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Sammanfattning 

 

  
  Titel: Hyresgästmixen i köpcentrum 

- En studie av köpcentrum i Stockholms innerstad 
Författare Jessica Andersson och Sofie Lindström 
Institution Institutionen för Fastigheter och Byggande 

Centrum för Bank och Finans 
Examensarbete nummer 135 
Handledare Jessica Lindbergh 
Nyckelord Köpcentrum, hyresgästmix, ankarhyresgäst, likriktning. 
  
I mars 2012 öppnade ett nytt köpcentrum i Stockholm city med ett nytänkande och nischat 
koncept. Det är uttalat från fastighetsägaren som utvecklat detta köpcentrum att ingen av de 
stora kedjorna skulle vara en del av hyresgästmixen. Det annorlunda konceptet gjorde det 
intressant att se hur fastighetsägare i Stockholms innerstad arbetar och konkurrerar med sitt 
utbud i köpcentrum.  
 
Inledningsvis gjordes en genomgående litteraturstudie inom ämnet och från tidigare rapporter 
visar det sig att köpcentrumen i Sverige anses likriktade till sitt utbud. Likriktningen kan 
bland annat härledas till att de stora butikskedjorna tar stora marknadsandelar och ofta väljer 
att etablera sig i köpcentrum. Detta anses kunna bli ett storstadsproblem, då det i storstäder 
finns många köpcentrum för kunden att välja bland. Mot den bakgrunden ska denna uppsats 
reda ut ifall att likriktningen utgör ett problem för köpcentrumen i Stockholms innerstad.  
 
Totalt har fem intervjuer genomförts. Tre intervjuer med representanter delaktiga i 
hyresgästmixen för fem köpcentrum i Stockholms innerstad och ytterligare två intervjuer med 
sakkunniga i branschen som gett sin syn på marknaden och hur fastighetsägare arbetar. För att 
studera hur stor del av butiksutbudet i köpcentrumen som utgörs av butikskedjor har också en 
statistik undersökning gjorts. 
 
Från intervjuerna går det att konstatera att det är speciellt att arbeta med hyresgästmixen i 
köpcentrum belägna i Stockholms innerstad, framförallt i city. Traditionellt sett utgörs 
ankarhyresgästerna i svenska köpcentrum av de större butikskedjorna. De har med andra ord 
en dragningskraft som skapar kundflöde till köpcentrumet. I Stockholm city har dessa 
butikskedjor inte samma dragningskraft i och med att det redan finns ett så stort utbud av 
dem. Detta gör att ankarhyresgäster heller inte används i samma utsträckning i Stockholm 
city. Istället ska köpcentrumets hela sammansättning av hyresgäster fungera som ett ankare 
och konkurrensmedel gentemot andra köpcentrum och det stora utbudet av enskilda butiker. 
 
Utifrån den statistiska undersökningen går det att utläsa att butiksutbudet i köpcentrumen i 
Stockholms innerstad är likriktat. En stor andel av butikerna utgörs av kedjebutiker och mer 
än hälften utgörs av de stora kedjorna. Inne i city tycks likriktningen inte vara ett problem i 
dagsläget. Var likriktningen däremot skulle kunna utgöra ett problem är bland de lokala 
affärscentrumen belägna i stadsdelarna Södermalm, Kungsholmen och Östermalm.  
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Abstract  
  
  Title: The tenant mix in shopping centers 

- A study of the shopping centers in Stockholm inner city 
Authors Jessica Andersson and Sofie Lindström 
Department Department of Real Estate and Construction Management  

Centre for Banking and Finance 
Thesis number Xxx 
Supervisor Jessica Lindbergh 
Keywords Shopping centers, tenant mix, anchor tenant, rectification. 
  
In March 2012 a new shopping center with an innovative and niched concept opened in 
Stockholm city. According to the property owner who developed this shopping center none of 
the major chains would be a part of the tenant mix. The different concept of this shopping 
center made it interesting to see how property owners in the center of Stockholm is working 
and competing with its range of shopping centers.  
 
Initially, a consistent literature study was made on the subject. From previous reports it 
appears that shopping centers in Sweden is considered rectified to its range. The rectification 
can be traced to that the big chains are taking significant market share and often choose to 
locate in shopping centers. This is considered to be an urban problem, because in the large 
cities there are many shopping centers for customers to choose from. In this context, this 
essay will find out if the rectification is a problem for shopping centers in downtown 
Stockholm.    
 
Interviews were conducted with three representatives involved in the tenant mix for five of 
the shopping centers in downtown Stockholm. Further, two interviews with experts in the 
industry were performed where they gave their view on the market and how property owners 
are working. Also a statistical study has been made to study how much of the retail offer in 
shopping centers consists of chain stores.  
 
From the interviews it is possible to conclude that it is special to work with the tenant mix in 
shopping centers located in the inner city, especially downtown. Traditionally, the anchor 
tenants in Swedish shopping centers are the larger retail chains. They have an appeal that 
creates customer flow to the shopping center. In the inner city, these chains no longer have the 
same appeal since there is already such a large variety of them. What follows is that the 
anchor tenants is not used to the same extent in the inner city. Instead, the shopping centers 
entire composition of tenants acts as an anchor and competitive advantage over other 
shopping centers and the wide range of individual shops.     
 
From the statistical analysis we can tell that the shopping centers in central Stockholm are 
standardized. A large proportion of the shops are chain stores and more than half consists of 
the major chains. In the city the rectification doesn’t seem to be a problem in the current 
situation. However, it could be a problem among the local centers situated in the districts of 
Södermalm, Kungsholmen and Östermalm.     
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Förord 

Denna uppsats har skrivits under våren 2012 på Institutionen för fastigheter och byggande och 
centrum för bank och finans på Kungliga Tekniska Högskolan. Uppsatsen är en del av 
kandidatprogrammet Fastighet och Finans.  
 
Vi vill rikta ett stort tack till de som bidragit med information till denna uppsats och tagit sig 
tid till att delta i våra intervjuer. Vi vill även passa på att tacka vår handledare Jessica 
Lindbergh för vägledning under skrivprocessen.  
 
Trevlig läsning!  
 
Stockholm 2012-05-23 
 
Jessica Andersson och Sofie Lindström    
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1 Inledning 

Handeln i Sverige har under de senaste två årtiondena genomgått många strukturella 
förändringar. Utbudet har ökat, handelskanaler har tillkommit och befintliga handelskanaler är 
under ständig utveckling (HUI 2011, s.8). Trots denna utveckling talas det om en likriktning 
bland utbudet i Sveriges köpcentrum. Butikskedjorna tar allt fler marknadsandelar och det är 
tydligt i köpcentrumens hyresgästmix att de gärna etablerar sig i köpcentrum. 
Ytterligare en faktor som bidrar till att köpcentrumen påminner om varandra är att de större 
kedjorna tenderar till att sametablera sig. (Bergström och Kolterjahn 2004, s.19) I en 
forskningsrapport, ”Likriktning – Möjlighet och hot i svenska köpcentrum”, utgiven av 
Handelns Utredningsinstitut anses detta kunna bli ett problem i Sveriges större städer var det 
finns ett stort antal köpcentrum som det inte tar särskilt lång tid att åka mellan. Möjligheten 
för konsumenten att välja ett köpcentrum framför ett annat gör det därför viktigt att 
differentiera sig för att vara konkurrenskraftig. I mars 2012 öppnade AMF fastigheter ett helt 
nytt köpcentrum i Stockholm city. På köpcentrumets hemsida beskrivs konceptet enligt 
följande: 
 
”MOOD Stockholm är mer än bara vanlig shopping. Här utgick vi nämligen från dig som 
besökare, och byggde sedan därefter. Vårt mål var att skapa en plats som inte var som någon 
annan i Stockholm. Därför hittar du bara krögare och butiksägare som brinner för just sin 
verksamhet och att ge dig service, i en miljö som är både vacker och utmanande.” 
 
”Hos MOOD Stockholm hittar du bara engagerade detaljister som brinner för sina butiker. 
Kanske lite andra varumärken än vad man är van vid, men å andra sidan så mycket bättre.” 
 
MOOD Stockholm framställs som ett nischat köpcentrum och en del av fastighetsägarnas 
målsättning har varit att skapa ett koncept som inte innehåller någon av de stora 
kedjebutikerna (AMF:s storsatsning, 2012). Frågan är om denna satsning från AMF 
fastigheter är ett tecken på att likriktningen är ett problem bland köpcentrumen i Stockholms 
innerstad och att det framöver kommer bli viktigare att erbjuda ett mer varierat butiksutbud. 
Därmed är det intressant att undersöka ifall utbudet i innerstaden är likriktat och ifall detta kan 
anses utgöra ett problem. Vidare är det även relevant att undersöka hur fastighetsägarna 
arbetar med sitt utbud idag för att kunna förstå den potentiella problematiken.  
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1.1 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur fastighetsägare till köpcentrum arbetar med 
dess hyresgästmix. Uppsatsen ska även reda ut ankarhyresgästens betydelse och undersöka 
om likriktningen i svenska köpcentrum är ett problem i Stockholms innerstad.  
 

1.2 Disposition 
Metod och datainsamling – I denna del beskrivs tillvägagångssätt för insamling av 
information och hur den har bearbetats.  
 
Teori – Den första delen av uppsatsen ska ge en teoretisk översikt av förvaltning av 
köpcentrum. Den ska också redogöra för likriktningen i svenska köpcentrum utifrån en 
tidigare forskningsrapport. 
 
Empirisk bakgrund – Detta avsnitt ger en bild av köpcentrumens historiska utveckling i 
Stockholms innerstad. Här presenteras även fem köpcentrum som i uppsatsen kommer att 
refereras till som ”studieobjekten”.  
 
Empiri – Svaren från intervjuerna och resultat från en statistisk undersökning presenteras 
kategoriskt utifrån rubrikerna hyresgästmix, ankarhyresgäster och likriktning.  
 
Analys – Denna del ska tillsammans med egna reflektioner knyta samman teori med empiri 
kategoriskt utifrån rubrikerna hyresgästmix, ankarhyresgäst och likriktning. 
 
Slutsatser och förslag på framtida studier – Här redovisas de slutsatser som gjorts utifrån 
analysen i hänseende till uppsatsens syfte. Det framförs även förslag på framtida studier, 
vilket vuxit fram genom arbetets gång. 
 
