Upplevelse. Sturegallerian satsar mycket på upplevelsen. Nu till våren firar Sturegallerian för andra 

året i rad vårens ankomst genom att fylla gallerian med vackra blommor mellan 18- 30 april. De har 

flera events i Sturegallerian som arrangeras av hyresgästerna. Ett event heter ”Ciggar kväll” då butiken 

Broberg lär kunderna mer om cigarrer och även bjuder på passande dricka. Ett annat event heter 

Solkväll som butiken ”contacta eye wear” anordnar, då sommarens solglasögon visas upp och rabatter 

ges. Butikspersonal i affären Marimekko berättar att de har events när de bjuder på vin och rabatter 

ges på vårens nya produkter. De har även modehelger i gallerian då det är ett flertal modevisningar. 

(Sturegallerian, maj 2012). 

Service.  Butikpersonalens service. Angående butikpersonalens service, så arrangerar Sturegallerian 

möten varje månad, där de ger tips och har ”pep talks” med butikscheferna från de olika butikerna. De 

satsar mycket på servicen. Ett mål de har satt upp är att ge bättre service än NK, berättar ett 

butiksbiträde från ”ordning och reda”. Toaletter och öppettider. Det finns gratis toaletter i 

Sturegallerian. Sturegallerians öppettider är på vardagar klockan 10.00 -19.00, på lördagar 10.00 – 

17.00 och på söndagar 12.00 – 17.00. 

Miljö. Fakta angående miljön i Sturegallerian hittades ej, trots försök att komma i kontakt med 

gallerian och research försök. 
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3.5 PUB 
 

PUB har funnits sedan 1882 och grundades av Paul U Bergström därav namnet. Pub ägs och förvaltas 

av Atrium Ljungberg AB och är beläget invid Hötorget. Pub har även en ingång på Drottninggatan där 

över 100.000 människor passerar dagligen och de hade 3,2 miljoner besökare år 2008. Handels- ytan 

är 7800 kvm och omsättningen är 208 miljoner kr år 2008 (Altrium ljungberg, mars 2012) 

 Image. Deras målgrupp är ”den urbana modemedvetna människan mellan 20-30 år”. I 

målgruppsdefinitionen ingick mode, hälsa, vänner, skönhet och upplevelser.  Gallerian satsar på 

svenska modeskapare och de skriver själva på hemsidan ”a lot has changed since Greta Garbo worked 

here but our passion for swedish fashion and design hasn’t” (PUB, april 2012) 

Hyresgästmix. Hyresgästmixen är uppdelad i olika plan, i de två källarplanen har butikerna inriktning 
på hälsa och skönhet, på entréplan och plan 1 har de butiker inom mode och på plan 2 och 3 finns det 
heminredningsbutiker. I PUB finns även ett café och en restaurang. (PUB, april 2012) 

Upplevelse. PUB har bland annat en modern blogg för att nå ut till sin målgrupp och även flera events. 
(Capdesign, mars 2012) PUB har många utställningar som events. PUB gjorde en utställning i 
samarbete med Aplace som hette ”Preview” och handlade om inspiration och kreativitet. PUB hade ett 
event som hette ”FO-KO” och sålde 300 originalverk i alla tekniker och former från 50 oetablerade 
konstnärer. PUB hade även en vernissage som hette ”Image Recycle” då de återanvände papper. PUB, 
april 2012) 

Service.  Butikpersonalens service. För fem år sedan arrangerade PUB utbildningar i syfte att höja 

butikspersonalens service, men idag är det butikkedjornas eget ansvar. Toaletter och öppettider. PUB 

erbjuder toaletter till en avgift på 10 kronor. Deras öppettider är på vardagar 10.00 - 19.00, på 

lördagar 10.00 - 18.00 och på söndagar 11.00 - 17.00 ( PUB, april 2012) 

 

Miljö Enligt Altrium Ljungbergs hemsida menar bolaget att deras miljöengagemang är företagets 

ansvar. Det vill säga, miljöengagemang bidrar till en hållbar utveckling som är nödvändig. Bolagets 

strategi påstås styra verksamheten mot ett försvarbart sammanhang, ekonomiskt, socialt och 

miljömässigt (Maneekum, F. 2010). 

 

Bolagets senaste (2011) årliga rapport, som är tillgänglig på bolagets hemsida, ger en relativt god och 

övergripande insikt om deras miljöengagemang.  De menar att deras miljöpolicy ska integreras i alla 

delar av deras verksamhet, vilket leder till långsiktig lönsamhet och ett starkt varumärke. 
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Deras miljöpolicy vilken ska uppdateras årligen, ser ut såhär: 

 Atrium Ljungbergs verksamhet ska bedrivas med minsta möjliga negativa påverkan på miljön 

för att bidra till ett hållbart samhälle  

 Deras miljömässiga ansvarstagande ska vara en integrerad del av företagets verksamhet och 

vila på gällande affärsidé och värdegrunder. De ska löpande utveckla rutiner och metoder för 

att på ett tydligt sätt kunna mäta, följa upp och redovisa resultat av miljöarbetet.  

 Miljöarbetet ska baseras på en kontinuerlig utveckling av kompetens och ständiga 

förbättringar.  

 Strävan är att stödja och samverka med kunder och samarbetspartners i deras miljöarbete. 

(Altrium ljungberg, mars 2012) 

 

3.6 Liljeholmstorget Galleria  

  
I oktober 2009 invigdes Liljeholmstorget Galleria och blev områdets första galleria med närhet till 

tunnelbana. Liljeholmstorget Galleria ägs och drivs av fastighetsbolaget Citycon.  

Image. Gallerians image är att vara citypuls i hjärtat av Liljeholmen och deras målgrupp är de som bor 

och jobbar i området.  

 Hyresgästmix. Hyresgästmixen i gallerian består utav 90 butiker. Det finns modebutiker, 

inredningsbutiker, sportaffärer, teknikaffärer samt nio servicebutiker.  De finns även fem caféer och tio 

restauranger. 

Upplevelse. Gallerian har haft en tillfällig butik som heter ”Room for art and design” där konstnärer 

kan ställa ut sina verk. Butiken var öppen en månad men är nu tillfälligt stängd men ska öppna i 

gallerian snart igen. Centrumledaren för gallerian berättar att de arrangerar julmarknader och 

vårmarknader. De har även mode events. 

Service. Butikpersonalens service. Angående servicen så låter gallerian butikerna själva anordna 

utbildning åt personalen och ansvara för detta, men centrumledaren berättar att de har som mål att 

införa utbildningar eventuellt till nästa år. Toaletter och öppettider. Gallerian har bemannande 

toaletter mot en avgift på fem kronor. Gallerians ordinarie öppettider är på vardagar klockan 10.00- 

20.00 och på helger 10.00- 18.00 (Liljeholmstorget, maj 2012) 

Miljö.  Liljeholmstorg galleria är Europas grönaste galleria. Den har blivit tilldelad platina, som är den 

högsta nivån av miljöcertifieringen LEED utför. Det är den första gallerian i Europa, som fått platina 

status. Ni hittar mer information om vad LEED innefattar i kap 3.7.5. 

Ulf Attebrant, VD för Citycon Sverige förklarar ”Lösningar som vi valde för att nå den högsta platinum-

nivån LEED, ökade byggkostnaderna med cirka 1-2 procent”, ”Under byggnadens livslängd, kommer 

denna investering att betala sig genom lägre löpande fastighetskostnader, vi räknar exempelvis med 

att energipriser och vattenpriser inte kommer att sänkas på sikt.”. 
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Varje butikslokal har separata elmätare. På det sättet kan man se varje hyresgästs enskilda 

energianvändning. Gallerians luftkonditionering drivs av fjärrkyla och elektriciteten framställs av 

vindkraft. Enligt gallerian använder anläggningen cirka 40 procent mindre mängd vatten än ett 

standardsystem. De anser sig få en energibesparing på 19 procent jämfört med standardvärden. 

