
 

 

 

 
 

   
Författare:  Handledare: 

   Maria Wahlström  Hans Lind 

   

 Stockholm 2013  

 

 
 
Institutionen för Fastigheter och Byggande  Examensarbete (15 hp) inom 

och Centrum för Bank och Finans  Kandidatprogrammet Fastighet och Finans 

   Nr 152 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gallerior 

 

Historia, trender och framtid 

 
 

 

 

  

 

 



 

2 

 

Examensarbete  

  

  Titel: Gallerior - Historia, trender och framtid 

 

Författare Maria Wahlström 

Institution Institutionen för Fastigheter och Byggande 

Centrum för Bank och Finans 

Examensarbete nummer 152 

Handledare Hans Lind 

Nyckelord Kommersiella fastigheter, gallerior, hyresjuridik  
  

Sammanfattning 
 

Detta examensarbete handlar om gallerior och dess historia, trender och framtid. För att få en 

så bra bild som möjligt har jag intervjuat ett flertal personer som jobbar med gallerior, 

fastighetsutveckling, butiksetablering eller hyresjuridik. I galleriorna måste fastighetsägare 

och butikhyresgäster samarbeta för att uppnå bästa möjliga resultat.  

 

I intervjuerna så framhöll de att samsyn och samarbete som den viktigaste delen för en 

framgångsrik galleria, jag hade förväntat mig att de juridiska avtalen skulle ha större 

betygelsen De sa även att det tar ett tag innan en galleria mognar och blir välkänd, man lever 

på att kunderna kommer tillbaka och inte bara handlar en gång. De lyfte även fram vikten av 

goda butiksgrannar och utbildning för butiksanställda, ju fortare en kund hittar det hon söker 

desto bättre är det för alla parter.  

 

I fastighetspressen har ett antal konflikter tagits upp och dessa beror till viss del på bristande 

samarbete och bristande avtal. Vissa tvister tog sig hela vägen till tingsrätten och handlade om 

problemet med att hantera och fakturera gemensamma kostnader. Gemensamma kostander 

skall bestå av bevakning, städning, uppvärmning och löpande underhåll i gallerian. Det 

uppstår även tvister på grund av att man vill hyra ut mer yta i gallerian, utöver den vanliga 

butiksytan. Dessa externa handlare och eventarrangörer konkurrerar med de befintliga 

butikerna om kunder och kan så att besöksströmmarna tar andra vägar.  

 

Jag tar upp frågeställningar så som vilka problem och möjligheter som den ökande 

internationaliseringen inom fastighetsbranschen kan innebära. Jag tar upp problematiken 

kring ansiktslösa ägare och att fastighetsförvaltarens roll påverkas. Internationaliseringen sker 

både på fastighetsägarsidan och på butikhyresgästsidan och den påverkar även hur 

hyresavtalen skall se ut.  

 

Ett kapitel handlar om tre relativt nyöppnade gallerior och tar upp aspekter så som kundfocus, 

målgruppsanpassning, design, miljöcertifiering och taktreasser. Vidare tar jag även upp 

trender och framtida utveckling för galleriorna samt tittar på likheter och skillnader mellan 

Arenastaden och Söderstaden.  Båda har ett  helhetstänkande med bostäder, nöjen och 

arbetsplatser och man tänker Destination snarare än att bara handel.  
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Abstract  

 

This thesis is about malls and its history, trends, and future. To be able to give a good picture 

about this as possible, have I interviewed several people who work with malls, property 

development, retail establishment or rental law. Malls require need shop owners and tenants 

to work together to achieve the best possible results. 

 

In the interviews, so they emphasized the consensus and cooperation as the most important 

part of a successful mall, I had expected that the legal agreements would have greater ratings 

disclosure. They also said that it takes a while before a mall matures and becomes well 

known, it thrives on customers coming back, and not just shop once. They also highlighted 

the importance of good store neighbours and training for store employees, the sooner a 

customer find what she is looking for the better for all parties. 

 

In the real estate press has a number of conflicts raised and these were due to partly lack of 

cooperation and deficient agreements. Some disputes went all the way to the district court and 

was because the problem of managing and billing common costs. Common cost shall consist 

of security, cleaning, heating and on-going maintenance of the mall. There were also disputes 

because they want to rent out more space in the mall, in addition to the usual retail space. 

These external traders and event organizers compete with existing stores for customers and 

can make customers take other routes. 

 

I take up issues such as the problems and opportunities that the increasing internationalization 

of real estate can create. I take up the problem of faceless shareholders and that the real estate 

manager's role is affected. Internationalization takes place both on the property owner side 

and the store tenant side and it also affects how leases should look like. 

 

One chapter deals with three relatively newly opened malls and addresses aspects such as 

customer focus, audience targeting, design, environmental certification and roof terrace. 

Furthermore, I take up trends and future development of malls and looking at the similarities 

and differences between Arenastaden and Söderstaden. Both have a holistic approach to 

apartments, entertainment and workplaces and they are thinking about the Destination rather 

than just shopping. 

 

 One chapter deals with three relatively newly opened malls and addresses aspects such as 

customer focus, audience targeting, design, and Furthermore, I take even up trends and future 

development of malls and looking at the similarities and differences between and   
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Förord 
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Jag vill även tacka föreningen Nordic Council of Shopping Centers för att jag fick delta vid 

deras seminarium "Juridik från alla sidor". Där deltog ca 50 representanter från hyresgäster 

och fastighetsägare inom köpcentrum och gallerior.  Temat för denna gång var juridik och de 

avhandlade de vanligaste frågeställningarna inom lagstiftningen mellan hyresvärd och 

hyresgäst från olika synvinklar. Deltog gjorde jurister, fastighetsägare och hyresgäster som 

alla inledningsvis lyfter varsin frågeställning och det hela avslutades med en paneldebatt.  