Källförteckning – Förteckning över de källor som använts till studien. 
 
Bilagor – I denna del bifogas de frågeställningsformulär som använts till intervjuerna, en lista 
över definitioner samt förteckning över de studerade köpcentrumens hyresgäster. 
 

1.3 Avgränsningar 
Studien avgränsar sig till köpcentrum i Stockholms innerstad. Anledningen till denna 
avgränsning är att kunna jämföra köpcentrum med liknande förutsättningar i hänseende till 
läge, marknad och kommunikation. Stockholms innerstad innefattar de fyra 
stadsdelsområdena Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm. I uppsatsen görs 
det även en avgränsning till Stockholm city som endast innefattar stadsdelen Norrmalm. 
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2 Metod och datainsamling 

2.1 Litteratur och elektroniska källor 
För denna uppsats har bland annat en litteraturstudie gjorts. Källor som har använts är tidigare 
skrivna rapporter samt facklitteratur inom ämnet. För insamling av allmän information om 
studieobjekten har de aktuella köpcentrumens hemsida använts som källa samt lämpliga 
internetartiklar. 

2.2 Intervjuer 
Det har utförts fem stycken semistrukturerade intervjuer vid personligt möte med sakkunniga 
inom ämnet samt personer som arbetar med utveckling eller förvaltning av studieobjekten. 
Dessa möten har ägt rum på intervjurespondenternas arbetsplatser. Inför intervjuerna har tre 
olika varianter av frågeställningsformulär utarbetats. Två olika formulär riktat till personer 
som skulle svara på frågor kring de specifika studieobjekten, varav en fråga skiljer sig med 
hänseende till att ett av studieobjekten är nyetablerat. Det tredje frågeformuläret var riktat till 
sakkunniga och omfattade mer övergripande frågor om ämnet. Intervjuerna har spelats in för 
att efteråt transkriberats. Det skriftliga materialet har sedan analyserats efter den information 
som gavs om hyresgästmix, ankarhyresgäster och likriktning. För de frågor som ställts under 
dessa intervjuer, se bilaga 1.   
 
Ur ett källkritiskt perspektiv hade det varit önskvärt att fler fastighetsägare varit 
representerade i intervjuerna. Möjligheten till detta har dock varit begränsad då AMF 
fastigheter äger fem av nio köpcentrum i Stockholms innerstad. Detta har resulterat att de 
representerar fyra av de fem studerade köpcentrumen. 

2.2.1 Respondenter  
 

• Fredrik Kolterjahn – Senior analytiker, Handelns utredningsinstitut 
Datum för intervju 2012-04-17 

 
• Monica Bruvik – Marknadschef och projektledare, Centrumutveckling  

Datum för intervju 2012-04-27 
 

• Karolin Forsling – Affärsområdeschef inom retail, AMF fastigheter  
Datum för intervju 2012-05-03 

 
• Göran Swärdh – Centrumchef för Ringen Centrum, Fältöversten och 

Västermalmsgallerian, AMF fastigheter.  
Datum för intervju 2012-05-04 

 
• Emil Natanaelsson – Asset Analyst, AXA Real Estate  

             Datum för intervju 2012-05-11 
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2.3 Statistisk undersökning 
Det har utförts en statistisk undersökning av andelar butikskedjor i samtliga köpcentrum inom 
den geografiska avgränsningen. Denna undersökning har gjorts beaktande till att vara 
jämförbar med en utvald del av en tidigare undersökning från en forskningsrapport, 
”Likriktning – Möjlighet och hot i svenska köpcentrum”, utgiven av Handelns 
Utredningsinstitut. Därför har exempelvis definitionen av butikskedjor gjorts på samma sätt. I 
forskningsrapporten har butikskedjor definierats efter antalet butiker som återfinns i de 109 
köpcentrumen som studerats. I undersökningen för denna uppsats användes då samma antal 
för definition, men räknat totalt i Sverige. Detta gör att det kan uppstå vissa skillnader på 
vilka butiker som klassas som kedjor eller stora kedjor. I forskningsrapporten framgår att det 
inte tagits hänsyn till ifall det finns ytterligare butiker belägna utanför de studerade 
köpcentrumen. Därför går det att anta att definitionen ändå skulle röra samma antal. Vidare 
kanske inte jämförelsen blir helt rättvis från endera hållen eftersom det säkerligen var en del 
av kedjorna i den tidigare undersökningen som inte kom med i den statistiken.  
 
Undersökningen från forskningsrapporten omfattar endast butikskedjor. I den har därför 
hyresgäster med restaurangverksamhet, caféer, och alla övriga former av service rensats bort. 
För övrig service anges banker, frisörsalonger och liknande. För undersökningen i denna 
uppsats har det därför behövts göra antaganden om vad som omfattar service och gallrat bort  
spa- och badverksamhet, gymverksamhet, systembolag, restauranger samt caféer som 
kombineras med butik. Antagandet att systembolag inte ska vara inräknat borde följaktligen 
innebära att apotekskedjor inte ska vara inräknade med tanke på att det också var en reglerad 
bransch då forskningsrapporten skrevs. Dock utgör apotekskedjorna en del av denna studie då 
de numera är privata kedjor. De köpcentrum som ingått i undersökningen är redovisade i 
listan nedan och en förteckning över deras hyresgäster finns i bilaga 3-11. PUB, Åhléns och 
Nordiska Kompaniet togs inte med i undersökningen då de klassas som varuhus. Information 
om köpcentrumens innehåll bygger på respektive köpcentrums hemsida. Resultatet i denna 
studie har förlitat sig på att informationen på dessa hemsidor är korrekt. Dock bör det tas i 
beaktning att hemsidornas innehåll kanske inte nyligen är uppdaterat, vilket innebär att viss 
information kan saknas eller vara förlegad. Likaså gäller informationen om antalet butiker i 
Sverige som har inhämtats från respektive butiks hemsida samt söksidor som Eniro.  
 
Köpcentrum som den statistiska undersökningen omfattar: 
 

• Bruno 
• Fältöversten 
• Gallerian 
• MOOD Stockholm 
• PK-huset 
• Ringen Centrum 
• Skrapan 
• Sturegallerian 
• Västermalmsgallerian 
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3 Teori 

3.1 Förvaltning av köpcentrum 
Förvaltning av köpcentrum skiljer sig i vissa avseenden från förvaltning av andra typer av 
kommersiella fastigheter. Exempelvis riktar sig förvaltningen av köpcentrum till två led, först 
till hyresgästen men även till hyresgästens kunder som är den slutliga målgruppen. Utbud av 
såväl butiker, service och matserveringar är viktiga parametrar att arbeta med. Även själva 
upplevelsen och inomhusmiljön spelar en stor roll i konkurrensen om kunder. Alla dessa 
faktorer gör förvaltningen av köpcentrum något komplex. Dessutom är handeln en marknad 
under ständig utveckling och för att bibehålla ett köpcentrum attraktivt krävs en aktiv 
kommersiell förvaltning. Ett välförvaltat köpcentrum utgör ett eftertraktat läge för 
hyresgästerna, vilket i sin tur kan ge fastighetsägaren en mer fördelaktig position vid 
fastställande av hyresnivåer. Köpcentrum innefattar förutom uthyrda lokaler även allmänna 
ytor som exempelvis sittplatser, toaletter och shoppingstråk (Fastighetsnomenklatur 2011, 
s.529). Utvecklingen och skötseln av dessa är viktig då de kan vara avgörande för hur mycket 
tid kunden väljer att spendera i köpcentrumet, vilket i sin tur kan påverka omsättningen hos 
hyresgästerna positivt.  
 
I lokaler med handels- och restaurangverksamhet förekommer ofta hyresavtal med 
omsättningsbaserad hyra. Omsättningsbaserad hyra innebär att hyresgästen utöver en 
minimihyra betalar en viss procent av sin omsättning till fastighetsägaren. 
(Fastighetsnomenklatur 2011, s.259) Detta ger alltså ytterligare incitament till 
fastighetsägaren att ge sina hyresgäster goda förutsättningar till att driva sin verksamhet på ett 
optimalt sätt. För att göra det krävs ett nära samarbete och en god förståelse mellan förvaltare 
och hyresgäst. Det är även av stor vikt att förvaltaren har kunskap inom handel och 
hyresgästernas verksamhet (Fastighetsnomenklatur 2011, s.529).  
 
Förutsättningarna för ett framgångsrikt köpcentrum kan delas upp i flera faktorer. Det brukar 
då talas om hårda, mjuka, externa och interna faktorer. De hårda faktorerna innefattar värden 
som läge, tillgänglighet samt marknadsunderlag och de externa faktorerna handlar om 
köpcentrumets konkurrenter samt hur handelsmarknaden ser ut. Faktorer som det finns bättre 
förutsättningar till att arbeta med är de mjuka och de interna faktorerna. De mjuka faktorerna 
består exempelvis av köpcentrumets image, marknadsföring, hyresgästmix, service och 
upplevelser medan organisation, ekonomiska förutsättningar och centrumledning utgör de 
interna faktorerna. (Åldstedt och Malmeby 2011, s.8-9) I denna uppsats kommer endast de 
mjuka faktorerna som berör hyresgästmixen att behandlas, då det är grundläggande kunskap 
för att förstå innebörden av likriktning. Följande teoriavsnitt kommer att behandla ett 
köpcentrums hyresgästmix, vad en ankarhyresgäst är och kort redogöra för ett köpcentrums 
image. Därefter presenteras begreppet likriktning mer ingående. 
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3.1.1 Hyresgästmix 
Sammansättningen av hyresgäster i ett köpcentrum har blivit ett allt mer sofistikerat område 
att arbeta inom, detta då förståelsen av konsumentens beteende har blivit större. En 
hyresgästmix ska ha ett balanserat utbud av butiker, matserveringar och kommersiell service 
som passar köpcentrumets målgrupp. Det finns idag forskningsområden inom målgruppers 
handelsmönster som gör det möjligt för fastighetsägaren att på ett strategiskt sätt skapa en bra 
hyresgästmix. (Coleman 2006, s.59) 
 
Även om matservering inte är någon ny företeelse i ett köpcentrum har utbudet utvecklats och 
idag förekommer allt från foodcourts och caféer till riktiga restauranger som en del av 
utbudet. Det blir också allt vanligare att köpcentrumen erbjuder diverse typer av 
underhållning och aktiviteter. Detta i kombination med matservering gör att det går att utöka 
sin målgrupp och utvidga verksamheten i köpcentrumet till fler timmar på dygnet. Som 
exempel har vissa större externa köpcentrum biografer och bowlingbanor, vilket skapar en 
rörelse i centrumet även på kvällen. (Coleman 2006, s.59) 
  
Förutom att tilltala målgruppen måste hyresgästerna även komplettera och fungera med 
resterande del av köpcentrumets hyresgästmix. Det ska vara naturligt att den tilltänkta kunden 
kan genomföra en stor del av sin shopping eller ärenden i ett och samma köpcentrum. 
(Kaufman och Lane 1996, s.4-25) Beroende på läget i köpcentrumet så passar olika 
verksamheter och hyresgäster. Det finns hyresgäster som skapar kundflöden och därför kan 
ligga i sämre lägen. Sedan finns det hyresgäster som måste dra nytta av andra butikers 
kundflöden som måste placeras strategiskt utifrån det. 
 