Gallerian garanterar en hög grad avfallsåtervinning, till exempel återvanns 95 procent av avfallet från 

bygget. En stor del av byggnadsmaterialet framställdes inom en radie av 80 mil från Liljeholmen.  

Ett grönt tak är beläget mellan liljeholmstorget och kontorsbyggnaden intill.  Liljeholmens 

parkeringsplats skall främja låga utsläpp genom att dirigera bilar med lågt utsläpp till separata gröna 

parkeringsplatser. 

Citycons miljöpolicy, För att de ska nå sina mål görs följande:  

 Handlar miljövänligt inom alla operativa verksamheter  

 Följer lagstiftningen och förbereder sig på förhand inför kommande lagändringar genom att 
aktivt följa med i förändringarna i samhället  

 Utvecklar fortlöpande hantering, ledning och rapportering på miljöområdet  

 Utgår från att företagets samarbetspartner har en verksamhet som bidrar till att Citycons 
miljömål uppnås  

 Ser till att riktlinjerna i företagets miljöpolicy finns tillgängliga för intressegrupperna  

 Vägleder personalen i att ta ansvar för miljöfrågor genom utbildning och intern 
kommunikation. (Liljeholmstorget miljö, maj 2012) 

 

 

3.7 En generell bild av Stockholms gallerior 
 

Image. Enligt en expert inom området, är galleriorna i Stockholm väldigt lika. De inriktar sig på samma 

målgrupp, den är ofta ungdomar och den moderna familjen . En annan vanlig målgrupp är ofta 

människorna som rör sig omkring den aktuella gallerian, antingen genom att bo eller jobba i området. 

Generellt sett för Sverige så tjänar målgruppen ungefär lika och är en medelklass. Gallerior i Sverige 

kan ibland höja ambitionsnivån och vilja ha en högre statusprofil trots att de har medelklassen som 

målgrupp, de har dock svårt att få in de lyxigare butikerna. 

Man kan även tro att alla gallerior har samma marknadsföringsbyrå, för att man kommunicerar samma 

budskap, bara profilmarknadsföring.  Det finns inte en galleria i Stockholm som marknadsför pris, 

endast profil, trots att konsumenter jagar priser exempelvis genom prisjakt, blocket mm. De jämför 

priser överallt men ändå marknadsför galleriorna inte priserna. Detta bidrar till att alla gallerior blir en 

i mängden. 
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Hyresgästmix. Det som generellt sätt är viktigt för alla gallerior i Sverige är de stora kedjorna och 

ankarhyresgäster, som inte är för utstickande eller dyra. Det är de som lockar mest kunder och finns i 

varje lönsam galleria. Exempel på ankarhyresgäster är HM och systembolaget. Hyresgästmixen är i 

stort sätt lika i galleriorna. Enligt expertis är detta ett problem, HI har gjort en utredning angående 

detta och då visar det sig att kedjeföretags andel i gallerior ökar. Andelen ligger runt 85 procent idag 

och ökar. Kedjeföretagen tar mer marknadsandelar i lågkonjunktur då mindre företag går i konkurs 

eftersom de får svårt att låna pengar. Stora företag klarar sig alltid och kan flytta fram sina positioner, 

detta bidrar till att andelarna ökar i galleriorna och mindre företag får det svårt att positionera sig. 

 Hyresgästmixen och marknadsföringen gör att det blir svårt att vara unik. En bidragande faktor är att 

kedjeföretagen centraliserar sin marknadsföring. Ett exempel är Hennes och Mauritz som finns i de 

flesta galleriorna och har samma reklam överallt. Detta bidrar till att det blir svårare att vara unik. 

 Service. Butikpersonalens service i Stockholm är generellt inte så bra. Servicen är medelmåttig och kan 

bero på att galleriorna inte ställer några krav utan det är butikernas eget ansvar. Personalens 

utbildningsnivå inom service varierar men består mestadels av en ”utbildningsdag” som butikkedjorna 

arrangerar åt nyanställda alternativet är ingen utbildning.  Undersökningar visar att endast 46 % av 

kunderna möts av en hälsning av butikpersonal i Sverige (Dagens ps, mars 2012). Detta kan delvis bero 

på den låga utbildningsnivån. En förklaring kan vara att många av butikspersonalen som jobbar under 

de mest populära tiderna i en galleria, på kvällar och helger, är extrapersonal. En annan anledning kan 

vara att svenska gallerior inte får bidrag för förbättring av sin service, inte ens när det gäller 

handikappanpassning.  

Toaletter och öppettider. Toaletterna i Stockholms gallerior kan användas av konsumenterna mot en 

liten avgift, exempelvis fem kronor eller tio kronor. Detta beror dels på att inte människor ska kunna 

utnyttja toaletterna fel och att de ska få in oönskade personer dit, men även för att de ska hållas 

fräscha och vara rena. De tar alltså inte betalt för att tjäna pengar utan för att erbjuda en bättre kvalité 

på toaletterna. Att det tas en avgift kan hos konsumenterna anses besvärligt då de flesta i dagens 

samhälle endast handlar med kort och sällan har på sig småmynt. Öppettiderna i Stockholm är på 

vardagar från 10.00 i alla gallerior de stänger mellan 18.00 - 20.00. På helgerna är öppettiderna 

kortare, de öppnar ofta någon timme senare och stänger även någon timme tidigare. 

Upplevelser. Galleriorna i Stockholm har återkommande events, de har även restauranger och caféer 

som ger upplevelser till konsumenterna och lockar folk. Idag finns det inga stora events med 

exempelvis en populär artist i gallerior, vilket var populärt för några år sedan då varje galleria hade en 

stor scen. Idag satsar inte Stockholms på stora events med populära artister. Det beror dels på att det 

lockar fel folk men framförallt för att det bara stannar upp handlandet i gallerian under framträdandet 

och efteråt går ”fansen” hem utan att handla. Galleriorna i Stockholm anser därför att denna sort av 

events inte gynnar galleriorna. Men det finns fortfarande mindre events som lockar rätt folk, som till 

exempel en modevisning eller en kväll för stamkunderna mm.  

 

Miljö. Även om det inte finns några regler att nybyggnationer måste byggas miljövänligt i Sverige görs i 

princip alla det ändå. Dels för att det är bra för gallerians image men också för att en grön galleria kan 

locka många internationella hyresgäster, det kan även höja marknadsvärdet vid försäljning samt sänka 

drift och underhållskostnader (Lind, H. och Lundström, S, 2009). I dag är trenden i Sverige att nya 
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gallerior byggs med högst miljöcertifiering enligt ett av klassningssystemen och de redan befintliga 

galleriorna med gamla byggnader gör så gott de kan för att vara miljövänliga. (Backemar, L, november 

2011).  Enligt en expert ska gallerior i Sverige inom 20 år ha 0% i koldioxidutsläpp.  

De vanligaste klassningssystemen i Sverige är amerikanska BREEM (Building Research Establishment 

Environmental Assessment Method), engelska LEED (Leadership in Energy and Enviromental  design 

och Miljöbyggnad).  

 

 

De gemensamma och viktigaste faktorerna i miljöklassningssystemen är: 

  Effektivt energianvändande 

 Gott inomhusklimat och god vistelsemiljö 

  Minskat användande av hälso- och miljöfarliga ämnen. 