 

Jag vill även tacka tidningen Market för att jag fick delta på Köpcentrumdagen med temat 

”Köpcentrum 2.0 - så får du kunden att komma tillbaka”. Tidningen hade med 

undersökningsföretaget GFK tagit reda på hur svenska köpcentrum lever upp till kraven från 

konsumenterna.  På Köpcentrumdagen presenterades rapporten som ger svar på vilka 

konkurrensmedel som är viktigast för köpcentrumen och vilka av dem som får bäst betyg av 

konsumenterna för allt från butiksmix till bekvämlighet och atmosfär. Man tog även upp hur 

framtidens köpcentrum kan komma att se ut.    

 

 

Stockholm, juni 2013 

Maria Wahlström  
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1. Inledning   
 

I detta kapitel presenteras bakgrunden och syftet med detta examensarbete samt vilken metod 

och tillvägagångssätt som använts, det anger även vilka avgränsningar som gjorts.  

 

1.1 Bakgrund 
Jag ville skriva mitt examensarbete med inriktning mot fastighet och inom ämnet 

kommersiella fastigheter och retail/handel. Gallerior är förvaltningsintensiva kommersiella 

fastigheter med flera intressenter som har helt ibland har helt olika viljor. Det har hänt mycket 

inom gallerivärlden, flera nyöppnade gallerior finns, de byter ägare i en snabbare takt och 

måste profilera sig mer för att klara konkurrensen,    
 

Gallerior kräver mer branschkunskap av sin ägare och fastighetsförvaltare och man måste 

samarbeta med hyresgästerna så att inte konflikter inte uppstår. Jag blev intresserad av detta 

då jag lästa om den stämning(Market)som ICA/HAKON gjorde mot Västermalmsgallerian 

och det brittiska fastighetsföretaget Boultbee (numera Centeni). Stämningen var dels på grund 

av vad ICA ansåg vara för höga kostnader för sin andel av de gemensamma ytorna i gallerian 

och för att Boultbee hyr ut yta av de gemensamma ytorna till externa handlare och event utan 

att först har förhandlat med de befintliga hyresgästerna i gallerian.   

 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta examensarbete är att är att fördjupa mig i de utmaningar, samarbeten och 

konflikter som finns i dagens gallerior. Detta arbeta tar även med nyöppnade gallerior för att 

ge mig själv ökad kundskap i ämnet och ge läsaren en inblick i ämnet gallerior och dess 

framtida trender. Genom att studera ett antal gallerior och använda de som underlag för vidare 

analys av de frågeställningar som jag vill ha svar på.  

 

De frågeställningar som jag har velat ha besvarade i denna uppsats är: 

 

- Vilka problem skapar den ökande internationaliseringen inom fastighetsbranschen?  

- Vilka problem kan uppstå med ansiktslösa ägare och ur kan man i sådana fall lösa 

dem?  

- Vilka nya krav ställer utländska kedjor på fastighetsägarna?  

- Hur hanteras konflikter har det funnits för galleriorna och vad har de gällt?  

- Hur skall man hantera att utvecklingen går från torg till gallerior och att det medföra 

att ner offentliga rum försvinner?   

- Hur har hyresavtalen utvecklats och hur skall man hantera kostnadsfördelningen för 

gemensamma ytor?  

- Vilka intressanta nya gallerior har öppnat de senaste åren och vad har varit nytt med 

dem?  

- Hur kommer de framtida galleriorna att se ut? Vilka är byggtrenderna, större, 

modernare, miljövänligare och/eller billigare?  
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1.3Avgränsningar 
Examensarbetet är avgränsat till svenska fastighetsmarknaden och fastighetstypen 

gallerior/köpcentrum. Jag kommer att använda intervjupersoner och exempel från Sverige och 

främst från Stockholm för att även avgränsa mig geografiskt.  

 

Fastighetsförvaltning består traditionellt av fyra olika delar, teknik, ekonomi, juridik och 

kundvård, i detta examensarbete ingår de två sista delarna. Focus är på hyresjuridik, 

fastighetsutveckling och de tvister som kan uppstå. Examensarbetet tar inte upp t.ex. 

butiksmixer eller finansiella nyckeltal.  

 

1.4 Metod och tillvägagångsätt 
 

1.4.1 Litteraturöversikt 

För att skriva detta examensarbete kommer jag att göra litteraturstudier inom ämnena 

fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling av gallerior. Jag kommer läsa böcker, 

stämningsansökningen, hyreskontrakt, lagrum och artiklar i ämnet..  

 

Vidare kommer examensarbetet också att omfatta några av de i fastighetspressen 

uppmärksammade fallen med konflikter så som stämningar, kontraktsdiskussioner och 

regelverk runt gemensamma yror i gallerior.  Jag har intervjuat personer i fastighetsbranschen 

för att få in material och diskutera detta ämne och mina idéer med.  

 

1.4.2 Intervjuer 

Till detta examensarbete har flera intervjuer gjorts, frågorna har rört både gallerior i allmänhet 

men även specifika områden som respektive intervjuperson har erfarenhet från. 