3.1.2 Ankarhyresgäster 
Ankarhyresgästen är en hyresgäst som är en dragningskraft i sig självt och därmed en 
bidragande faktor till kundflödet i ett köpcentrum. Utomlands är ankarhyresgästen vanligtvis 
ett varuhus som säljer ett varierat utbud av mode, hem- och fritidsartiklar, elektronik, 
kosmetik och dagligvaror. (Coleman 2006, s.255) I Sverige finns inte någon motsvarighet till 
de utländska varuhusen, utan istället används ofta stora välkända kedjor som 
ankarhyresgäster. I sammanhanget nämns exempelvis butikskedjor som H&M, Lindex, Clas 
Ohlson och diverse livsmedelsbutiker.  
 
Ankarhyresgästen är en viktig komponent i ett köpcentrum, men dess storlek måste anpassas 
efter köpcentrumets totala yta. Ankarhyresgäster har ofta en förmånligare kvadratmeterhyra 
och större lokaler än övriga hyresgäster. Därför bör det finnas en balans i hyresgästmixen 
eftersom merparten av fastighetsägarens hyresintäkter måste komma från de övriga 
hyresgästerna.(Coleman 2006, s.255) Det är även viktigt att ankarhyresgästen placeras 
strategiskt i köpcentrumet för att skapa ett kundflöde till resterande hyresgäster samt för att få 
kunden att gå igenom hela köpcentrumet. Placeringen av en ankarhyresgäst ska vara lätt att 
förstå och vara belägen under god sikt från många platser i köpcentrumet.  
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Typiska placeringar av ankarhyresgäster är exempelvis: 
 

1. I slutet av ett stråk av andra butiker, vilket gör att kunden passerar de andra butikernas 
skyltfönster. 

2. Vid vändpunkter var ankarhyresgästen är inom sikt och drar kunder från båda hållen.  
3. På flera strategiska punkter i köpcentrumets planlösning.    

 

 
 

Figur 1: Typiska placeringar av ankarhyresgäster. (Coleman 2006, s.255) 
 

Ankarhyresgästens betydelse för övriga hyresgästers kundflöden gör också att basen av 
ankarhyresgäster kan vara avgörande för att få in andra hyresgäster i köpcentrumet. Detta är 
påtagligt vid nyetablering av köpcentrum. (Coleman 2006, s.255) 
 

3.1.3 Image  
Imagen är den bild omvärlden har av ett köpcentrum och är en betydande faktor vid 
konsumentens val av köpcentrum. Image är egentligen inte en egen framgångsfaktor utan 
produkten av arbetet med flera faktorer så som hyresgästmix, tillgänglighet, service, atmosfär 
och marknadsföring. (Paljak & Klint, 2011 s.10) Ett tydligt exempel är det Nordiska 
Kompaniet som har en välinarbetad image som ett exklusivt varuhus. För att arbeta med 
imagen är det viktigt att köpcentrumets målgrupp är specificerad och att vara medveten om 
vad som tilltalar den. Hos kunden skapas sedan bilden av köpcentrumet genom en 
kombination av förväntningar och själva upplevelsen i köpcentrumet (Bruvik 2006, s.6). Det 
är därför väsentligt att erfarenheten av kundens besök lever upp till de förväntningar som 
skapas hos kunden genom exempelvis marknadsföring.  
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3.2 Likriktning 
Följderna av kedjebutikernas framgång på marknaden visar sig tydligt i de svenska 
köpcentrumen. Då dessa tar allt fler marknadsandelar blir köpcentrumen mer likvärdiga till 
utbudet. I en forskningsrapport, ”Likriktning – Möjlighet och hot i svenska köpcentrum”, 
utgiven av Handelns Utredningsinstitut har det gjorts en undersökning som omfattar 109 
köpcentrum i hela Sverige. Undersökningen visar att drygt 60 procent av köpcentrumens 
butiksutbud utgörs av kedjor. Då inkluderas även små kedjor som definieras som en 
butikskedja med 5 eller fler butiker i de undersökta köpcentrumen. Stora kedjor definieras 
som butikskedjor med 25 eller fler butiker i de undersökta köpcentrumen, vilka står för drygt 
30 procent av butiksutbudet i de studerade köpcentrumen (Bergström och Kolterjahn 2004, s. 
4). Utifrån rapporten är köpcentrumen även lika till utformning och design, men den 
övergripliga definitionen av likriktning tycks vara den höga andel kedjebutiker i centrumens 
butiksutbud. 
 
Det likriktade utbudet kan vara både positivt och negativt. De större kedjorna kan med sina 
stordriftsfördelar ofta erbjuda förmånliga priser vilket gör att deras produkter ofta är 
efterfrågade. De kan även ge konsumenten mer fördelaktiga garantier och köpvillkor. Det kan 
dock bli svårt för köpcentrumen att vara konkurrenskraftiga om de inte differentierar sig och 
erbjuder något annat än samma butiker som nästa köpcentrum. Detta kan främst visa sig bli 
ett problem i storstäderna där det finns ett stort utbud av köpcentrum på en begränsad yta, 
vilket gör det lätt för kunden att välja ett köpcentrum framför ett annat. (Bergström och 
Kolterjahn 2004, s.5) 
 
De större kedjorna är väl medvetna om vilka butiker de vill ligga bredvid. Att kedjorna 
tenderar att sametablera sig blir påtagligt då samma butikskedjor ofta återfinns tillsammans i 
köpcentrum. Det är vanligt att de stora klädkedjorna H&M, KappAhl, Lindex, Dressman och 
JC etablerar sig i samma köpcentrum då detta gynnar försäljningen. Exempelvis ligger 
Dressman i 92 procent av fallen i samma köpcentrum som H&M. Detta tyder på att Dressman 
har en etableringsstrategi där de tjänar på att ligga i närheten av H&M. (Bergström och 
Kolterjahn 2004, s. 29) 
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4 Empirisk bakgrund 

4.1 Köpcentrum i Stockholms innerstad 
Fenomenet att erbjuda ett stort utbud av olika slags varor under ett och samma tak visade sig i 
Stockholms innerstad redan under 1800-talet i form av varuhus. Nordiska Kompaniet öppnade 
på Hamngatan 1915 och samma år öppnades vår tid Åhléns, Åhlén & Holm, på Södermalm. 
Varuhuset PUB öppnades vid Hötorget 1925 efter att ha varit under uppbyggnad sedan 1882. 
PUB var länge i framkant vad det gällde mode och var bland de första att erbjuda ett utbud av 
konfektion. (Stockholms historia, 2010) Under 1970-talet fortsatte utvecklingen av handel 
längst Hamngatan, då köpcentrumen PK-huset och Gallerian invigdes (PK-huset, Gallerian) 
Samma årtionde öppnade också Fältöversten vid Karlaplan och under 1980-talet tillkom 
Ringen Centrum på Södermalm och Sturegallerian på Stureplan (Fältöversten, Ringen, 
Sturegallerian). Inte förrän tidigt 2000-tal öppnade Västermalmsgallerian på Kungsholmen 
och Skatteskrapan som ligger på Södermalm nyinvigdes som ett köpcentrum 2007 
(Västermalmsgallerian, Skrapan). 

4.2 Studieobjekt  
Utifrån de intervjuer som genomförts berörs fem köpcentrum. Dessa är MOOD Stockholm, 
Västermalmsgallerian, Ringen Centrum, Fältöversten och Sturegallerian. Nedan följer en 
karta som visar de olika köpcentrumens läge i Stockholms innerstad.  
 

 

Figur 2: Karta över studieobjektens läge. 
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4.2.1 MOOD Stockholm 
MOOD Stockholm öppnades i f.d. Salénhuset i mars 2012 och upptar kvarteret runt 
Norrlandsgatan, Mäster Samuelsgatan, Regeringsgatan och Jakobsbergsgatan i Stockholm 
city. Köpcentrumet har en totalyta på 14 000 kvm och har ett 60-tal hyresgäster fördelade på 
fyra våningsplan (AMF fastigheter). MOOD Stockholm ägs och förvaltas av AMF fastigheter. 
Hyresgäster som återfinns i köpcentrumet är exempelvis butikerna Best of Brands, Stockholm 
Market och Day. För fullständig förteckning av hyresgäster i köpcentrumet, se bilaga 3. Stort 
fokus ligger på servicetjänster och restauranger. I utbudet finns MOOD Stockholm 
Concierger som erbjuder tjänster som ska förenkla vardagen. Tjänsterna omfattar allt från 
barnpassning och personlig kock till att stränga tennisracket eller att få hjälp med shoppingen. 
Det finns även trädkojor som går att boka för konferens etc. (MOOD Stockholm) 
 

4.2.2 Västermalmsgallerian 
Västermalmsgallerian är en inomhusgalleria i två plan mitt på Kungsholmen i Stockholms 
innerstad.  Nedre plan ligger i anslutning till Fridhemsplans tunnelbanestation och övre plan 
har en stor entré i korsningen av Fleminggatan och S:t Eriksgatan. Köpcentrumet omfattar ca 
17 000 kvm handelsyta och har i dagsläget ett 40-tal hyresgäster. Hyresgäster som återfinns i 
gallerian är bland andra ICA, H&M, Systembolaget, Granit och MQ. För fullständig 
förteckning av hyresgäster se bilaga 4. År 2010 beräknades antal besökare till 
Västermalmsgallerian ca 8,3 miljoner. AMF fastigheter är sedan första kvartalet 2012 formellt 
ägare av Västermalmsgallerian. (AMF fastigheter) 
 