(Holm, D, november 2011) 

Den engelska klassificeringssystemet LEED är det mest kända internationellt (Liljeholmstorget miljö, 

april 2012) Men trots detta har International council och Shopping center´s arbetsgrupp utnämnt Pan-

European BREEM som det mest lämpliga klassningssystem för befintliga och nybyggda köpcentrum 

inom Europa. (Maneekum, F. 2010) 

Den svenska versionen av detta är Miljöklassad Byggnad som kom till år 2005 av Bygga-Bo-Dialogen. 
Meningen är att trivsel och välmående hos människor som lever och jobbar i en certifierad byggnad 
ska öka samtidigt som byggnadernas miljöpåverkan förbättras. Certifikatsystemet fungerar lika bra på 
befintliga byggnader som nybyggda. De fyra huvudområdena för en klassning av miljöklassad byggnad 
är energi, inomhusmiljön, kemiska ämnen och speciella miljö krav. Det sista området går bara att 
bedöma om byggnaden har egen vattentillgång och eget avloppssystem.  (Holm, D, november 2011) 
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4. Gallerior i Singapore 
Detta kapitel tar upp förutsättningarna för Singapores gallerior. Kapitlet beskriver även några 
utvalda gallerior i Singapore, som är belägna centralt.  Därefter avslutas kapitlet med en generell 
bild av Singapores gallerior. 

 

4.1 Förutsättningar 
 

Utbud och Efterfrågan 

Det finns olika områden med shoppingcenter i Singapore, Marina Bay, Bugis Street, Chinatown, 

Geylang Serai, Kampong Gelam & Arab Street, Little India, North Bridge Road, Orchard Road, och 

förorterna. Vi har valt att studera gallerior belägna i Singapores innerstad. 

Utbudet av gallerior i Singapore har ökat kraftigt de senaste åren, därmed har även konkurrensen 

ökat. (Ibrahim, M. 2002)  

I Singapore finns det 142 gallerior (shopping list, mars 2012) på ett utrymme av 646 km2 (Landguiden, 

mars 2012). 

 Befolkning 

          Befolkningen i Singapore är 4.5 miljoner och ökar årligen med runt 2,1 % (Abo travel, mars 2012) 

 

 

        Figur 2 befolkningen i Singapore från 1970-2011 (Statistik Singapore, april 2012) 

Singapore har ett av de högsta BNP och kommer på 25:e plats då det gäller levnadsstandard. I 

Singapore finns det främst rika men också fattiga. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Marina_Bay,_Singapore
http://en.wikipedia.org/wiki/Bugis_Street
http://en.wikipedia.org/wiki/Chinatown,_Singapore
http://en.wikipedia.org/wiki/Geylang_Serai
http://en.wikipedia.org/wiki/Kampong_Gelam
http://en.wikipedia.org/wiki/Arab_Street
http://en.wikipedia.org/wiki/Little_India,_Singapore
http://en.wikipedia.org/wiki/North_Bridge_Road
http://en.wikipedia.org/wiki/Orchard_Road


23 
 

 Turism. 

 År 2006 var det 9,5 miljoner ankommande turister i Singapore (Euromonitor, april 2012). Turism 

är en betydelsefull inkomstkälla för Singapore, inkomsten av turister år 2008 var ca 72.428 milj kr.  

Det är därför det satsas väldigt mycket på service och liknande inom landet, för att bibehålla det 

stora turistflödet. Det är väldigt många människor som mellanlandar i Singapore på väg till andra 

länder och därmed passar på att stanna några dagar även i Singapore . (Landguiden, mars 2012) 

 Hamnstad 

 Singapore är en hamnstad och är en av de största i världen. Tiotusentals fartyg passerar varje år. 

De har en stor export tack vare detta. Mycket av deras export passerar endast landet och tillverkas 

någon annanstans. (Landguiden, mars 2012)  

 Samhälle 

Singapore har ett av de högsta BNP och kommer på 25:e plats när det gäller levnadsstandard. I 

Singapore finns det främst rika men också fattiga. 

 Reglering 

Regeringen reglerar det mesta, t.ex. att nybyggda fastigheter måste ha högsta miljöcertifieringen. 

(Svenskt näringsliv, april 2012) 

 

4.2 Ngee ann city mall  
 

Ngee ann city mall är ett 110450 kvm stor 

shoppinggalleria fördelad på 7 våningar på 

Singapores största shoppinggata, Orchard 

Road.  

Image. På Ngee ann city malls hemsida 

beskriver de sin byggnad som majestätisk. 

Detta är förståeligt med tanke på dess 

konstruktion, eftersom väggarna består av 

polerad granit och golv gjorda av marmor. 

Fastigheten har även en kontorsdel på 1,75 

miljoner kvm. Därför är en stor del av målgruppen de som jobbar på kontoren. Turisterna är även en 

stor del av målgruppen, eftersom de nämner på sin hemsida, att det är ett ställe som måste besökas 

och anses vara en ”turist attraktion” (Ngee ann city mall, mars 2012). 

Hyresgästmix. Gallerian har över 130 affärer med internationella märkeskläder såsom Hugo Boss, 

Christian Dior och Cartier. Det finns över 30 olika mat- och dryckesställen, som erbjuder allt ifrån 

västerländsk till asiatisk mat. Ngee ann city mall har även Asiens största bokaffär, som är en 

ankarhyresgäst. Gallerians andra och största ankarhyresgäst är 35.000 kvm stora affären Takashimaya 

Department Store.  Hyresgästen erbjuder allt ifrån ett gym, hår och skönhets salonger, restauranger, 

Figur 3 Huvudentrén till Ngee ann city mall med ett event utanför 

http://www.takashimaya-sin.com/
http://www.takashimaya-sin.com/
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barer och apotek. Ngee Ann City mall kallas till och med för Takashimaya av många på grund av att 

butiken är så populär. (Ngee ann city mall, mars 2012) 

Service. Butikpersonalens service. Kundservicen är hög, dels på grund av kooperativ vision och direktiv. 

Men butikpersonalen berättar att de inte ger några utbildningar, utan det är affärerna själva som ger 

serviceutbildning till personalen. Toaletter och öppettider. I Gallerian finns det fräscha toaletter som är 

gratis. Gallerian har samma öppettider alla dagar som är klockan 10.00 – 21.30.  

Upplevelse. Ngee Ann City erbjuder många aktiviteter. De 
har även många events både inomhus och utomhus. 
Eventytan inomhus heter ”The indoor takashimaya Square” 
och har regelbundna basarer. Eventytan utomhus heter 
”semicircular Civic Plaza” och har konserter, 
produktlanseringar, gatushower, modeuppvisningar och 
karnevaler. Eventytan är stor och kan ta upp till 3000 
personer (Ngee ann city mall, mars 2012). 

Miljö. Ngee Ann City har en gammal byggnad men vill ändå 

vara miljövänlig. Förra året registrerade sig gallerian hos 

konsulter för att få ett paket som heter The green plus. 