Intervjupersonera har varit fastighetsägare, förvaltare, centrumledare, jurist eller 

butikschef/butiksetablerare 

 

1.4.3 Seminarier 

Jag deltog i två stora seminarier om gallerior. Nordic Council of Shopping Centers med temat 

"Juridik från alla sidor". På seminariet deltog cirka 50 representanter från hyresgäster och 

fastighetsägare. Man avhandle de vanligaste frågeställningarna inom lagstiftningen mellan 

hyresvärd och hyresgäst från bådas synviklar.  

 

Det andra seminariet var Köpcentrumdagen, vars tema var ”Köpcentrum 2.0 så får du kunden 

att komma tillbaka”. Man delade ut pris för bästa köpcentrum och delade ut den rapport som  

ger svar på vilka konkurrensmedel som är viktigast för köpcentrumen enligt tidningen Market 

och undersökningsbolaget GFK. Seminariet tog bland annat upp mjuka värden, hur man får 

nöjda kunder, hur man kan utbilda sin butikpersonal och hur goda grannar kan samarbeta.  
 

1.4.3 Metodproblem  

Detta examensarbete skulle ha fokus på de ibland känsliga ämnen som konfliker och brist på 

samarbete är, men det har varit svårt att få galleriägare att prata om detta. Vissa dokument och 

kontrakt som jag har sett har jag inte känt att man kan använda sig av. Att med säkerhet säga 

något om framtiden och framtida utveckling är också otroligt svårt.  
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1.5  Disposition 
Nedan finns en förteckning över detta examensarbetes olika kapitel och en kort presentation 

om vad varje del handlar om:  

 

Kapitel 2 – Beskriver vad en galleria är, dess historik och hur man förvaltar en galleria. Det 

beskriver även hur fastighetsutveckling och butiksutveckling kan gå till. Kapitlet tar även upp 

säkerhetsarbete i en galleria och framtida handel. 

 

Kapitel 3 – Handlar om internationaliseringen inom både ägarna och butikshyresgästerna i 

galleriona och vilka problem det kan medföra.  

 

Kapitel 4 – Tar upp några av de tvister som kan förekomma mellan butikshyresgäster och 

fastighetsägare, vad dessa tvister handlar om och vad de berodde på.  

 

Kapitel 5 – Tar upp hyresjuridiken och dess utveckling för gallerior och butiker. Kapitlet tar 

även upp problematiken runt gemensamma kostander.  

 

Kapitel 6 – Handlar om tre relativt nyöppnade gallerior och intressanta nytänkande idéer som 

de har.  

 

Kapitel 7 – Tar upp trender och framtida utveckling för galleriorna. Kapitlet tar upp 

Arenastaden och Söderstaden och dess utveckling.   

 

Kapitel 8 - Innehåller min analys och egna reflektioner. 

 

Kapitel 9 – Innehåller mitt resultat. 
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2. Gallerior  
Vad är egentligen en galleria? Enlig svenska akademins ordlista är en galleria en inbyggd 

gågata med butiker (Svenskaakademien.se). Ofta finns det förutom butiker, kontor, bibliotek, 

tandläkare, post, restauranger och garage i gallerian.  

 

Skillnaden mot varuhus är att butikerna i en galleria har olika namn och ägare. Skillnaden mot 

köpcentrum är att den inte inbyggd utan har separata fristående byggnader.  

 

2.1 Historik  
Utvecklingen inom handeln har gått från torghandel till nutida gallerior. Det som var   

levande handelscentrum som utvecklade sig till städer och till man har gått från att sälja bara 

produkter till att sälja service, livsstil och koncept. 

 

Som ett exempel på hur man sätter kunden i focus och underlättar för handeln är från min 

egen hemstad Piteå. Där har man Sveriges första gågata (Piteå.se) och den stängdes för 

biltrafik redan i augusti 1961. Gågatan är den del av den långa Storgatan i Piteå och många av 

staden butiker ligger efter denna gata. Gågatan är numera uppvärmd vintertid, detta gör att 

den är både is- och snöfri.  

 

2.2 De första galleriorna 
Till de första galleriorna som byggdes under 1800-talet kan det berömda Harrods i London 

och galleria Vittorio Emanuele II i Milano räknas. Den första gallerian i Sverige öppnades 

1955 i Luleå och heter Shopping (Shoppinglulea.se). Arkitekten  ville ha ett levande stadsliv 

inomhus under vintermånaderna och han uppmuntra till handel, möten och samvaro.  

 

I Sverige har många varuhus som byggdes på 1980-talet och senare blivit ombyggda till 

gallerior. Man har gått från att ha en enda stor affär som täcker hela butiksytan till att dela upp 

och till många små affärer för att sprida risken med att ha bara en enda hyresgäst.  

 

2.3 Nordiska Kompaniet - Sveriges första varuhus  
Nordiska Kompaniet(NK.se) räknas som Sveriges första varuhus och det redan år 1902 då två 

detaljhandelsföretag som slogs ihop, som mest fanns det åtta NK varuhus, bland annat i Sankt 

Petersburg, Moskva, Farsta och Malmö.   