4.2.3 Ringen Centrum  
Ringen Centrum är ett inomhuscentrum i ett plan på Södermalm. Köpcentrumet ligger i 
korsningen av Götgatan och Ringvägen med en entré mot varsin gata och i nära anslutning till 
Skanstulls tunnelbanestation. Köpcentrumet omfattas av ca 21 000 kvm och har i dagsläget ett 
50-tal hyresgäster. Hyresgäster som återfinns i köpcentrumet är bland andra ICA, H&M, 
Lindex, MQ och Systembolaget. För fullständig förteckning av hyresgäster se bilaga 5. Antal 
besökare till Ringen Centrum var 2010 ca 4,4 miljoner. AMF fastigheter är sedan första 
kvartalet 2012 formellt ägare av Ringen Centrum. (AMF fastigheter) 
 

4.2.4 Fältöversten 
Intill Karlaplan på Östermalm i Stockholms innerstad ligger Fältöversten som är ett 
inomhuscentrum i ett plan. Köpcentrumet ligger i nära anslutning till Karlaplans 
tunnelbanestation och omfattas av ca 21 000 kvm handelsyta. Fältöversten har ett 60-tal 
hyresgäster och butiker som återfinns i köpcentrumet är bland andra H&M, Sabis och 
Newhouse. För fullständig förteckning över samtliga hyresgäster, se bilaga 6. Antal besökare 
till Fältöversten uppmättes 2010 till ca 5,6 miljoner. AMF fastigheter är sedan första kvartalet 
2012 formellt ägare av Fältöversten. (AMF fastigheter) 
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4.2.5 Sturegallerian 
Sturegallerian är en inomhusgalleria mitt på Stureplan i Stockholm city. Gallerian har totalt 
tre entréer, två mot Stureplan och en mot Grev Turegatan. Totalt omfattas gallerian av ungefär 
13 000 kvm butiksyta (Catella, 2006) och har ett 60-tal hyresgäster. Butiker som återfinns i 
gallerian är bland andra Zara, Massimo Dutti och Tous. En fullständig förteckning över 
Sturegallerians hyresgäster finns i bilaga 7. Sturegallerian har en institutionell ägare var AXA 
Real Estate har uppdraget som kapitalförvaltare. 
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5 Empiri 

5.1 Hyresgästmix 
I Stockholm city var det finns ett stort utbud av handel på ett begränsat område handlar det 
om att vara medveten om vilken plats köpcentrumet är beläget på och att anpassa sig till det. 
AMF fastigheter anser att det är grundläggande att veta vilken målgruppen är, då det kan 
skilja sig avsevärt bara på några hundra meter i Stockholms city. Köpcentrumet ska 
komplettera sina grannar i shoppingvarvet, men samtidigt ha ett konkurrerande utbud. Ett 
exempel på detta är MOOD Stockholm som så småningom är tänkt att utgöra ett naturligt 
shoppingvarv tillsammans med NK och Biblioteksgatan. (Forsling, 2012)  
 

5.1.1 MOOD Stockholm  
Tanken är att det ska vara en stadskänsla inne i MOOD Stockholm. Det ska finnas butiker 
som annars är belägna i gatulägen på stan och restaurangerna ska skapa en känsla av torg. 
Hyresgästmixen ska också göra att kunder kommer till köpcentrumet i olika sammanhang och 
ärenden. För att shoppa, äta eller ta ett glas vin, nyttja utbudet av concierger tjänster, arbeta i 
work launch eller ha konferens i träkojorna. Detta gör köpcentrumet till en levande plats var 
det finns rörelse och som gör det attraktivt för nya besökare. Konceptet bakom MOOD har 
också gjort att de idag har hyresgäster som annars inte vill etablera sig i köpcentrum. I och 
med köpcentrumets målgrupp som består av samma kunder som rör sig på Biblioteksgatan 
och NK, har butikerna en prisbild i nivån högre än exempelvis Gallerian några hundra meter 
bort. Forsling (2012) menar dock att varumärkenas image har varit viktigare än prisnivån vid 
val av hyresgäster. En välkänd kedja som trots konceptet tagits in i hyresgästmixen är Nilson 
Shoes som är en av de dominerande skokedjebutikerna i Sverige. I detta fall har butikskedjan 
med önskemål från AMF fastigheter anpassat sortimentet till köpcentrumets image. Forsling 
(2012) säger att detta är något hon skulle vilja se mer av i framtiden, att kedjorna anpassar sig 
mer till sitt läge. Hon tror också att det är något som kommer vara nödvändigt för att kedjorna 
ska lyckas hänga med i utvecklingen.  
 

5.1.2 Ringen Centrum, Västermalmsgallerian & Fältöversten  
Dessa köpcentrum är inte belägna inne i Stockholm city utan fungerar mer som lokala 
affärscentrum för bosatta i respektive stadsdel. Köpcentrumen är väldigt likvärdiga vad det 
gäller storlek, butiksmix och vilket läge de befinner sig i just nu. Det som skiljer 
köpcentrumen åt är deras målgrupper. Kunderna är framförallt de som är bosatta i kvarteren 
runt om, men även människor som reser med kollektivtrafiken då alla tre centrum ligger i 
anslutning till tunnelbanan.  
 
I detta skede då köpcentrumen nyligen förvärvats av AMF fastigheter har hyresgästmixen inte 
hunnit bearbetats ännu. Istället handlar arbetet i dagsläget om renlighets- och 
trygghetsfaktorer. När det är klart återstår arbetet för att ge vart och ett av dessa köpcentrum 
sin egen identitet. För att fastställa dessa kommer det att göras kundundersökningar för att se 
vilka målgrupperna är och vad de efterfrågar. Swärdh (2012) tror att det kommer ske 
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förändringar i hyresgästmixen, men att de stora kedjorna kommer att finnas kvar. Detta på 
grund av att de tillsammans med serviceinrättningar som systembolaget och apotek utgör en 
bas som efterfrågas i ett lokalt affärscentrum, men även av ekonomiska skäl. Han menar att 
köpcentrum ofta ligger i dyra fastigheter med hög hyra, och att det är de stora kedjorna som 
har en ekonomisk uthållighet till det. Idag finns det vakanta lokaler, men AMF fastigheter 
kommer inte att tillsättas nya hyresgäster innan det är fastställt vilken profil köpcentrumen ska 
ha. Det är ur strategisk synpunkt viktigare att hitta en hyresgäst som är rätt för framtiden än 
att fylla en vakans enbart för att undvika tomma lokaler. Tanken är att det så småningom ska 
tillkomma andra butiker som ska passa köpcentrumens identitet och ge hyresgästmixen en 
udd. Något Swärdh (2012) redan idag kan säga är att utbudet av matserveringar och 
sportbutiker är undermåliga i samtliga av köpcentrumen. Det är även relevant att kunna 
tillgodose de kunder som är på resande fot genom att till exempelvis kunna köpa kaffe eller 
göra snabba ärenden på diverse serviceställen. 
 

5.1.3 Sturegallerian 
I Sturegallerian arbetar fastighetsägarna inte aktivt med hyresgästmixen i dagsläget. Detta på 
grund av att det kostar väldigt mycket pengar att byta ut hyresgäster och utan att ha en klar 
strategi finns det risk att detta görs i onödan. Idag utgörs hyresintäkterna till hälften av 
kontorslokaler och hälften av butiker och restauranger. Sturegallerians varumärke består till 
stor del av dess restauranger och Sturebadet som framkallar en känsla av lyx. I övrigt menar 
Natanaelsson (2012) att hyresgästmixen känns lite omodern och att den skulle se annorlunda 
ut om den tagits fram idag. Han är också överrens med Forsling om att imagen är viktigare än 
prisnivån vid val av hyresgäster. Det finns exempelvis ganska många varumärken som inte 
har så hög prisbild, men som fortfarande har en image som skulle passa in i Sturegallerian. 
Om hyresgästmixen skulle omarbetas idag skulle Natanaelsson (2012) gärna se att 
Sturegallerian var först med ett antal internationella varumärken. Det är inte säkert att dessa 
butiker skulle fungera lika bra i Sverige som i utlandet, men genom att vara först med dem 
skulle det ge ett visst nyhetsvärde. Natanaelsson (2012) tror dock att det även måste finnas 
svenska varumärken och att en kombination av svenskt och internationellt är en bra 
hyresgästmix. 
 

5.1.4 Vad är en optimal hyresgästmix? 
Alla respondenter är eniga om att en optimal hyresgästmix inte finns. Det sker ständigt 
förändringar på marknaden och för att hänga med skulle det krävas ett aktivt arbete med att 
uppdatera hyresgästmixen efter målgruppens intresse. Det är också dyrt att säga upp 
hyresgäster i och med hyreslagstiftningen som innebär att hyresgästen har besittningsskydd.  I 
MOOD Stockholm arbetar de emellertid med ett antal ”pop-up ytor”, var det har tecknats 
korta hyresavtal utan besittningsskydd för att kunna modellera med hyresgästmixen. Swärdh 
(2012) säger att han gärna skulle vilja arbeta på samma sätt, men att det är något som måste 
ha fastslagits från början för att fungera ekonomisk. Även Natanaelsson (2012) tycker att det 
är intressant då det öppnar upp för nya möjligheter och flexibilitet, men tror inte att det är ett 
tillvägagångssätt som kommer användas i framtiden. Dels för att kortare hyresavtal som är 
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alternativet för att undvika besittningsskyddet inte är fördelaktigt för hyresgästen då det är 
viktigt för dem att kunna täcka upp sina investeringar, och dels för att fastighetsägare över lag 
vill ha långa avtal med stabila hyresgäster då det är bra för fastighetsvärdet.(Natanaelsson, 
2012)  
 
Även om det inte går att uppnå en optimal hyresgästmix så är det viktigt att köpcentrumen har 
en bred hyresgästmix i Stockholms innerstad.(Bruvik, 2012; Natanaelsson, 2012) Vidare är 
det av stor vikt att utbudet passar köpcentrumets image och målgrupp, dock behöver inte allt 
ligga inom samma prissegment då kunder gärna blandar dyra och billigare produkter 
(Natanaelsson, 2012). En undersökning gjord av Centrumutveckling visar också att det är 
vanligt att konsumenten gärna blandar koncept. Exempelvis kan en och samma konsument 
inhandla en dyrare tröja på NK och även köpa strumpor från H&M.(Bruvik, 2012) En annan 
faktor som blivit allt viktigare i köpcentrumens utbud är service och matservering. 
Natanaelsson (2012) berättar att restaurangutbudet som tidigare har stått för ca 10 procent av 
ett köpcentrums yta idag uppgår mot ca 20-25 procent. Respondenterna talar även mycket om 
att skapa en plats och en destination mer än att bara vara ett köpcentrum. Shoppingen ska 
kombineras med annat för att få en komplett upplevelse. I frågan om vad som skulle fungera 
bäst om det skulle tillkomma ett köpcentrum i Stockholms innerstad tror Bruvik (2012) på 
vad hon kallar för ”massmarket”. Hon ger som exempel ett stort köpcentrum med Gallerians 
utbud gånger tre, se bilaga 9. Konsumenten skulle säkerligen betrakta detta köpcentrum som 
lite tråkigt, men skulle ändå besöka det och tycka att det var ganska bra.  
 