Detta skall vara en unik energilösning med miljövänliga 

egenskaper, som ska hjälpa gallerian att få BCA green mark 

certifiering (Ngee ann city mall miljö, mars 2012 

 

 

4.3 Vivo City  
 

Vivo city är 1.400.000 kvm stort och är därmed den största Shoppinggallerian 

i Singapore, 97.000 kvm av ytan består av affärer. Vivo City är lokaliserat vid 

kusten (HarbourFront). Från gallerian går ett tåg över till den stora 

turistattraktionen Sentosa Island. Därmed har Vivo city många förbiresande, 

som passerar genom gallerian för att komma till Sentosa Island. Vivo city är 

utvecklat av Mapletree Investments Pte Ltd och öppnade år 2006. Gallerian 

är utformat i ett boxformat och utformad av den japanska arkitekten Toyo 

Ito.   Vivocity har fått många priser, det senaste år 2012. Då blev gallerian 

utsedd till bästa shoppingcenter av Asiaone people magazine. År 2011 fick 

gallerian fem priser och har totalt fått 27 priser (Vivo city, april 2012). 

 

 

Image. De beskriver sig själva som Singapores största handels-, underhållnings- och livsstilsgalleria. De 

beskriver även på hemsidan att deras vision är att överraska och stimulera besökarna med deras mix 

Figur 5 Vivo Citys huvudentré 

 

Figur 4 Ett av gallerians eventyta 
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av handel och underhållningskoncept. Det är en galleria som är till för alla och deras målgrupp är såväl 

turister som barnfamiljer. 

Hyresgästmix. Köpcentret har 300 hyresgäster. En av hyresgästerna är Cinematic company som har 

Singapores största biograf med 15 bioskärmar och 2172 platser. Andra ankarhyresgäster i gallerian är 

Toys ”R” Us och Dairy Farm. Diary Farm äger affärerna Cold, Shop N save, Seven Eleven och Giant 

Hypermarket. Dessa affärer tar upp en yta på 3700 kvm. De finns även två hypermarkets till, som heter 

Vivomart och GIANT. Hypermark är en affär som säljer allt ifrån elektronik, kläder, matvaror och allt 

däremellan till låga priser.  Det finns även två stora Food courts som upptar 2200 kvm. Andra 

hyresgäster är True Fitness gym, dance clubs.   

Upplevelse. Vivo City satsar mycket på upplevelsen genom att ha konstanta evenemang och festivaler 

i gallerian. I mitten är det en stor öppen yta där de alltid har något evenemang. Ett exempel på detta 

är evenemanget ”marin tema” ordnat av regeringen. Då har regeringen satt upp stora montrar och 

bilder med information angående Singapores skepp och marina, där det fanns en tips-runda med fina 

vinstpriser. Ett annat exempel är ett företag som gjorde massagestolar. Då fylldes hela eventytan upp 

av massagestolar, som kunderna fick testa gratis och de hade även stora rabatter på stolarna. Gallerian 

har även stora modevisningar av de olika märkena som finns i affärerna. Varje lördag och söndag så 

har Vivo City uppträdande i form av ”drum boys” och ett annat band som heter ” colorfull tunes”. 

 

Figur 6 Evenemanget martine week                                         Figur 7 En av montrarna med information 

Vivocity har även en stor park på taket med en pool och en stor lekplats för småbarn. Utanför entrén 

kunde man åka radiostyrda bilar i ett stort vitt tält. 

 

Figur 8 Radiostyrda bilar utanför entrén                                     Figur 9 Lekplatsen beläget på take 
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Figur 10 En del av den stora parken med poolen 

Service. Butikpersonalens service. Vivo city låter butikerna själva ansvara för sin personals service och 

hjälper inte till att utbilda personalen, men trots det så har gallerian fått ett pris för servicen de 

erbjuder år 2011. Toaletter och öppettider. Vivo city erbjuder gratis toaletter. Gallerians öppettider är 

varje dag klockan 10.00- 22.00 (Vivo city, april 2012). 

Miljö. BCA green building anordnar ett event i Vivocity där konsumenterna får lära sig mer om hur de 

ska göra för att vara mer miljövänliga i sina hem (Vivo city miljö, april 2012). Vivo city har många 

miljövänliga funktioner såsom gröna väggar, kylaggregat system och energieffektiva funktioner i 

belysningen.  

 

Sedan år 2006 har CapitaLand en miljöpolicy och den är utformad på följande sätt: 

 Carry out exemplary Environmental, Health and Safety practices to minimise pollution and 
health and safety risks Är exemplariska angående miljön, för att minimera föroreningar.  

 Söker ständig förbättring av miljön.  
 Följer relevant lagstiftning och andra krav.  
 CapitaLand följer riktlinjer och program för gröna byggnader.  (Vivo city miljöpolicy, april 

2012) 
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4.4 Ang mo kio hub 
 

 

Figur 11  Huvud entré (AMK, mars 2012) 

En senior manager på Knight Frank berättar att de förvaltar och äger det hela 48 250 stora kvm stora 

shoppinggallerian AMK hub, som ligger på Ang mo kio avenue i Singapore. Det består av 4 våningar 

ovanför mark och 3 källarvåningar under, varav våningsplanet längst ner är en parkeringsplats. 

Gallerian har även bra kommunala förbindelser, det ligger en stor bussförbindelse i gallerian och det 

finns även en tunnelbanestation i anknytning till gallerian. Detta resulterar i att det passerar över 2 

miljoner människor per månad genom gallerian.  

Image. Det är en familjär galleria med något för alla, deras målgrupp är familjer. Ang mo kio betyder 

tomat på svenska och deras maskot är därmed en tomat.  

 

Figur 12 Deras tomatmaskot som en kopp                                       Figur 13 Deras tomat maskot 

Hyregästmix. AMK hubs ankarhyresgäster är banker och en hypermarket, som är en stor affär vid 

namn Fair Price innehållande alla sorters varor med det lägsta priset och ägs av staten. I gallerian finns 
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det 9 butiker som ger utbildningar.  Det finns 21 restauranger och caféer. Det finns 3 elektronikaffärer, 

7 musikaffärer, väldigt många klädbutiker och accessoarbutiker, 2 inrednings-affärer och 

skönhetsaffärer. Gallerian har även foodcourts, dagis, kurser för ungdomar, en bio med 9 biosalar, gym 

och ett spa (AMK hub, april 2012).  

Upplevelse.  Längst ner finns en öppen yta där det är olika sorters evenemang regelbundet, som bidrar 

till fler besökare.  

Service. Butikpersonalens service. Servicen är viktig i AMK hub. De arrangerar servicekurser för 

butikernas personal. De har ansökt om bidrag från staten. Därför måste de utföra ett långvarigt 

serviceprogram. Programmet inkluderar bland annat kurser och hemliga shoppare, vilket innebär att 

statligt anställda låtsas vara privatpersoner, som shoppar, men egentligen inspekterar servicen i 

butikerna. Toaletter och öppettider. Gallerian erbjuder gratis toaletter. Deras öppettider är varje dag 

klockan 10.00 - 22.00. 

 Miljö. Gallerian är ingen grön byggnad men de tänker miljövänligt genom att återvinna mat och sopor, 

samt försöker de ha låg energiförbrukning genom t.ex. automatiska lampor. 

 

Figur 14 Nestle evenamang lockar folk.                                         Figur 15 Nestle firar 100 år med genom ett event 

 

4.5 Ion Orchard  
 

Image. Ion har en väldigt 

lyxig image och är 

beläget på den största 

shoppinggatan i 

Singapore Orchard road. 

Den skiktade väggen på 

ION Orchard, utgör en 

mediafasad som gör det 

möjligt för Ion att 

Figur 16 Ions entré 
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marknadsföra sig själv och hyresgästerna på ett häpnadsväckande sätt och är den största led- 

mediaväggen i hela Asien. (Världs arkitektur, mars 2012) Gallerian har 87.490 kvm bruttoyta och 

61.600 kvm stor yta bestående av affärer. Ion är en större galleria jämfört med Ngee Ann City men 

mindre än Vivocity.  