 

Idag finns två varuhus kvar, Hamngatan i Stockholm och Östra Hamngatan i Göteborg, båda 

ägs av Hufvudstaden AB. NK i Stockholm invigdes 1915 av kung Gustav V och hade då 

1 500 anställda, inklusive en vaktmästare som passade kundernas hundar. Under sin första dag 

hade NK 35 000 besökare, detta är en otrolig siffra då Stockholm bara hade strax under 400 

000 invånare 1915 (Stockholms stad Utrednings och Statistikkontoret). 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Harrods
http://sv.wikipedia.org/wiki/London
http://sv.wikipedia.org/wiki/Galleria_Vittorio_Emanuele_II
http://sv.wikipedia.org/wiki/Milano
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sverige
http://sv.wikipedia.org/wiki/1980-talet
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Huset ritades och byggdes av byggbolaget Kreuger & Toll. Ovan finns fasadbild från 2008 

och en interiörerbild från 1918(Wikipedia.org/NK). NK var varit först i Sverige med en 

rulltrappa och 1931 fanns det även en golfbana på NK:s takterrass.  Man var även först med 

att sälja möbler i platta paket, en idé som även IKEA använder framgångsrikt.  

 

Idag drivs all försäljning i varuhuset av fristående detaljister men alla måste strikt följa NK:s 

design och layoutregler. Alla som handlar där går därifrån med en NK-påse oavsett vad det är 

för märke på innehållet.  (NK.se). 

 

2.4 Fastighetsförvaltning av gallerior  
Svenska fastighetsmarknaden har ändrats från att ha varit dominerad av ägare som själva har 

varit fastighetens byggmästare till att ha fastighetsägare som är intresserad av säkra 

ekonomiska placeringar.  Det blir mer och mer vanligt med fastighetsfonder, utländska 

investerare och man går också mot en snabbare transaktionstakt då man inte har samma 

långsiktiga investering (Lind, 2011). 

 

Man strävar efter att öka fastigheternas värde under sin ägarperiod. Denna förändring i synsätt 

påverkar även hur fastigheterna förvaltas och det ökade ekonomiska uppföljningen förändrar 

förvaltarnas arbetsuppgifter. Förvaltningen av gallerior ställer krav på erfarenheter från handel 

och butik hos förvaltaren för att förstå sina hyresgästers verksamhet.   

 

Fastighetsförvaltare 

Den dagliga och löpande förvaltningen sköts ofta av en fastighetsförvaltare. Denna roll är ofta 

uppdelad i en ekonomisk och en teknisk förvaltarroll. Vanliga arbetsuppgifter är upphandling 

och uppföljning av entreprenörer. Förvaltaren bör ha hög servicekänsla, goda ekonomiska 

kunskaper, kunna relevanta delar av juridiken men även ha kunskap om byggnadens 

konstruktion och teknik (Lind, 2011).  

 

Målet är att intäkterna maximeras och kostnaderna minimeras så långt det är möjligt. Det är 

viktigt att vara lyhörd mot sina hyresgäster och snabbt kunna erbjuda lösningar för butiker 

som behöver behöva större eller mindre lokaler för sin verksamhet.  

 

För att få ett köpcentrum att utvecklas lyckosamt för fastighetsägaren krävs ett samarbete med 

butikshyresgästerna. Det gemensamma målet är att omsättningen skall bli så hög som möjligt 

i butikerna. Ofta är delar av butikshyran omsättningsbaserad är det viktigt för butiken har 
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ändamålsenliga lokaler och att hyresgästens verksamhet fungera bra. En galleria med hög 

omsättning, många besökare och har attraktiva butikshyresgäster med god 

hyresbetalningsförmåga ger fastighetsägaren goda och säkra intäkter. Det är viktigt att 

hyresgästmixen är bra och att man utnyttjar lokalerna effektivt för optimal försäljning 

(Backemar, 2011) 

 

Tidigare var de som hade gjort en butikskarriär som hamnade som Centrumledare, man 

jobbade först i butik, sen som butikschef/ägare och sen gick man vidare till att bli  

Centrumledare med det övergripande operativa ansvaret för gallerians verksamhet. Nya ägare 

och ny syn på fastighetsförvaltning, främst ur ett ekonomiskt perspektiv, har gett utökade krav 

på ekonomisk förvaltning och mer detaljerad uppföljning har handels- och butikskompetenser 

fått stå tillbaka för de med en mer ekonomiska och tekniska kompetenser (Backemar, 2011 

Fastighetsägarna.se). 

 

2.5 Fastighetsutveckling i galleriorna  
För att tjäna mera pengar på befintlig galleria finns det flera vägar att gå som tillexempel att:  

  

1. Ta ut högre grundhyror och att systematiskt använda nytecknade hyresavtal i fina 

lokaler så som mall för hur marknadshyran ser ut en galleria.  

2. Höja kravet på omsättningsbaserade hyror, det vill säga att större del av den 

bruttovinst som butiken genererar får gå till hyreskostnader eller så har man inget tak 

för hur mycket den omsättningsbaserade hyran kan vara. 

 

3. Använda hyresmodell med kallhyra där hyresgäst tar över större del av 

driftkostnaderna och därmed även risken för kostnadsökningarna för driften.  

4. Sänka sina driftkostnader i form av lägre el och energiförbrukning, billigare 

bevakning, städning och mindre administration etc. 

 

5. Locka flera kunder som stannar länge i gallerian, dessa genererar högre omsättning 

och gör gallerian mer attraktiv och det underlättar för att ta ut högre hyror och för att 

attrahera nya hyresgäster. 

6. Det sista alternativet är att skapa sig mer uthyrningsbar yta, antingen genom att bygga 

ut eller utnyttja mer av de så kallade gemensamma ytorna.  