5.2 Ankarhyresgäster 
Ankarhyresgästens betydelse skiljer sig mellan köpcentrumen i Stockholms innerstad och de 
externa köpcentrumen. I de externa köpcentrumen är ankarhyresgästen viktig för besöksflödet 
medan samma rörelse redan finns naturligt i innerstaden. Det skiljer sig även vilka butiker och 
kedjor som utgör en ankarfunktion. I de externa köpcentrumen är vanligtvis de stora 
butikskedjorna som exempelvis H&M och Lindex ankarhyresgäster. I innerstaden förlorar 
dessa sin dragningskraft i och med att det finns ett så stort utbud av dem i form av enskilda 
butiker. (Kolterjahn, 2012) Enligt Kolterjahn (2012) har dessa kedjor istället en funktion som 
hygienfaktorer i köpcentrumen i Stockholms innerstad, vilket innebär att de bör finnas som ett 
basutbud då konsumenterna förväntar sig detta. 
 

5.2.1 MOOD Stockholm 
Forsling (2012) säger att de i utvecklingen av MOOD Stockholm inte har arbetat med 
ankarhyresgäster på ett traditionellt sätt. De har alltså inte arbetat utifrån att en hyresgäst ska 
vara viktigare än någon annan. Det har istället handlat om helheten och vad de 60 
hyresgästerna skapar tillsammans. Ändå går det att säga att restaurangerna och möjligtvis Best 
of brands fungerar som en typ av ankare i köpcentrumet. Restaurangerna då de är noga valda 
krögare vars gäster utgör en stor del av köpcentrumets besökare. Sedan att Best of brands som 
med sitt utbud av olika varumärken ger en varuhuskänsla och är placerad med en 
damavdelning och en herravdelning i varsin hörna av köpcentrumet. Forsling (2012) menar att 
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det är riskabelt att bygga upp ett helt köpcentrum utefter en ankarhyresgäst på grund av att det 
ständigt sker förändringar på marknaden. Istället måste hela butiksmixen gemensamt skapa en 
plats och destination som är attraktiv för kunden. 
 

5.2.2 Ringen Centrum, Västermalmsgallerian & Fältöversten  
Dessa köpcentrum är belägna utanför Stockholm citys shoppingstråk och fungerar därför som 
lokala affärscentrum. Närheten till bostäder och innebörden av att köpcentrumen är 
lokaliserade i knutpunkter i kollektivtrafiken gör att samtliga livsmedelsbutiker klassas som 
viktiga ankarhyresgäster. Även H&M och Lindex kan anses som ankarhyresgäster i den 
bemärkelse att det är viktigt att dem finns i köpcentrumen. (Swärdh, 2012) 
 

5.2.3 Sturegallerian 
Sturegallerian har inte några direkta ankarhyresgäster, även om Natanaelsson (2012) menar på 
att restaurangerna, Sturecompagniet och Sturebadet spelar en mycket viktig roll för 
köpcentrumet och dess image. Dessa drar mycket folk till Sturegallerian under olika tider på 
dygnet, men utgör ingen ankarfunktion då de inte gynnar omsättningen hos köpcentrumets 
övriga hyresgäster i den utsträckning som krävs för att vara en ankarhyresgäst. Exempelvis 
kommer människor dagligen till Sturebadet, men besöket kombineras inte nödvändigtvis med 
handel i någon av gallerians butiker. Natanaelsson (2012) säger att det finns butiker i 
Sturegallerian som säkert skulle kunna fungera som ankarhyresgäster om resten av 
hyresgästmixen hade varit annorlunda. Men i dagsläget ser han inte hur kunden som gärna går 
till någon av dessa butiker sedan skulle fortsätta in i någon av dem andra butikerna.  
 

5.2.4 Vad är en ankarhyresgäst? 
Utifrån intervjuerna råder det skilda meningar om ankarhyresgäster och vilka som faktiskt 
spelar denna roll i Stockholms innerstad. Kolterjahn (2012) säger att en ankarhyresgäst inte 
nödvändigtvis behöver vara en butik inom detaljhandel utan kan lika gärna vara en restaurang 
eller livsmedelsbutik. Han påstår även att livsmedelsbutiker alltid är en ankarhyresgäst då 
dagligvaruhandeln genererar så pass mycket pengar. Där får han delvis medhåll av Bruvik 
(2012) som också anser att livsmedelsbutiker och då i synnerhet ICA som är marknadsledande 
är en klassisk ankarhyresgäst i andra städer och i externa köpcentrum. Däremot betraktar hon 
inte livsmedelsbutiker som direkta ankarhyresgäster i Stockholms innerstad, utan menar på att 
det snarare är närheten till bostaden som är viktig i det hänseendet. Hon ifrågasätter också 
ifall restauranger är ankarhyresgäster. Även om en restaurang med ett högt besöksflöde bidrar 
till en rörelse i köpcentrumet behöver det inte betyda att konsumenten kombinerar det besöket 
med att shoppa. 
 
Sverige har ur ett internationellt perspektiv inga direkta ankarbutiker. Detta eftersom att de 
oftast utgörs av varuhus och att vi i Sverige inte har något sådant i samma bemärkelse med ett 
lika komplett utbud. Istället fungerar köpcentrumet i sin helhet med sammansättningen av 
hyresgäster som ett ankare i det shoppingvarv det är beläget i. (Bruvik, 2012) Det är också det 
som är styrkan med ett köpcentrum i konkurrensen mot enskilda butiker.(Natanaelsson, 2012) 
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5.3 Likriktning 
I undersökningen som gjorts över butiker i köpcentrum belägna i Stockholms innerstad visar 
det sig att 76 procent av butikerna utgörs av både stora och små kedjebutiker, och att 56 
procent utgörs av enbart stora kedjebutiker.  
 

 
Figur 3: Diagram över andel små och stora kedjebutiker i studerade köpcentrum. 

 

 
Figur 4: Diagram över andel stora kedjebutiker i studerade köpcentrum. 

 
 
Diagrammen ovan ger en bild av hur det ser ut i de studerade köpcentrumen avseende andelen 
kedjebutiker och stora kedjebutiker. I figur 3 går det att utläsa att en stor andel av innerstadens 
köpcentrum består av kedjebutiker. Det är endast två köpcentrum där antalet kedjebutiker 
understiger hälften av utbudet. I diagrammet går det även att utläsa att det framförallt är de 
lokala affärscentrumen som har den högsta andelen kedjebutiker i sitt utbud. Figur 4 visar ett 
liknande resultat där de köpcentrum med en stor andel kedjebutiker även har en stor andel 
stora kedjebutiker. De som särskiljer sig är Bruno, Sturegallerian och Västermalmsgallerian 
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som tappar relativt stora andelar då de små kedjorna räknas bort. Köpcentrumet med minst 
andel i båda kategorierna är MOOD Stockholm. Störst andel i båda kategorierna har Ringen 
Centrum. Mer detaljerade siffor redogörs i följande tabell. 
 
 

Köpcentrum
Totala antal 

butiker 
Andel 

kedjebutiker (%)
Andel stora 

kedjebutiker (%)
Bruno 7 57 29
Gallerian 63 75 59
Fältöversten 48 81 65
MOOD Stockholm 42 12 2
PK-huset 20 80 65
Ringen Centrum 36 89 83
Skrapan 20 55 40
Sturegallerian 47 43 19
Västermalmsgallerian 37 89 54
Totalt 313 76 56  

Tabell 1: Tabell över det totala antalet butiker och kedjebutiker. 
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6 Analys 

6.1 Hyresgästmix 
En optimal hyresgästmix anses inte vara möjlig att uppnå. Även om det skulle vara möjligt, så 
skulle det vara svårt att upprätthålla den eftersom att marknaden konstant förändras. Det är 
heller inte alla fastighetsägare som arbetar aktivt med sin hyresgästmix eftersom det är dyrt att 
byta ut sina hyresgäster. Vid uppsägning av en hyresgäst kan fastighetsägaren bli 
ersättningsskyldig i och med besittningsskyddet. Samtidigt måste potentiella 
hyresgästanpassningar för en ny hyresgäst kosta både tid och pengar. Att hålla en uppdaterad 
hyresgästmix kräver att det finns en klar strategi för hur hyresgästmixen ska se ut för att 
undvika onödiga kostnader. För att arbeta på det sättet som de gör i MOOD Stockholm med 
korta hyresavtal borde det också krävas en hel del arbete med att alltid ha en ny passande 
hyresgäst på tur för att undvika vakanser. En fråga som tyvärr aldrig ställdes i intervjun med 
Forsling var hennes syn på vakanser i MOOD. Om det i ett så konceptinriktat köpcentrum är 
bättre att ha en lokal stå tom än att ta in en hyresgäst som inte passar konceptet. Troligtvis 
skulle det inte behöva gå så långt i och med att det finns många som mer eller mindre skulle 
passa konceptet, men det är fortfarande en intressant fråga då hyresgästmixen verkar ha en 
stor inverkan på köpcentrumets image. En hyresgäst som inte passar in i konceptet borde då 
kunna ha en negativ inverkan på imagen. Dock skulle kundens uppfattning troligtvis inte 
skadas nämnvärt så länge det inte skulle vara ett grovt övertramp mot konceptet som att 
exempelvis ta in en lågpriskedja. Men i ett köpcentrum som MOOD vars hyresgäster är 
aktörer som annars inte vill etablera sig i köpcentrum kan det vara möjligt att dessa 
hyresgäster skulle reagera på om AMF fastigheter skulle arbeta utanför sitt nuvarande 
koncept. För att återgå till korta avtal undrar vi hur hyresgäster ställer sig till att skriva under 
dessa avtal. Visst finns det säkert de som bara vill testa marknaden en kortare period, men 
någonstans måste det finnas en kompromiss om hyresgästanpassningar etc. för att det ska vara 
av värde för hyresgästen. Alternativt att det finns möjlighet till förlängning om butiken har en 
viss framgång.  
 