Hyresgästmix. Affärerna utgör 90 % av ytan och är 300 stycken. Idag är det 15 ankaraffärer som tar 

upp 4.600 kvm. Ankaraffärerna är Topman, Topshop, Giorgio Armani, Prada, Louis Vuitton, Dior, Dolce 

& Gabbana och Cartier. Många av dessa affärer är väldigt lyxiga och stämmer överens med deras 

image.  Det finns även en Food court samt två stora matkedjor som heter Hong Kong supermarket och 

ThreeSixty och är de enda i Singapore. De finns 28 stycken restauranger och caféer (Ion, april 2012) 

 

Upplevelse. Gallerian har ett observations däck, Ion sky beläget högst upp på 55:e- 56:e våningen med 

en panorama utsikt över staden.  På våning nio finns det två klubbar och en 7000 kvm stor trädgård. På 

fjärde våningen finns det en konst- och galleriutställning. Där kommer det även att finnas ett konst- 

och designprogram.  Det finns även ett 3000 kvm stort eventtorg, som skall användas till små och stora 

events, t.ex. festivaler, shower och möten.  

Service. Butikpersonalens service. Ion skriver själva att de har oklanderlig service åt konsumenterna. 

De samarbetar med Singapores turistnämnd.  Butikspersonalen säger ändå att det är butikerna som 

ger utbildning angående personalens service, men att Ion belönar den bästa personalen som ger bäst 

service och delar ut priser under personalevents. Toaletter och öppettider. Gallerian erbjuder gratis 

fräscha toaletter och deras öppettider är varje dag klockan 10.00 – 22.00. 

Miljö. Gallerian har fått BCA Green Mark guld certifiering av Singapores Byggnadskonstruktions-

myndighet, som är den näst högsta klassen. Byggnaden har även fått andra priser angående miljön 

(Ion, april 2012 ). 

 

4.6 313@somerset  
 

Det är Land lease som äger och förvaltar 

Shoppinggallerian 313@somerset, som är lokaliserad 

på Singapores största shoppinggata, Orchard road. Det 

finns åtta våningar varav 3 är källarvåningar under 

marken.  Gallerian har en tunnelbanestation i 

källarvåningen längst ner, som gör att man måste 

passera gallerian för att komma ut, vilket bidrar till ett 

stort flöde av förbipasserande människor. 

Upplevelsen. 313@Somerset har många erbjudanden, 

som exempelvis om du handlar för 50 dollar får du 

valfri maträtt för en dollar. De har även ett eget 

turistprogram i Singapore. Det kombinerar 

turistattraktioner med shopping. Högst upp i gallerian Figur 17 Entrén till köpcentret 313@somerset 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Topman_Topshop&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Giorgio_Armani
http://en.wikipedia.org/wiki/Prada
http://en.wikipedia.org/wiki/Louis_Vuitton
http://en.wikipedia.org/wiki/Dior
http://en.wikipedia.org/wiki/Dolce_%26_Gabbana
http://en.wikipedia.org/wiki/Dolce_%26_Gabbana
http://en.wikipedia.org/wiki/Cartier_SA
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finns det en Skyterrass, där det finns mycket växter och en lekplats för småbarn. De finns även en så 

kallad ”Discovery walk”, som är en gågata fylld av växter, barer och restauranger. Gatan börjar i 

gallerian och slutar vid Orchard road. 

 

Hyresgästmix. 

Våningarna längst upp 

och längst ner har 

restauranger. Resten 

av våningarna har 

klädbutiker och 

tillsammans är de 177 

affärer. Deras 

ankarhyresgäst är 

klädaffären Forever21 

och ZARA. Det finns 

även skönhetsbutiker, 

hälsobutiker och ett 

spa. Parkeringsplatser 

är belägna på våning 6 

och 7. Det finns en 

kurs man kan ta 

angående service till 

kunder hos Training and Career centre, som är beläget i köpcentret. (313@somerset fakta, april 2012) 

 Image. Genom gallerians namn 313@somerset, som är ett slanguttryck och betyder 313 beläget i 

delen Somerset och att deras ankaraffärer är populära klädaffärer för unga människor, samt riktar sig 

deras andra affärer mot unga människor, så dras slutsatsen att de vill vara en modern och häftig 

galleria för ungdomar. 

Service. Butikpersonalens service. 313@somerset vill ha en bra kundservice, som gör så att shoppingen 

blir mer effektiv och behaglig. Ett butiksbiträde berättar att gallerian bidrar och hjälper till med att 

utbilda butikernas personal en gång i månaden, då minst en från varje affär ska närvara. De verkar 

även ha lyckas bra med servicen enligt kommentarer av besökare på deras hemsida. När gallerian 

studerades på plats var all butikpersonal vänlig och hjälpsam. Toaletter och öppettider. Det finns gratis 

toaletter i gallerian. Deras öppettider är på torsdagar – söndagar klockan 10.00 - 22.00 och på fredagar 

- lördagar klockan 10.00- 23.00. (313@somerset, april 2012) 

Miljö. 313@somerset har fått den högsta miljömärkningen och vunnit BCA green Mark Platina priset, 

den högsta rankingen i kategorierna miljö, design och uppträdande.  Deras solceller på taket har även 

vunnit Solar Pioneer Award under the Economic Development Board Solar Capability Scheme, på 

grund av deras innovation, design, effektivitet, för sin skicklighet vid utvecklingen och installationen av 

solcellerna, samt för sin vilja att lära ut till intresserade parter. Solcellerna sitter på taket och 

producerar el till Gallerian. Shoppinggallerian har även ett ”Cogeneration system” som producerar el 

från diesel och tillfångatar värmespill, som värmer upp vatten. 

 Figur 18 food republic beläget högst upp i byggnaden 
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Figur 19 Solceller på taket (313@somerset, april2012) 

 

313@somerset har ett flertal energibesparande åtgärder några exempel av dessa är: 

 Utnyttjande av soljuset. 

 Low-E double glazed glass  

 CO sensorer i garaget 

 Växellöst hissystem 

 Rulltrappor som saktar ned när ingen åker. 

Gallerian vattenbesparar även genom att exempelvis ha känselhandfat, återvinnande av vatten och de 

samlar in regnvatten som används till spolande av toaletter mm.  Återvinning av avfallsmaterial sker av 

matolja, organiskt avfall, plastavfall, glas och papper.  (313@somerset, april 2012) 

 

4.7 City Square mall 
City square mall förvaltas och ägs av City Development Limited och är Singapores första Eco-galleria. 

Gallerian är belägen på Kitchener roads, som ligger centralt i Singapore.  

Image. City Square mall ska vara en rolig miljövänlig galleria för barnfamiljer och turister.  Deras Image 

är alltså att vara miljövänliga och roliga. Deras vision är att vara det ledande eko-vänliga köpcentret för 

barnfamiljer.  
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Figur 20 Entrén till City square mall                                                                     Figur 21 En blomma av skor målad på väggen 

Hyresgästmix. Gallerian har en mix av klädbutiker, restauranger, elektronikbutiker, smyckesbutiker, 

hår- och nagelvårdsbutiker, hälsoaffärer, kaféer och kontor. De har även supermarket med ekologisk 

mat. Köpcentrets ankarhyresgäst är även en supermarket men med låga priser, som heter Fairprice, 

som ägs av staten. Fairprice ska locka barnfamiljer till centrumet. 

Upplevelse.  De har inte bara en grön byggnad utan även flera ”touch screen” -skärmar där man kan 

lära sig att tänka miljövänligt, exempelvis hur mycket du sparar om du duschar kortare tid. Så, gallerian 

vill inte bara erbjuda bra shopping utan även att konsumenterna ska lära sig om miljön.  