(Backemar, 2011 ) 

 

Problem med att ta ut för höga hyror är att butikerna riskera att gå i konkurs, främst de nya 

som inte har hunnit skaffa sig en trogen kundbas.  Utan tak på omsättningshyran tar man till 

viss del bort incitamentet för att butiksägaren skall göra det där lilla extra varje dag för att 

kunna samla vinster för framtida investeringar eller expansion.  Att använda kallhyra lyfter 

över risken för kalla vintrar på hyresgästen. Visst kan hon till viss del påverka den kostanden 

men vädrets makter råder man inte över.  

 

Att gemensamt jobba för att dra mer kunder till gallerian är viktigt för både butikerna och hela 

gallerinas lönsamtet. En välskött galleria med alla butiker uthyrda är attraktiv både för 

butikernas kunder och för gallerians nuvarande och kanske framtida ägare.   

 

Att öka lönsamheten med hjälp av mer yta kan skapa problem och verksamheten kan störas av 

byggen och avspärrningar. Om man hyr ut yta av de gemensamma ytorna kan man som butik 

dels få konkurens av en aktör som har samma typ av varor inte har samma konstander. Dels 

kan de som har små pop-up stånd med varor ha en mer utåtriktad säljstrategi och de kan av 
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vissa kunder uppfattas som irriterande och störande.  En butiksägare kan även drabbas av att 

det naturliga flödet av kunder tar en annan väg genom gallerian för att de väljer att inte gå 

förbi pop-up ståndet eller att de inte ser butiken som ligger längre in.  

 

Butiksutveckling 

Även om gallerior är dominerade av kända kedjor så finns det en framtid även för 

småbutikerna med unikt sortiment. Galleriorna vill gärna ha kända kedjor då de kan utgöra 

ankarbutiker som kan ligga långt in i gallerian, de är säkra kunddragare och ofta mycket säkra 

hyresbetalare.  I takt med att Stockholm växer befolkningsmässigt, vi får allt högre inkomster 

och vi ställer högre krav på service och kvalitet och då kommer vi i högre grad vilja ha unika 

produkter. Ett sätt att kunna etablera sig som butik är att använda franchising och därigenom 

dra nytta av ett känt märke, få hjälp med hyresförhandlingar och butiksinredning.  

 
Dagens konsumenter önskar en mix av små butiker och stora kedjor.  Fastighetägaren måste 

balansera detta då både nytt och välkänt drar kunder. Fastighetägaren vill ha välkänt då de ofta är 

etablerade kedjor med ekonomiska muskler att driva butiken, framför allt i uppstarten. 

Konsumenterna efterfrågar unika butiker, däremot går det inte att endast ha unika butiker då det är 

skillnad på vad konsumenten önskar och faktisk köper ifrån! (Backemar, 2011, Fastighetnytt.se) 
 

Ett annat sätt som blir vanligare i är att man har så kallade kombinationsbutiker (Ceric, 

Nilsson, Ruckert, 2005) med ett varusortiment från skilda branscher. Ett exempel är 

Akademibokhandeln och Espresso House som kombinerar böcker med café och sportbutiken 

Intersport och hälsokostkedjan Life som samarbetar då de har likande kundkrets utan att 

direkt konkurera med varandra. En annan utveckling har Apoteken som numera har merparten 

av sin butiksyta för receptfria varor och de jobbar mer med kundklubbar och på att vara 

specialister på hudvård och hälsovård snarare än att bara vara ett ställe där man bara hämtar ut 

recept (Jonsson). 

 

2.6 Säkerhet  
Galleriorna är en plats med många besökare och mycket kontanter, det drar ofta till sig 

kriminella. Kista Galleria har jobbat för att nå hög säkerhet butiksgolven och för 

fastighetsägaren själv. De gör ekonomiska och sociala kontroller innan nya hyreskontrakt 

skrivs. De har en säkerhetskoordinator anställd och de jobbar mycket förebyggande, detta har 

lett till minska brottslighet och att gallerian har fått pris på ”Retail Awards” för ”Bästa 

säkerhetslösning”. Nedan finns en bild som beskriver hur de jobbar.  
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(Engdahl, 2011) 

 

Det passerar mycket folk genom gallerian varje dag, på väg till tunnelbanan eller för att 

komma till det stora kontorskomplex som ligger utanför gallerian. Förutom att jobba mot 

snatteri och bilinbrott så vill man komma åt dem som vill använda butikerna för att tvätta 

svarta pengar. I exempel restaurang- frisör eller caféverksamhet har man mycket kontanter i 

omlopp och fastighetsägaren har lagt in i alla avtal att de skall godkänna alla överlåtelser och 

andrahands uthyrningar.  

 

Man kallar sitt säkerhetsprogram ”Forechecking”(Byggnyheter, 2011), vilket innebär att 

gallerian konfronterade de risker och problem som de utsattes för” man kontrollerade alla 

befintliga hyresgäster och kartlagde de kriminella grupper som fanns. Vanligtvis vill inte den 

drabbade butiken vara inblandad i kriminell verksamhet och vill inte heller varken ha eller 

betala för det ”beskydd” som kriminella erbjuder.  