Svaren från intervjuerna matchar bra med vad som går att läsa i teorin vad det gäller 
matservering. Restauranger och matutbudet verkar ha fått en stor betydelse i dagens 
köpcentrum. Både MOOD Stockholm och Sturegallerian är exempel på detta och även i de 
lokala affärscentrumen är matservering något som kommer vara prioriterat. Att ha ett bra 
utbud av mat och dryck är ett sätt att skapa ett kundflöde som sträcker sig till flera tider på 
dygnet. I teorin kan även denna rörelse skapas med hjälp av att erbjuda diverse aktiviteter. 
Visserligen har Sturegallerian ett bad och flera köpcentrum har hyresgäster som erbjuder 
SPA-behandlingar. Men i övrigt verkar ett sådant utbud av aktiviteter så som biografer eller 
bowlinghallar inte vara vanligt förekommande i innerstadens köpcentrum. Kanske är det mer 
konkurrenskraftigt i externa köpcentrum då aktiviteter erbjuds i hög grad i innerstaden ändå.  I 
MOOD arbetar de på ett liknande sätt med syftet att dra folk i olika sammanhang och ärenden 
med konferensmöjligheter och diverse tjänster från Concierger.  
 
En iakttagelse vi har gjort är att konsumenternas handelsmönster verkar krocka med hur 
viktigt det är att hålla sig enhetlig till sitt koncept. Hyresgästmixen ska vara anpassad efter 
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målgrupp och läge. Samtidigt är kundens handelsmönster mångfacetterat och ligger inte alltid 
inom endast ett koncept eller en prisklass, tvärtom kombineras dessa ofta på olika sätt. En bra 
hyresgästmix utifrån de kriterierna borde därmed innehålla ett brett utbud med varumärken 
inom fler koncept och prisklasser. Image och vikten av att hålla ett enhetligt koncept tycks 
dock vara viktigast för köpcentrum som inte är tänkt att tilltala vem som helst.  
 

6.2 Ankarhyresgäster 
Samtliga respondenter som intervjuats är eniga om ankarhyresgästens grundfunktion. Den ska 
med sin dragningskraft skapa ett kundflöde till köpcentrumet samt genom en strategisk 
placering styra kunden väl inne i köpcentrumet. Meningarna skiljer sig emellertid åt avseende 
vilka ankarhyresgästerna är i Stockholms innerstad, vilket gör det intressant att reda ut vad 
som krävs för att anses vara det.  
 
Generellt sett är den traditionella ankarhyresgästen i Sverige någon av de större kedjorna 
inom detaljhandel och vi har i diverse rapporter uppmärksammat att H&M nästintill används 
som en definition av ankarhyresgäst. Storleken på kedja och lokalyta är dock inte det som är 
väsentligt för att vara en ankarhyresgäst, utan dess dragningskraft. I Stockholm city har de 
större kedjorna inte denna dragningskraft i och med det stora utbudet som redan finns av 
dessa butiker. Istället utgör de en slags hygienfaktor. Utifrån intervjuerna kan vi också 
konstatera att Stockholms innerstad inte har ett lika stort behov av ankarhyresgäster som 
externa köpcentrum. I studieobjekten som ligger i Stockholm city arbetar de inte med 
ankarhyresgäster på samma sätt som de gör i de andra studieobjekten där livsmedelsbutikerna 
utgör rollen som ankare. Istället säger de sig inte arbeta med ankarhyresgäster, men att 
restaurangerna och ett par andra hyresgäster på sätt och vis utgör en ankarfunktion. I 
Stockholm city handlar det alltså inte lika mycket om att förlita sig på en enskild butiks 
dragningskraft, vilket går att förstå då det redan finns ett stort utbud av butiker. Istället måste 
fastighetsägarna arbeta för att köpcentrumens hela sammansättning av hyresgäster ska fylla en 
ankarfunktion i och till shoppingvarvet det är beläget i.  
 
Livsmedelsbutiker ses vanligtvis som ankarhyresgäster då de genererar mycket pengar och 
har många besökare under en stor del av dygnet. Vi finner emellertid enskilda hyresgästers 
inkomstkapacitet obetydlig i detta fall då de enbart utgör en dragningskraft till den enskilda 
butiken. Restaurangerna och livsmedelsbutikerna i våra studieobjekt är välbesökta och 
genererar ett högt besöksflöde. Det vi ställer oss frågande till är om konsumenten kommer 
fortsätta till resterande butiker i köpcentrumet efter sitt restaurangbesök eller matinköp. 
Denna fråga för oss vidare till om en ankarhyresgäst enbart utgörs av dess dragningsförmåga 
eller om det krävs ytterligare funktioner. För att fylla en ankarfunktion bör resterande 
hyresgäster kunna dra nytta av ankarhyresgästens kundflöde.  Därmed borde det vara viktigt 
att se till att ankarhyresgästen passar ihop med resterande butiker för att öka chansen att 
konsumenten fortsätter sin shoppingtur hos dem.  
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6.3 Likriktning 
Som tidigare nämnts har den statistiska undersökningen gjorts i avseende till att vara 
jämförbar med en undersökning från en tidigare forskningsrapport. Med dessa mått där små 
kedjebutiker avser 5 eller fler butiker och stora kedjebutiker avser 25 eller fler butiker så blir 
resultatet hos köpcentrumen i Stockholms innerstad väldigt likriktat. Andelen kedjebutiker 
uppgår till drygt tre fjärdedelar av det totala utbudet och hälften av butikerna utgörs av stora 
kedjebutiker. Vilket förhållandevis är höga andelar i jämförelse med forskningsrapportens 
resultat som visar på drygt 60 procent kedjebutiker och 30 procent stora kedjebutiker. 
  
Av köpcentrumen i Stockholm city är det butiksutbudet i Gallerian och PK-huset som till stor 
del utgörs av de större butikskedjorna. I Gallerian består utbudet till 75 procent av 
kedjebutiker och drygt 60 procent är stora kedjebutiker, medan andelarna i PK-huset ligger på 
80 respektive 65 procent. I Sturegallerian är andelen kedjebutiker relativt låg där andelarna är 
43 respektive 19 procent, och i MOOD Stockholm finns det endast en stor kedja var butiken 
ändå har ett anpassat utbud. Vi tror dock inte att likriktningen utgör ett större problem just i 
city i hänseende till konkurrensen mellan köpcentrumen. Utbudet av köpcentrum i city är inte 
särskilt stort i dagsläget, om vi däremot skulle utläst samma likriktning med ett större 
underlag skulle vi kunna se detta som ett potentiellt problem. Om det skulle finnas fler 
köpcentrum med ett liknande utbud skulle det vara viktigare för köpcentrumen att 
differentiera sig för att vinna kunderna. Detta kan utläsas i mindre skala om vi ser till PK-
huset och Gallerian. En tredjedel av butikerna som finns i PK-huset återfinns även i Gallerian. 
I den jämförelsen tror vi att Gallerian som positionerar sig genom att vara störst till både yta 
och utbud får en stor andel av kunderna som handlar i dessa butiker.     
  
Där likriktningen däremot skulle kunna vara ett problem är i de lokala affärscentrumen på 
Västermalm, Södermalm och Östermalm. Över 80 procent av butiksutbudet i samtliga av 
dessa tre köpcentrum utgörs av kedjebutiker och en betydande del av dessa är stora 
kedjebutiker. I Västermalmsgallerian som har en relativt låg andel stora kedjor i jämförelse 
med de andra lokala affärscentrumen utgör stora kedjor ändå mer än hälften av butiksutbudet. 
Även om de inte konkurrerar med varandra så möter de konkurrens från både handelsutbudet i 
city och de externa köpcentrumen. Dessa kommer aldrig bli några destinationer utan måste tas 
för just lokala företeelser. Utmaningen som föreligger är att få de boende i respektive stadsdel 
att inte behöva eller vilja söka sig till andra handelsplatser än sitt lokala affärscentrum. I det 
hänseendet anser vi att det de stora kedjorna behöver finnas kvar då många faktiskt efterfrågar 
dessa som ett basutbud. Det återstår att se hur AMF fastigheter arbetar vidare med 
hyresgästmixen och hur den kommer att förändras framöver. Vi tror dock att fastighetsägarens 
framtidsplaner på att förstärka utbudet av mat och dryck kommer göra en stor skillnad 
avseende att få de boende att stanna kvar i sin stadsdel.  
  
Ett potentiellt problem med likriktningen över lag är att de stora kedjornas övertag i 
köpcentrumen gör att mindre aktörer med en annan image vanligtvis inte vill etablera sig i 
köpcentrum. Till saken hör att det blir svårt för fastighetsägaren att utveckla sina köpcentrums 
utbud samtidigt som de förlitar sig ekonomiskt på de stora kedjorna. Vidare är frågan om de 
nischade butikerna klarar sig i köpcentrumen så som de ser ut idag. En undersökning som 
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gjorts av Centrumutveckling visar att konsumentens handelsbeteende inte alltid går hand i 
hand med vad de säger sig efterfråga. Exempelvis är det många konsumenter som säger sig 
efterfråga fler nischade butiker, men i slutändan ändå gör sina inköp hos en välbekant 
butikskedja. (Bruvik, 2012) Vi har även uppmärksammat att fastighetsägarna gärna vill ha de 
internationella kedjorna som ännu inte har etablerats på den svenska marknaden. Därför 
kanske det är bra att det finns köpcentrum med ett nischat koncept som kan fungera som en 
plattform för dessa butiker. Frågan är hur nischat ett köpcentrum får bli för att fortfarande 
vara lönsamt i Stockholm.  
  