 

Figur 22 En ”touch screen” skärm där konsumenterna kan lära sig mer om miljö 

Gallerian har en ekologisk lekplats, gjord av trä och andra miljövänliga ämnen för barnen. Det finns 

även en fjärilsträdgård, en busklabyrint samt många olika trädsorter att studera. 
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Service. Butikpersonalens service. Personalens bemötande hittades ingen information om, men på 

plats upplevdes personalen som tillmötesgående och trevlig. Toaletter och öppettider. Gallerian 

erbjuder gratis toaletter. Gallerians öppettider är alla dagar klockan 10.00 - 22.00. 

Miljö. City Square mall är en av de första galleriorna som fick platina klassning av BCA Green Mark av 

byggnads- och konstruktionsmyndigheten i Singapore, som är den högst klassningen (City Square mall 

green mark, april 2012) . 

City Square mall är en grön byggnad. Den har ett grönt tak, som är miljövänligt på flera sätt. T.ex. har 

taket solceller, vars energi används till att kyla ned luften. Regnvattnet, som samlas från taket, 

återanvänds exempelvis till städning. City Square mall har en grön vägg som består av växter. Väggen 

bidrar med att kyla ner genom att skugga och är en horisontell trädgård, vilken även bidrar kosmetiskt.  

Gallerian har källsoppsortering för konsumenter (City square mall, mars 2012). 

 

Figur 23  Det miljövänliga taket       Figur 24 Grön växtbeklädd vägg                Figur 25 Sopkällsortering 

 

4.8 En generell bild av Singapores gallerior 
 

För att ge en tydlig bild av gallerior i Singapore, sammanfattas resultaten genom att de redovisas 

utifrån mjuka värden.  

 

Image. I Singapore är imagen en enorm parameter i en galleria framgång, eftersom konkurrensen är så 

stor. Detta kan avspeglas i pampiga fasader och en flexibilitet i fastighetens utformning för att följa 

med trenden. 

 
Hyresgästmix. Galleriorna i Singapore har olika ankarhyresgäster, med hänsyn till galleriornas 

målgrupp. För en galleria, som har barnfamiljer som målgrupp, så är en vanlig ankarhyresgäst en 

hypermarket, eftersom de är stora lågpris butiker med alltifrån mat till kläder. Till skillnad från Sverige 

kan även en ankarhyresgäst vara en mycket exklusiv butik som lockar en rikare målgrupp. Butikerna i 

galleriorna är ofta placerade efter prisklasser, på bottenplan är lågpris butikerna placerade och 
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uppgraderas ju högre upp man kommer i byggnaden. Till slut når man de exklusiva butikerna högst 

upp i byggnaden.  

 

Upplevelser. På grund av den hårda konkurrensen som gallerierna utstår, har nästan varenda galleria 

stora events för att locka kunder till att shoppa just hos dem. Varje galleria har stora eventytor, ofta 

både inomhus och precis utanför. Det är många events som sponsras av företag, för att de ska visa upp 

sina produkter. Under dessa events får konsumenterna ofta testa produkterna och samtidigt får de 

rabatter.  Staten anordnar events i ett antal gallerior i inlärningssyfte.  Det som även är en upplevelse i 

Singapores gallerior är de stora Food courtsen, som erbjuder ett stort utbud av mat till ett billigt pris. 

Det finns ofta en park i Singapores gallerior, parkerna brukar även innehålla lekplatser för små barn 

vilket ger en rolig upplevelse för hela familjen. 

 

Service. Butikpersonalens service. Regeringen ger bidrag om gallerior följer ett långsiktig service 

program. Detta kan bidra till att fler gallerior i Singapore tar initiativ och är aktiva för att förbättra 

servicen hos hyresgästernas personal. Detta sker på grund av att turisterna är en av Singapores största 

inkomstkällor. Regeringen har en turistnämnd som engagerar sig i servicen.  Det är även den, som gör 

program för att servicen i galleriorna ska vara bra. Efter att ha undersökt Singapores service 

konstaterades att den var mycket god. Detta kan vara ett resultat av statens insats för att förbättra 

servicen. Sociala skyddsnät är inte lika i jämförelseländerna, där Sverige har ett mycket högt skyddsnät 

för personer i arbetslöshet. Detta kan resultera i att personal i Singapores gallerior har en större vilja 

att behålla sina arbeten och tenderar på det sättet att bli mer serviceinriktade.  

Toaletter och öppettider. I Singapore finns det fräscha gratistoaletter i varje köpcentrum. Öppettiderna 

i Singapore är generellt på vardagar från 10.00 till 22.00, 12 timmar per dygn. På helgerna tenderas 

stängningstiderna bli senare. Det finns till och med en galleria i Singapore som är öppen dygnet runt. 

 

Miljö. År 2003 började regeringen dela ut bidrag till företag som bygger gröna byggnader (Singapores 

regering gröna byggnader, april 2012). En expert inom området berättar att idag finns det en lag i 

Singapore, att varje ny byggnad måste vara en grön byggnad. De har ett eget klassningssystem som 

heter Greenmark och funnits sen 2005. Det här systemet använder sig av poängsättning, varav max 

120 poäng. Poängen ger olika klassningar platina, guld plus, guld eller certifierad. De viktigaste 

kriterierna för att få en hög klassning är energiåtgången, den består av 50 % av poängen. Detta är på 

grund av att det går åt mycket energi att exempelvis konstant kyla ner byggnaderna på grund av det 

varma vädret. De har även fyra andra kriterier: 

 Vatteneffektivitet 

 Miljöskydd 

 Inomhus miljökvalité 

 Andra gröna och innovativa funktioner som bidrar till bättre funktion i byggnaden  (Green 

mark, mars 2012) 
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5. Analys 

5.1 Jämförelse mellan Stockholm och Singapore 
I detta kapitel diskuteras det om skillnader mellan Stockholms gallerior och Singapores. De mjuka 

värdena jämfördes på båda marknaderna, samt förslag till hur Sverige skulle kunna ändra sina mjuka 

värden med hänsyn till skillnaderna. Det diskuteras även om hur marknaden för svenska gallerior 

kommer att se ut i framtiden. 

Förutsättningar. Singapore och Stockholm har många olika förutsättningar som till exempel 

befolkningen, turismen, kulturen och utbudet av gallerior.  Stockholms invånarantal är runt 1,4 

miljoner medan Singapores är 4,5 miljoner. Även turismen skiljer sig åt till Singapores fördel som är 

runt 9,5 miljoner medan Stockholms turistantal per år är runt 1 miljon och därmed har de olika 

förutsättningar. Att det är mer folk i Singapore påverkar galleriorna eftersom kundflödet i en galleria 

är en av de viktigaste faktorerna som gör en galleria lönsam. Befolkningsskillnaden gör att det är en 

helt annan marknad i Singapore. Skillnader på marknaden märks eftersom Singapore har ett större 

utbud av gallerior, vilket är naturligt eftersom de har fler potentiella kunder.  Sen kan det diskuteras 

om Singapore kanske har ett för stort utbud av gallerior, trots att det bor så mycket mer folk där. Det 

finns 142 stycken på en liten yta, till skillnad från Stockholm där det finns 88 varav 15 ligger i 

innerstaden. Att de finns så många fler gallerior i Singapore bidrar till att konkurrensen mellan 

galleriorna blir hård, där endast de bästa galleriorna blir lönsamma. Även den ekonomiska situationen 

är olika i jämförelseområdena. I Sverige är det en stor medelklass och i Singapore finns det mest rika, 

men också fattiga personer. Olikheterna  bidrar till att galleriorna har olika målgrupper och därmed ser 

galleriorna olika ut i respektive land.  