 

Förbättringarna har gjorts tillsammans med hyresgäster och de har ett samverkansavtal med 

närpolisen, Rinkeby- och Kistas stadsdelsförvaltning och ”Järvaandan”, där alla verkar för 

och samarbetar i projekt för att skapa trygghet och trivsel i Kista med omnejd. Gallerian har 

ett samarbete med ”Säkerhetsgymnasiet” i Kista, de utbildar elever till väktare, 

flygplatskontrollanter och skyddsvakter. Eleverna får prova på att vara galleriavärdar, och 

varje vardag patrullerar två elever i gallerian. 

 

Kista Galleria är bevakat dygnet med många kameror och uniformerade väktare. Man har ett 

slutet kontanthanteringssystem för att inte behöva frakta pengar genom gallerian Alla 

hyresgäster en kommunikationsstation, den är en del av det egenutvecklade system som 

används för att delge information om säkerhetssystem, brandskydd, källsortering, evenemang 

eller för att kommunicera med gallerialedningen. Säkerhetsarbete är något som alla gallerior 

jobbar med och som kommer att få större vikt i framtiden.  

 

2.7 Framtida handel 
En konkurrent galleriorna är shopping on-line via webben eller via Appar i telefonen. Enligt 

tidningen Market (Market 2011) så har åtta av tio använt sin smarta telefon i samband med 

shopping och dessa siffror har knappast minskat idag. Av de som har en smart telefon så 

använder 89 procent den dagligen. Samma undersökning visar att den andels som använder 
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mobilen för shoppingrelaterade ärenden är hög. Det flesta använder sin telefon för att göra 

research om produkter, jämföra priser eller för att ta de av erbjudanden innan de köper 

produkten.  

 

Den nya tekniken med Appar och sociala medier så som Facebook ger också galleriorna en 

möjlighet att marknadsföra sig och sina erbjudanden. De kan användas för att locka kunder till 

galleriorna. Man kan få en lista på aktuella erbjudanden som finns hos gallerians butiker och 

man kan även få presenter eller rabatter då man checkar in då man väl är på plats i gallerian 

(C Jonsson, 2011). E-handel kan användas av butiken för att driva trafik till den egna butiken, 

och E-handel kan också användas för att skapa en framtida kundbas innan man går vidare och 

letar nya butikslägen och öppnar nya butiker (Fastighetsnytt.se).  

 

2.8 Utveckling – det goda granskapet och andra mjuka värden 
Seminariet om Köpcentrum 2.0 - så får du kunden att komma tillbaka, och från min intervju 

med Anna Nyman handlade mycket om goda granskapet och mjuka värden.  Om man får 

butiker att samarbeta och vara goda grannar, t.ex. att skylta med varandras produkter och 

varor kan man öka kundtroheten och försäljningen av komplementvaror. Om man ser 

butiksgranna som tillgångar, lär sin personal var men hittar allt i gallerian så känner kunden 

att hon hittar det hon söktes kommer kunden tillbaka.  

 

På seminariet kallade man detta för en dubbel målsättning:  

1. För butiken - nöjde och lojalare kunder samt duktiga och stolta säljare! 

2. För gallerian - att få kunden att stanna kvar i gallerian, genom att rekommendera 

grannen kommer kunden att stanna kvar, helst skall man följa med kunden till 

grannen.  

(Köpcentrumdagen – erfarenheter från KC i Skellefteå).  

 

Galleriorna satsar på mer och annorlunda service, de kan erbjuda barnvaktstjänster, barnrum 

för lek och amning, skräddare, däckbyte, bilbesiktning, Personal Shopper. bioupplevelse i 5-D 

och go-cartbana.  På den gemensamma ytan i Gallerian på Hamngatan, vid stora entrén har 

man Stockholms första privata, auktoriserade Turistinformation. Samverkan mellan turism 

och handel kan gynna gallerior, man får in nya köpstarka kunder och turister gillar dessutom 

ofta god mat och upplevelser. Shoppingturismen ökar varje år och Gallerian är en 

turistdestination med i snitt 50 000 personer om dagen, vilket är lika mycket som tre fullsatta 

Globen (Gallerian.se, Fastighetnytt.se).  

 

Man satsar på det som inte är vanlig handel utan man ser det mer och mer som Utveckling till 

en Destination (Backemar, 2011) – plats för att träffas, få inspiration och en plats med ett 

totalt utbud av produkter och tjänster som kan uppfylla den vanliga inköpslistan.  
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3. Internationaliseringen  
 

Fler och fler utländska investerare intresserat sig för fastigheter i Sverige. Vi har setts som en 

säker marknad och det är god trasparens på marknaden så köparna känner sig säkra på att de 

betalar marknadsmässiga priser på sin a köp (Köpcentrumdagen).  

  

3.1 Ansiktslösa ägare 
Internationaliseringen bidrar till att de som köper gallerior har en investeringsstrategi och inte 

en ägarstrategi som tidigare. Bland de svenska galleriorna återfinns ägare från flera olika 

länder. Dessa kan ibland upplevas som osynliga för butikshyresgästen och man skickar 

direktiv och bestämmer saker utan att ha en direkt dialog med butikshyresgästerna, därav 

benämningen ansikslösa ägare. Ägaren kan även ha en annan huvudverksamhet än 

handelsfastigheter, t.ex. så är AMF Fastigheter helägt av AMF Pension, Kista Galleria ägs av 

det kanadensiska Canada Pension Plan Investment Board (AMF.se, Kista.se).  