Utbudet på marknaden borde i slutändan vara en återspegling av vad kunden faktiskt 
efterfrågar, som i sin tur är ett resultat av var de gör sina inköp. Tyvärr fick vi inte 
möjligheten till fler intervjuer och därmed är endast fem köpcentrum representerade i studien. 
Av dessa var tre köpcentrum i en fas där fastighetsägaren nyss tagit över från tidigare ägare 
och inte hade haft ett finger med i hyresgästmixen och ett av dem där fastighetsägaren inte 
arbetar aktivt med det. Därför kanske denna uppsats inte ger en fullständig bild av hur 
fastighetsägare arbetar med detta. Men om det överlag är så att fastighetsägarna inte arbetar så 
aktivt med hyresgästmixen är det svårt att säga att utbudet faktiskt speglar efterfrågan. 
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7 Slutsatser och förslag på framtida studier 

7.1 Slutsatser 
Efter att ha skrivit denna uppsats kan vi konstatera att förvaltning av köpcentrum är en hel 
vetenskap i sig. Förvaltningen kompliceras av att det är så många faktorer som måste tas i 
beaktande. Vi tror att det är av stor vikt att de som förvaltar dessa fastigheter har god kunskap 
inom handel och konsumenters beteende. Även om det i slutändan är den enskilda handlaren 
som ska driva sin verksamhet så är det viktigt att de ges dem rätta förutsättningarna till att 
göra det.  
 
Eftersom handeln är en väldigt föränderlig marknad där trender snabbt kommer och går, krävs 
det ett aktivt arbete för att hålla hyresgästmixen uppdaterad och anpassad till målgruppens 
efterfråga. Det anses därför inte finnas någon optimal hyresgästmix, eftersom vad som tilltalar 
kunden ofta är föränderligt. Det finns också en lagstiftning som gör det svårt för 
fastighetsägare att hålla hyresgästmixen uppdaterad, men som självklart borde finnas för den 
mindre parten som i detta förhållande är hyresgästen. Istället för att arbeta runt denna 
lagstiftning kanske det måste finnas ett utrymme i fastighetsägares budget från början var de 
tidvis ska kunna prioritera att byta ut vissa hyresgäster om det skulle vara lönsamt på sikt. 
 
För innerstadens köpcentrum är ankarhyresgästerna inte lika viktiga som för de externa 
köpcentrumen eftersom det redan finns en rörelse naturligt i innerstaden. Det är heller inte 
samma hyresgäster som utgör rollen som ankare. I innerstaden har de stora kedjorna på grund 
av sitt stora utbud av butiker tappat sin dragningsförmåga och utgör istället en slags 
hygienfaktor. I de lokala affärscentrumen är livsmedelsbutikerna viktiga ankarhyresgäster, 
men i city verkar de inte arbeta med ankarhyresgäster på samma traditionella sätt. Istället ska 
sammansättningen av hyresgäster tillsammans utgöra en ankarfunktion i city och i det 
shoppingvarv köpcentrumet ligger i.  
 
Den statistiska undersökningen visar att andelen kedjebutiker uppgår till drygt tre fjärdedelar 
av det totala utbudet och hälften av butikerna utgörs av stora kedjebutiker. Detta är ett högt 
resultat i jämförelse med den tidigare undersökning som Handelns utredningsinstitut gjort. I 
Stockholm city ser vi dock inte att likriktningen skulle utgöra ett problem i dagsläget. 
Däremot skulle vi säga att likriktningen kan vara ett potentiellt problem för de lokala 
affärscentrumen utanför city i och med konkurrensen från city och de externa köpcentrumen. 
Dock tror vi att de stora kedjorna behöver finnas där som ett basutbud. För att behålla de 
boende i sin stadsdel krävs även att köpcentrumen erbjuder något utöver det, var vi tror att ett 
förstärkt utbud av mat och dryck kommer kunna göra en stor skillnad.   
 
En slutsats som går att dra är att likriktningen idag ännu inte är ett påtagligt problem i 
innerstaden. I dagsläget tycker vi att det finns en balans i utbudet av köpcentrum. Om det 
däremot skulle tillkomma fler köpcentrum skulle det bli allt viktigare att positionera sig på 
marknaden. Vilket kan innebära allt från att erbjuda ett nischat utbud som MOOD Stockholm 
till att ha det största utbudet som Gallerian.     
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7.2 Förslag på framtida studier 
Vi har i denna uppsats tyvärr behövt avgränsa oss till endast de centrala delarna av 
Stockholm. Även om vi finner att likriktningen inte är ett påtagligt problem i konkurrensen 
mellan köpcentrumen i innerstaden så kvarstår faktumet att de även konkurrerar med de 
externa köpcentrumen. En fallstudie över hur denna konkurrens ser ut och hur de externa 
köpcentrumen påverkar handeln i Stockholm city skulle därför vara intressant.  
 
Under intervjuerna har vi även fått en inblick i hur det ser ut i Stockholm city med olika 
shoppingvarv/shoppingstråk. I städer fungerar destinationer och platser som ankare, precis 
som i ett köpcentrum. En studie över hur olika städer arbetar med detta vore intressant, och då 
främst över hur fastighetsägare, stadsplanerare och diverse aktörer samarbetar för att optimera 
shoppingvarvens funktion. 
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9 Bilagor  

9.1 Bilaga 1 – Frågeformulärer 
 
Intervjufrågor till Karolin Forsling: 
 

1. Hur tänker ni i ert val av hyresgäster? Vilka är era kriterier? 
2. Har köpcentrumet några ankarhyresgäster? Vilka är det? 
3. Har ni en optimal hyresgästmix idag, eller är det något ni fortfarande saknar? 
4. Hur långa hyresavtal tecknar ni med era hyresgäster? 
5. Köpcentrumets läge har kritiserats, har ni även mött kritik för det nytänkande 

konceptet kring hyresgästmixen? 
6. Vad tror du är köpcentrumets stora dragningskraft? 
7. Hur tror ni att framtidens köpcentrum kommer att skilja sig från hur de ser ut idag? 

 
Intervjufrågor till Göran Swärdh och Emil Natanaelsson: 
 

1. Hur tänker ni i ert val av hyresgäster? Vilka är era kriterier? 
2. Har köpcentrumet några ankarhyresgäster? Vilka är det? 
3. Har ni en optimal hyresgästmix idag, eller är det något ni fortfarande saknar? 
4. Hur långa hyresavtal tecknar ni med era hyresgäster? 
5. Vad tror du är köpcentrumets stora dragningskraft? 
6. Vad har ni för framtidsplaner för köpcentrumet? 
7. Hur tror ni att framtidens köpcentrum kommer att skilja sig från hur de ser ut idag? 

 
Intervjufrågor till Fredrik Kolterjahn och Monica Bruvik: 
 

1. Vad har ankarbutiker för betydelse i köpcentrum i hänseendet att få andra hyresgäster? 
2. Vad har ankarbutiker för betydelse för besöksfrekvensen i köpcentrum? 
3. Har ankarbutikernas betydelse förändrats? Kommer den att göra det? 
4. Kan internet-handeln komma att påverka ankarbutikernas dragningskraft till 

köpcentrum? 
5. Finns det något annat potentiellt hot mot ankarbutikernas position i köpcentrum?  
6. Vad skulle du säga är en idealisk butiksmix?  
7. Vilka faktorer utöver utbud skulle du säga är viktigast för att få ett framgångsrikt 

köpcentrum? 
8. Är centrala Stockholm mättat på likriktade köpcentrum? 
9. Vad tror du om mer nischade köpcentrum? Funkar det att exempelvis utmärka sig med 

en helt ny butiksmix?  
10. Hur tror du att framtidens köpcentrum kommer att skilja sig från hur de ser ut idag?  
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9.2 Bilaga 2 - Definitioner 
Köpcentrum – Ett samlat utbud av butiker och kommersiell service som ägs, planeras och 
förvaltas som en enhet (The Shopping Center Development Handbook 1999, s.4-5). I denna 
uppsats används flera olika begrepp för köpcentrum; galleria, centrum, inomhuscentrum och 
lokala affärscentrum.  
 
Externt köpcentrum – Köpcentrum belägna i utkanten av eller utanför tätorter. 
 
Ankarhyresgäst – Hyresgäst som anses vara en dragningskraft till köpcentrumet.   
 
Kedja – En liten kedja definieras som en butikskedja med 5 eller fler butiker och en stor 
kedja som en butikskedja med 25 eller fler butiker i Sverige (Bergström och Kolterjahn 2004, 
s.4) 
   
Besittningsskydd – Lagreglerat skydd för lokalhyresgäst i ett hyresförhållande som varar 
längre än nio månader i följd. Skyddet innebär att hyresgästen i vissa fall kan få ekonomisk 
ersättning alternativt en ersättningslokal från hyresvärden ifall denne skulle säga upp 
hyresavtalet. (Hyresnämnden, 2012) 
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9.3 Bilaga 3 – Hyresgästförteckning, MOOD Stockholm 
 
Hyresgäster Kategori 
Alessi  
Best of brands  
Bädda & Bada  
Bönor & blad Kedja 
Club Monaco  
Companys Kedja 
Concierge  
Day  
Denim and supply Ralph Lauren  
Design & Vision  
Elisabetta Franchi  
Enchant  
G-Star Raw Kedja 
Human scales  
Kling & Co  
Lauritz.com  
Marietti  
Mayla  
Mood details  
My closet  
Napapijri  
Nilson shoes Stor kedja 
Occhio optik  
Pairs  
Pour  
Posh living  
Ralph Lauren childrenswear  
Regeringsgatans blommor  
Retro Industry  
Rodebjer  
Royal Copenhagen Stockholm  
Scotch & Soda  
Spiti  
State of art  
Stockholm Market  
Svea  
Tellini  
Timberland Kedja 
Valerie  
Walden  
Woods Wardrobe  
 
Övriga hyresgäster Kategori 
Boqueria  
Bröd & Salt  
Café Egoiste  
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EAT  
Five five nails  
Ichaicha  
Juiceverket  
Unni SPA  
Vigårda  
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9.4 Bilaga 4 – Hyresgästförteckning, Västermalmsgallerian 

 
Övriga hyresgäster Kategori 
Brödernas café  
Bönor & blad  
Coffeehouse by George  
Dubble W  
Espressohouse  
Hair lounge  
The hair shop  