Image. Imagen är väldigt viktig i Singapore, eftersom konkurrensen i Singapore är så mycket större än i 

Sverige. Fler köpcentrum betyder hög konkurrens, vilket betyder att varumärket får högre betydelse. 

Detta bidrar till att det är viktigt för gallerior i Singapore att alla mjuka värden måste vara bra för att de 

ska gå runt och överleva på den hårda marknaden.  Imagen är en väldigt viktigt del av detta och kan 

vara avgörande om konsumenterna väljer den ena eller andra gallerian.  I Singapore anpassar sig 

gallerian efter sin målgrupp medan i Stockholm finns det en tendens att ha lite lyxigare image än vad 

de borde ha. 

Hyresgästmix. Mycket av vilka hyresgäster en galleria har beror på vad målgruppen är ute efter och 

därmed är hyresgästmixen i Singapore och Stockholm väldigt olika. I Sverige har vi som sagt 

medelklass och därmed ankarhyresgäster så som HM, Systembolaget, mataffärer. I Singapore finns det 

mer klyftor och därmed så har de mer exklusiva eller lågprisbutiker som ankaraffärer.  

I Singapore är det uppdelat efter prisklasser och det finns alltifrån de lyxigaste butikerna till 

lågprisbutiker i samma galleria. Detta kan delvis bero på att det är större klyftor mellan befolkningen i 

Singapore, mer folk har råd med dyrare kläder samtidigt som flera är fattigare och handlar i 

lågprisbutikerna. I Sverige finns det en medelklass som inte har råd att handla i lyxiga butiker men 

samtidigt inte heller behöver handla i budgetaffärer. En annan förklaring till detta kan vara att Sverige 

är mer segregerat och att områdena är mer uppdelade mellan rika och fattiga. 

Upplevelse. I Singapore är det fler och oftare events i galleriorna än jämfört med Stockholm.  Nästan 

alla gallerior har minst ett event per dag och ibland har det till och med flera events samtidigt i samma 

galleria. Även i Stockholms gallerior finns det events men inte alls lika ofta.   
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Singapores gallerior har även mer lekparker för små barn. Varför man har fler events och lekparker i 

Singapore än i Sverige, skulle kunna vara att Singapores kultur är annorlunda än Sveriges. En anledning 

skulle kunna vara att man i Singapore sätter familjen i större fokus än i Sverige och i den kulturen ser 

man shopping som en social aktivitet, där hela familjer kommer och handlar tillsammans och därför 

anpassas gallerior efter de olika shoppingkulturerna.  

I Singapores gallerior är Food courts ett faktum till skillnad från Stockholms innerstads gallerior. En 

Food court ger en positiv upplevelse för konsumenten eftersom det finns ett brett utbud restauranger 

till väldigt låga priser. 

Service. Butikpersonalens service. I Sverige låter galleriorna hyresgästerna själva ansvara för 

butikpersonalens service gentemot kunderna. I Singapore ger staten bidrag till de gallerior, som tar 

initiativet till att arbeta för butikpersonalens utvecklande av service, vilket därmed gör att förvaltaren 

blir mer aktiv i Singapore. I allmänhet är personalen i Singapore mer serviceinriktad än i Sverige. 

Konsumenterna möts i princip av ett hej i varje butik, medan i Sverige är detta inte ett självklart 

scenario. Samtidigt kan detta bero på att i Sverige kan ”för serviceinriktad” personal uppfattas som 

påträngande, men ett hej borde vara en självklarhet .  

Toaletter. En viktig facilitet är att erbjuda kunden toaletter. I Singapore finns det gratis, fräscha 

toaletter i, i princip, alla gallerior. I Stockholm tar de i stort sätt överallt en avgift för toalettbesök, och 

som vi dessutom anser vara mindre fräscha. Vi anser att det här är dåligt för kundflöde,t eftersom en 

gratis toalett lockar kunder.   

Öppettider. Stockholms innerstadsgallerior har generellt sätt kortare öppettider än i Singapore. En 

annan skillnad är att Stockholm har öppet kortare på helger medan Singapore har samma öppettider 

eller längre på helgerna. 

Miljö. Det finns en lag i Singapore som säger att alla nya byggnader måste vara certifierade av Green 

mark. En förklaring till varför det är viktigare i Singapore skulle kunna vara att de inte har några 

energikällor och istället försöker bidra genom att vara energieffektiva. Trots denna lag så ser vi ingen 

större skillnad mellan Stockholm och Singapore i denna fråga. En skillnad är att Singapore utnyttjar 

även sitt miljöengagemang och använder det som en del av sin image i motsats till Sverige, där det är 

svårt att ens hitta information om detta. 
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5.2 Förslag till förändring 
 

I detta kapitel ges förslag till hur Stockholms gallerior kan utveckla sina mjuka värden med hänsyn till 

hur Singapore gör. 

Image. Några av galleriorna i Stockholms innerstad borde anpassa sin image mer till medelklassen. 

Deras Image är ofta lyxigare än vad den egentligen borde vara. Det finns inte så många i Sverige som är 

rika, därmed skulle de få en bredare målgrupp om de inte hade en så lyxig image. 

Upplevelse. Galleriorna borde satsa mer på att ha liknande events som i Singapore, som passar deras 

galleria och som ger en positiv upplevelse. Detta borde locka fler konsumenter, som i sin tur borde öka 

konsumtionen. 

Stockholms gallerior borde även ha Food courts. Dessa lockar folk med ett brett utbud av billig mat. 

Det skulle inte fungera att ha alltför stora Food courts i Stockholms gallerior, om de inte ligger invid 

många kontor som exempelvis i Kista. Eftersom de aktuella galleriorna i rapporten ligger i innerstaden, 

där det finns många kontor och arbetande människor i närheten, så borde Food courts fungera bra. 

Det är bra att det även finns vanliga restauranger, för de kan anses mysigare och ge en positivare 

upplevelse. Restauranger finns både i Sverige och i Singapore, men däremot har Sverige inga Food 

Courts, vilka är ett bra komplement till mysiga restauranger, och de erbjuder både billig och varierande 

mat.   

Det skulle locka en större målgrupp om galleriorna i Stockholms innerstad byggde lekplatser för små 

barn, så kanske det skulle åka barnfamiljer till gallerian för att leka med barnet på lekplatsen och 

samtidigt gå in några affärer på vägen. Om det skulle finnas möjlighet för barnpassning, då skulle 

föräldrarna kunna konsumera i lugn och ro, vilket skulle locka mer småbarnsföräldrar och även 

underlätta för dem. De kanske till och med skulle åka till en galleria för att strosa runt och få en stund 

för sig själva.  

Service. Butikpersonalens service. Det borde vara en självklarhet att butikpersonalen ska hälsa på 

konsumenterna. Trots att svenskar kan uppfatta ”för bra” service som påträngande, så är ett hej 

endast en positiv gest från personalen.  Även om det redan finns direktiv från förvaltaren, så upplevs 

de inte alltid av butikscheferna. Därmed är ett förslag till förändring att direktiven bör bli mer tydliga 

för hyresgästerna. Förvaltarna borde ha regelbundna möten och utbildningar, dels för att lära 

personalen nytt, men också för att påminna personalen om hur viktigt det är med bra service och 

samtidigt visa sitt engagemang. En annan orsak till detta kan vara att det ofta arbetar tillfällig personal 

på helger och kvällar, vilket kan förklara den dåliga kommunikationen. Om man ger denna personal 

mer utbildning och inkluderar dem på möten kan även det engagemanget förbättras. 