 

Det som köper en gallerior för att investera pengar är ibland ovilliga att vidareutveckla sina 

fastigheter. Man vill driva dem billigt och med en så bra avkastning som möjligt. Att bekosta 

hyresgästanpassningar är inte heller så populärt. Ibland hamnar förvaltaren av fastigheten i 

kläm mellan en ägare som inte vill satsa och en butikshyresgäst som vill satsa. Att använda 

externa förvaltningsbolag och inte ha en egen förvaltning bidar till att det blir en mellanhand 

som har begränsat mandat att handla (NSCM seminariet). 

 

För att komma till rätta med detta så får både hyresgäster och fastighetägare anpassa sig lite 

till den svenska marknaden. I Sverige är vi vana att diskutera och bestämma saker gemensamt 

och i konsensus. Vissa saker kan regleras tydligare i avtal men det krävs framförallt 

flexibilitet från båda parter för att ha ett bra samarbete (Backemar, 2011) 

 

Den ökade internationaliseringen syns även på texterna i hyreskontrakten. Man tar med sig sin 

juridiska tradition och överför den på svenska avtal. Man tar mer villkor och klausuler och gör 

t.ex. ordningsregler till en del av avtalstexten. Att ”klipp och klistra” gör avtalen längre och 

oöverskådliga. Jag har t.ex. sett ett avtal för Farsta Centrum som innehöll flera s.k., med mera 

och etc. - hur skall det egentligen tolkas, det framgår ju inte riktigt vad som ingår. De så 

kallade gränsdragningslistorna blir allt viktigare, vad ansvara butiken för respektive 

fastighetsägaren? (NSCM seminariet, C Jonsson). 

 

Internationaliserinen skapar även möjligheter, vi kan få fastighetsägare som har 

internationella erfarenheter och internationella kontakter. Dessa kan användas både för att 

hitta nya investerare och för att hitta nya internationella koncept, märken och kedjor. 

 

3.2 Internationella klädkedjor 
Stora utländska kedjor kan ha krav på fastighetsägarna vid nyetableringar i Sverige. De ställer 

krav vid transaktioner, vid kommersiella hyresförhandlingar och vill ha egna formuleringar i 

hyresavtalen. Dessa krav och eftergifterna kan medföra problem för galleriägarna både i den 

dagliga verksamheten och vid framtida försäljningar (NSCM seminariet). 

 

Ofta har kedjorna egen marknadsföringsavdelning och de vill ej lämna bidrag till den 

gemensamma marknadsföringen av gallerian. De vill dra dit sina egna kunder och inte dela 

dem med andra. De kan villkora att man inte får använda butikens namn i marknadsföringen 

av gallerian utan godkännande i förväg.  



 

17 

 

 

Om kedjan har flera märken så vill de ha rätt att byta butiksnamn och ha rätt att byta till annat 

sortiment som de har inom sin koncern. Detta kan skapa problem i butiksmixen om 

väskaffären helt plötsligt börjar sälja möbler. De vill inte följa den gemensamma 

designmanualen som finns gör gallerian utan de har egna team som designar och inreder 

butiker enligt sina egna koncept.  

 

Om hyresgästen är missnöjd med sin butik efter öppnandet så kan de avtala om att få säga upp 

i förtid och slippa att återställa den till ursprungligt skick. Det kan vara svårt att etablera ett 

nytt koncept eller ett nytt varumärke i Sverige och ibland blir det inte så framgångsrikt som 

hyresgästen hoppats på. Att avsluta avtalet i förtid kan i och för sig vara förknippat med ett 

vite men ger hyresgästen en möjlighet att själv välja det alternativet.   

 

Ett annat exempel kan vara att man får rätt som hyresgäst att säga upp sitt avtal om t.ex. 70 % 

av den uthyrningsbara ytan i centrumet inte är öppet för handel eller outhyrt. Dessutom brukar 

även förhandla fram att få 25 % rabatt på bashyran och dessutom ingen omsättningshyra det 

första året, det skall dessutom finnas ett tak på omsättningshyran (NSCM seminariet).  

 

3.3 Investerares krav  
Hyresavtalen innehåller med och mer detaljerade regler och föreskrifter, såväl hyresrättsliga 

som övriga regler och åtagande. Man kan fråga sig om det verkligen är rättvist att kända 

kedjeföretag får rabatter på hyrorna och på andra kostnader. Utvecklingstendensen är att man 

ger rabatter för nya aktörer då man vill ha variation, låg vakans och locka nya 

butikshyresgäster. Om man skriver avtal med en ny kedja eller varumärke så kan man hyra ut 

flera butiker så ägarna ofta har flera gallerior.  

 

Internationella aktörer kräver eftergifter av fastighetsägaren som t.ex. inte hyresvärden 

levererar nycklar till lokalen i tid, vid renovering så kan hyresgästen ha hävningsrätt och få 

skadestånd (Hyreslagen 12:33). Om avtalet fullföljs så skall hyresgästen själv få bestämma 

tillträdesdag, att de inte behöver betala hyra för butiken innan den öppnas eller att hyresgästen 

skall få ersättning för bruttovinstbortfall om gallerian blir tvungen att stänga på grund av 

brand, vattenskada eller annat skäl.  Hyresgästen kan även kräva att så tillträdde till 

butikslokalen innan det egentliga tillträdande är klart.  

     

3.4 Miljöarbete 
Butikshyresgästerna vill förhandla till lättnader i reglerna genom en formulera om att de 

anställda i butiken inte skall behöva källsortera mer än vad det till exempel gör i butikens 

ursprungsland. Man kan hävda att avgifter för sophantering och miljöarbete inte får överstiga 

kedjans globala kostnadsnivåer.  