Hyresgäster Kategori 
3-butiken Stor kedja 
ABFAB  
Accessorize Kedja 
Apoteket AB Stor kedja 
Björn Borg Kedja 
Carlings Stor kedja 
Designtorget Kedja 
Digital inn Kedja 
Elise  
FACE Stockholm Stor kedja 
Gallerix Stor kedja 
Game Stor kedja 
Gina Tricot Stor kedja 
GRANIT Kedja 
H&M Stor kedja 
Hemtex Stor kedja 
ICA Stor kedja 
In wear Kedja 
Indiska Stor kedja 
Interflora Stor kedja 
Life Stor kedja 
Local art Kedja 
MQ Stor kedja 
Muse me  
NAMO  
NOA NOA Kedja 
Part two Kedja 
Pocket shop Kedja 
Polarn o Pyret Stor kedja 
Press stop Kedja 
Scorett Stor kedja 
SOLO Kedja 
Teknikmagasinet Stor kedja 
Telenor Stor kedja 
The phone house Stor kedja 
Twilfit Stor kedja 
Vagabond Kedja 
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9.5 Bilaga 5 – Hyresgästförteckning, Ringen Centrum 
 
Hyresgäster Kategori 
Apotek hjärtat Stor kedja 
Apotek hjärtat Ringvägen Stor kedja 
Berras Bil uthyrning  
Bokia Stor kedja 
BR Leksaker Stor kedja 
Brothers Stor kedja 
Bönor & blad Kedja 
Carlings Stor kedja 
Cervera Stor kedja 
Din Sko Stor kedja 
Ecco Stor kedja 
FACE Stockholm Stor kedja 
Flash Stor kedja 
Glitter Stor kedja 
Guldfynd Stor kedja 
H&M Stor kedja 
ICA Supermarket Stor kedja 
Indiska Stor kedja 
JC Stor kedja 
Kicks Stor kedja 
Life Stor kedja 
Lindex Stor kedja 
Mobilizera Stor kedja 
MQ Stor kedja 
Polarn o Pyret Stor kedja 
Pressbyrån Stor kedja 
Ringens Blommor  
Ringens Tobak & Spel  
Sko Nyckelservice  
Teknikmagasinet Stor kedja 
Telenor Stor kedja 
Telia Stor kedja 
The Phone House Stor kedja 
Triumph Kedja 
Twilfit Stor kedja 
Ur & Penn Stor kedja 
 
Övriga hyresgäster Kategori 
Brödboden  
Café Chateau  
Espressohouse  
Folktandvården  
Friskis & Svettis  
Länsförsäkringar  
Medo sushi  
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Mello´s  
Ringen klippotek  
Sala Thai  
Soupranos  
Swedbank  
Systembolaget  
Vårdcentralen  
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9.6 Bilaga 6 – Förteckning av hyresgäster i Fältöversten 
 
Hyresgäster  Kategori 
Akademibokhandeln Stor kedja 
Apoteket AB Stor kedja 
Apoteket hjärtat Stor kedja 
Bikbok Stor kedja 
Blomsterpassagen Kedja 
Brothers/Sisters Stor kedja 
Cervera Stor kedja 
Crispin Kedja 
D & V  
Engla  
Expert Stor kedja 
Fotoöversten  
Fält Zoo  
Gamestop Stor kedja 
H & M Stor kedja 
Hallbergs guld Stor kedja 
Harges väskor  
Hemtex Stor kedja 
Hälsokraft Stor kedja 
Ica Nära Stor kedja 
Indiska  Stor kedja 
Intersport Stor kedja 
Kahls Kaffe Stor kedja 
Kicks Stor kedja 
Kjell & Company  Stor kedja 
Klockmäster Stor kedja 
KRISS Kedja 
Lekcenter  
Lindex Stor kedja 
Make up store Stor kedja 
MQ Stor kedja 
Newhouse Kedja 
Pagelle Kedja 
Polarn o Pyret Stor kedja 
Sabis Kedja 
Scorett Stor kedja 
Sko o nyckelservice  
Spelöversten  
Synsam Stor kedja 
Teknikmagasinet Stor kedja 
Telenor Stor kedja 
Telia Stor kedja 
The body shop Stor kedja 
The phone house Stor kedja 
Triumph Kedja 
Twilfit Stor kedja 
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Åhléns hem Stor kedja 
Östermalms konfektyr  
 
Övriga hyresgäster Kategori 
Espressohouse  
Folktandvården  
Forno romano  
Frapino  
Headspot  
IKKI  
Mc Donalds  
Minomin  
Salong Max  
Swedbank  
Systembolaget  
Thelins café  
Thelins konditori  
Östermalms bibliotek  
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9.7 Bilaga 7 – Hyresgästförteckning, Sturegallerian 
 
Hyresgäster Kategori 
1064  
Apoteket AB Stor kedja 
Arimondo  
Awesome rags Kedja 
Bags-Monroe  
Bang & Olufsen Kedja 
Björn Borg Kedja 
Blomster Compagniet  
Bookbinders design Kedja 
Boomerang Stor kedja 
Box experience  
Brobergs  
CC Skor  
Ceannis  
Chamonelle  
Contacta eye wear Kedja 
Elise  
Eric Skoglund  
FACE Stockholm Stor kedja 
Flash Stor kedja 
Hedengrens bokhandel  
J.Lindberg Kedja 
Jupiter  
Kenzo  
Kriss Kedja 
Life Stor kedja 
Marimekko  
Massimo Dutti  
MBT  
Monroe  
MQ Stor kedja 
My closet  
Nonno herrdetaljer  
Ordning & Reda Kedja 
Parfymeri L Kedja 
Pärlshopen  
Rituals  
Royal design  
Scorett Stor kedja 
Stjärnurmakarna Stor kedja 
Sunspot  
The shirt factory Kedja 
Tous  
Twilfit Stor kedja 
Wink  
Woolrich  
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Zara Kedja 
 
Övriga hyresgäster Kategori 
Café Neu  
Corinne & Friends  
Escalier  
Gateau  
Headspot  
Konditoriet  
Le café  
N&G Nails  
Naked juicebar  
Restaurang Curman  
Sturebadet   
Sturecompagniet  
Sturehof  
Tures  
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9.8 Bilaga 8 – Hyresgästförteckning, Bruno 
 
Hyresgäster Kategori 
3-butiken Stor kedja 
Adidas originals  
American Apparel  
Aplace  
Filippa K Kedja 
H&M Stor kedja 
Whyred  

 
Övriga hyresgäster Kategori 
Restaurang Ljunggren  
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9.9 Bilaga 9 - Hyresgästförteckning, Gallerian 
 
Hyresgäster Kategori 
3-butiken Stor kedja 
Accent Stor kedja 
American Classics  
Bianco Kedja 
Bik Bok Stor kedja 
Björn Borg Kedja 
Box Bazaar  
BR Leksaker Stor kedja 
Clas Ohlson Stor kedja 
Dressman Stor kedja 
Ecco Stor kedja 
Esprit Stor kedja 
Footlocker  
G-star raw Kedja 
Game stop Stor kedja 
Gate one  
Glitter Stor kedja 
Guess  
Guldfynd Stor kedja 
Guldkedjespecialisten  
H&M Stor kedja 
Hallbergs guld Stor kedja 
Hollister  
Indiska Stor kedja 
Jack & Jones Stor kedja 
JC Stor kedja 
Jerns Kedja 
Joy Stor kedja 
Kapp Ahl Stor kedja 
Kicks Sergelgången Stor kedja 
Kicks Sergelstorg Stor kedja 
Levi´s Store Kedja 
Life Stor kedja 
Lindex Stor kedja 
Media Markt Stor kedja 
Mexx  
Monki Stor kedja 
MQ Stor kedja 
Nilson shoes Stor kedja 
Oasis Kedja 
Polarn o Pyret Stor kedja 
Press stop Kedja 
Pressbyrån Stor kedja 
Puma  
Rizzo Kedja 
Solo  Kedja 
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Stockholm leather  
Sunspot  
Synsam Stor kedja 
Taracci  
Teknikmagasinet Stor kedja 
Tele 2 Stor kedja 
Telenor Stor kedja 
The body shop Stor kedja 
The phone house Stor kedja 
The shirt factory Kedja 
Topshop  
Tshirt store Kedja 
Twilfit Stor kedja 
Upp & Ner upplevelser  
Ur & Penn Stor kedja 
Vero Moda Stor kedja 
Vila Stor kedja 
Wentsels hobby  
 
Övriga hyresgäster Kategori 
American cookies  
Axelsons spa  
Brasserie Tures  
Café Coppola  
Cappucio  
Edelweiss  
Espresso house  
Forex bank  
Gateau  
Hamngatan Stories  
Headspot  
Hurry Curry  
Laka  
Montis  
Mr Ardizzone ice cream factory  
Neko dumplings  
Neko sushi & wok  
Pralinhuset  
Restaurang Piazza Fiore  
Squeezed up  
Yoghurt shopen   
 
 
 
 
 
 



 

46 
 

9.10 Bilaga 10 – Hyresgästförteckning, PK-huset 
 
Acne Kedja 
Apoteket AB Stor kedja 
Benetton Kedja 
Boomerang Stor kedja 
Cross Stor kedja 
Dockers Stor kedja 
FACE Stockholm Stor kedja 
Gina tricot Stor kedja 
Glitter Stor kedja 
Hallbergs guld Stor kedja 
Indiska Stor kedja 
Krons ur  
Mathilde et sa vie  
PK Godis  
Polarn o Pyret Stor kedja 
Scorett Stor kedja 
She Store  
The body shop Stor kedja 
Tiger of Sweden Kedja 
Ur & Penn Stor kedja 
 
Övriga hyresgäster Kategori 
Coffehouse by George  
Headspot  
Sushi yama  
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9.11 Bilaga 11 – Hyresgästförteckning, Skrapan 
 
Hyresgäster Kategori 
3 Mediacenter Stor kedja 
Akademibokhandeln Stor kedja 
Björn Borg Kedja 
Dragons liar  
Dressroom  
Dstore  
Etc  
Game Stor kedja 
Intersport Stor kedja 
Levi´s store  
Life Stor kedja 
Livingthings  
Löplabbet Kedja 
Kjell & Company Stor kedja 
Monki Stor kedja 
Occhio optik  
One off  
Scorett Stor kedja 
The casbah  
The phone house Stor kedja 
 
Övriga hyresgäster Kategori 
Bröd & Salt  
Cupcake Sthlm  
Espressohouse  
Friskis & Svettis  
Götgatan Stories  
Imperiet  
Haircut  
Och himlen därtill  
Svarta lådan  
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