Toaletter och öppettider. Stockholms gallerior skulle kunna locka till sig fler konsumenter som får en 

positivare bild av galleriorna om de hade fräscha gratistoaletter. För att ändå hålla ett viss klientel 

borta, det vill säga drogmissburkare, så kan galleriorna ha bemannade toaletter. Angående 

öppettiderna, anser vi att det skulle vara bra att ha öppet längre på helgerna eller i alla fall lika länge, 

som på vardagar, eftersom det i stor utsträckning är på helger människor har tid att konsumera. 

Miljö.  Det var svårt att hitta fakta om miljön i de svenska galleriorna vilket skilde sig mot de i 

Singapore, där de nästintill skröt om hur miljövänliga de är. Vi tror att det påverkar imagen positivt om 
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en galleria visar allmänheten hur miljövänliga de är. En del av de svenska galleriorna borde berätta 

mer om sitt miljöengagemang. 

 

5.3 Framtiden 
 

Undersökningar gjorda av Dagens Nyheter visar att det finns en stor efterfrågan av köpcentrum och att 

det finns tillräckligt många konsumenter för nya köpcentrum (Behdjou, B. 2012).  Rent teoretiskt finns 

det plats för mer handelsyta, eftersom Stockholms befolkning växer mycket. Därmed borde de få plats 

med fler gallerior i framtiden, men eftersom internetförsäljningen ökar konstant tror en expert inom 

området att det ersätter behovet av ny handelsyta. Från år 2003 och fem år framåt har 

internethandeln fyrdubblats. Det spenderades 16 miljarder på internetförsäljning 2008. (Åhlstedt, A-S, 

2011). Enligt expertis inom området sker det även en stor handel av begagnade saker. Även denna 

handel ökar mycket. Detta påverkar detaljhandeln av nya saker. Exempelvis är det populärt att handla 

på blocket. Om den begagnade marknaden inte fanns lättillgänglig, så skulle detta ha en positiv 

påverkan på konsumtionen av nya varor. Man kan säga att den tillväxt av detaljhandel, som finns på 

grund av befolkningsökningen, går till internetförsäljningen och handel med begagnade saker. Därmed 

sker det ingen försäljningsökning i butikerna i området trots Stockholms befolkningsökning.  

Virtuella köpcentrum på internet kommer förmodligen att öka i framtiden, eftersom det är väldigt 

effektivt och tidsbesparande.  Det är helt enkelt bekvämt att handla på internet och lätt att få fram de 

lägsta priserna.  Risken är att butikerna i framtiden omvandlas till ”shoow rooms” där konsumenterna 

får testa kläderna och därmed även får en upplevelse. 

Det som talar för att gallerior kommer att finnas kvar i framtiden, är att ett besök i en galleria ger en 

personlig kontakt och en upplevelse. Galleriorna blir mer tjänstebaserade och fokuserar alltmer på 

upplevelsen, detta på grund av att den är en av de få anledningarna som kommer att få människor i 

framtiden, att komma till gallerior. Detta kan inte ersättas med virtuella gallerior. Att gallerior är 

tjänstebaserade och har exempelvis hårfrisörer, tandläkare, vårdcentraler och restauranger gör att 

människor går till galleriorna ändå. Det viktigaste för en galleria är att konsumenterna går dit frekvent. 

I framtiden kommer det förmodligen behövas service centrum. 
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6.  Slutsats 
I detta kapitel tas de sammanfattande slutsatserna upp, vilket är resultatet av rapporten. Här tar vi 

även upp det, som kan förbättras inom varje mjukt värde.  Tillslut anges det, som skulle kunna gjorts 

annorlunda med arbetet. 

Hypoteserna stämmer väl överens med vad vi kommit fram till med arbetet, Singapores gallerior är 

modernare och bättre. Galleriornas image i Singapore är mer anpassad till deras målgrupp, medan i 

Sverige, så tycker vi att imagen är för lyxig. Det är en större upplevelse att befinna sig i en galleria i 

Singapore än i Stockholm, eftersom de i Singapore har fler events, Food courts och lekplatser. En 

förbättring som Stockholms gallerior kan göra är att ha fler events, införskaffa små Food courts och 

lekplatser. Även servicen är bättre i Singapore. Det skulle vara bra att ha fler utbildningar och bättre 

samarbete mellan förvaltarna och butikerna i Stockholms gallerior, samt låta ”extrapersonalen” delta. 

Stockholms borde även erbjuda gratis toaletter och ha öppet längre på helgerna. Till sist är det ingen 

större skillnad på miljön, men Stockholms gallerior borde ha en mer lättillgänglig information 

angående detta. 

Avslutningsvis kan skillnaderna bero på att förutsättningarna är väldigt olika i Singapore och i 

Stockholm. I Singapore finns det en större efterfrågan på grund av högre befolkningsmängd och 

turister. Därför är även utbudet högre i Singapore och galleriorna måste vara moderna och nästintill 

perfekta för att klara av den stora konkurrensen. Eftersom marknaden för gallerior är trendkänslig, är 

det bra att jämföra med en modernare marknad för att komma fram till förbättringar. Förbättringarna 

måste även anpassas till Stockholms gallerior, eftersom det är viktigt att de mjuka värdena anpassas 

efter den specifika marknadens förutsättningar. Även om det är bra att jämföra med en modernare 

marknad, så skulle det också vara intressant om man kan jämföra Stockholms gallerior med en mer 

liknande marknad. Man skulle kunna jämföra med en annan huvudstad i Skandinavien, där det finns 

liknande förutsättningar. Några andra intressanta framtida frågeställningar är: Vad är det för skillnad 

mellan förvaltning av gallerior i Skandinavien? Hur skulle det fungera att endast ha ”showroom” i en 

galleria? Hur skulle ett ”servicecenter” se ut? Hur skulle det fungera att ha ett virtuellt köpcentrum?  
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Bilagor 
 

Exempelfrågor till butiksbiträde/ butikschefer: 

Har ni fått någon serviceutbildning av förvaltarna i gallerian? 

Om ja: Vad var det för utbildning? Hur länge varade utbildningen? Hur många gånger? 

Gör förvaltarna något annat för att förbättra butikpersonalens service?  

Om ja: På vilket sätt?  

Exempelfrågor till förvaltarna: 

Vad har er galleria för image? 

Hur är butikpersonalens service i gallerian? Och vad gör ni för att förbättra den? 

Vad gör/har gallerian för att höja upplevelsen? Har ni några events? 

Vad har ni för hyresgästmix? Och vilka är era ankarhyresgäster? 

Har ni någon miljöcertifiering av byggnaden? Och vad gör ni för att påverka miljön? 

Exempelfrågor till experter inom området i Singapore och i Stockholm: 

Vad har galleriorna i Singapore/ Stockholm generellt för image?  

Vad har galleriorna i Singapore/ Stockholm generellt för standard på butikpersonalens service? 

Vad har galleriorna i Singapore/ Stockholm för att höja upplevelsen? vilka events brukar de generellt 

sätt ha? 

Vad har galleriorna i Singapore/ Stockholm generellt för hyresgästmix? Vilka är de generella 

ankarhyresgästerna i respektive område? 

Vad har galleriorna i Singapore/ Stockholm generellt för miljöcertifieringen? 

Hur ser framtiden ut på marknaden för gallerior i Stockholm/ Singapore? 

 

 