 

I vissa fall är kedjan väldig angelägen om att hålla detta och ställer krav på sin hyresvärd, det 

kan t.ex. vara om butiken i är svanmärkt och vill ha en miljöprofil. Detta kan medföra extra 

kostnader för fastighetsägaren i nödvändiga investeringar (Svanen.se).  

 

3.5 Övriga punkter 
Hyresgästen kommer att följa de öppettider som finns för gallerian om de inte innebär att de 

anställda behöver hålla butiken öppna före 9.30 och efter 19.30. Detta skulle inte fungera t.ex. 

Kista Galleria som stänger 21 alla dagar.  Det kan också innebära problem för en mindre butik 

med få anställda att kunna hålla öppet alla veckans dagar bara för att hyresvärden kräver det.  
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Den nya butiken är kanske inte en riktig god granne, de kan få in i avtalet att det skall finnas 

en frizon vi vid sin butiksentré, detta kan medföra att butiken bred inte får har event med 

balloger och fira att butiken har jubileum eller andra aktiviteter som sker utanför butiken som 

utdelning ar rabattkuponger. I vissa fall kan det vara ett strikt ansvar för vad andra hyresgäster 

gör i centrumet och hyresgästen får då rätt till ersättning för att de upplever att en annan butik 

som gör något som butiken kan uppfatta som störande.  

 

Fastighetsägaren får en ej hyra en vakant lokal till en butik som avviker från konceptet, t.ex. 

om det skall vara en skohörna med 4 butiker på rad får den lokal som blir ledig inte fyllas av 

en butik med väskor och handskar. Det finns riska att hyresavtalen blir allt för olika och 

eftergifter skapar orättvisor. Nya aktörer med nya märken gynnar konsumenterna och även 

ofta för de befintliga hyresgästerna. Lättnaderna måste vara så att de inte påverkar ärenden 

som tas upp i Hyresnämnden då de ger hyresvärden ett sämre utgångsläge och de kan sikt 

påverkar marknadshyran. På seminariet tog de även upp ett fall där en galleria var till salu och 

då ett 10-årigt avtal med klausuler som nämnts ovan ingick, detta upptäcktes i due diligens 

processen och kom att påverka det slutgiltiga priset negativt.  
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4. Galleriornas tvister 
 

4.1 Boultbee/Centeni 
Det brittiska fastighetsbolaget Boultbee/Centeni var tidigare ägare av ett flertal gallerior i 

Stockholm.  Det har både brottas med dålig lönsamhet, konflikter med hyresgäster och nu har 

Royal Bank of Scotland tagit kontroll över bolaget och döpt om det till Centeni. Boultbee köp 

av Centrumkompaniet och dess tio köpcentrum 2007 blev ett nerkröp för de flesta berörda 

butikerna och det finns en juridisk tvist mellan ICA och Boultbee om gemensamma ytor och 

efter fakturering av hyror. 

 

4.1.1 Brist på sammarbete 

Boultbee sa upp samarbetet med den lokala företagarföreningen i Västermalmsgallerian då 

man inte tyckte att det var rätt att vara både vara hyresgäst och samtidigt vara tvungen att vara 

medlem i företagarföreningen. Det var även oklart på vilka grunder som man hade möjlighet 

att påverka, vad de det som satt i styrelsen i förtagarföreningen som bestämde eller var de som 

gjorde sin röst högst hörd eller de som hade störts butiksyta eller hade kontraktet på 

ankarbutiken som bestämde. Det fanns ingen koppling till t.ex. största butiken och 

engagemanget var ofta störst bland de små handlarna/butikerna medan kedjorna ofta var rätt 

ointresserade av att delta. När Boultbee hade köpt Centrumkompaniet och dess gallerior och 

köpcentrum så ärvde de avtalen som fanns mellan Citykompaniet och butikshyresgästerna 

(Svd.se, Dn.se).  

 

Marknadsföringsgruppen bestod av representanter för både fastighetsägaren och 

butikshyresgäster och där planerar för en gemensam marknadsföringsplan och bestämmer hur 

den gemensamma marknadsföringsbudgeten skall användas. Man tar fram gemensamt 

material och planerar och gemomför event. Även i detta fall så vill de stora kedjorna inte vara 

med i lika stor utsträckning som de mindre handlarna. Kedjorna har ofta egna 

marknadsavdelningar och de genomför kampanjer och marknadsför sina märken och 

företagsnamn och är inte lika intresserade av att marknadsföra den destination som just en 

galleria är. 

 

Målet med den gemenamma marknadsplanen är att locka fler kunder till just destinationen 

som gallerian utgör och inte bara till enstaka butiker.  Tidigare fick den ekonomiska 

föreningen det belopp som utgjorde en procent av omsättningen i respektive butik som skulle 

gå till den gemensamma marknadsföringen. Detta var inte juridiskt bindande och genom att ta 

med det i kontrakten kunde fastighetsägaren ställa ekonomiska krav på hyresgästerna.  

(Källa C Karlström) 

 

4.1.2 Tvisten med ICA 

Ett av de i pressen omskriva tvisterna var i Västermalmsgallerian mellan fastighetägaren 

Boultbee och ICA/Hakon. Den resulterade i en stämning som ICA lämnade in till tingsrätten i 

Stockholm. Enligt stämningen (Andersson Gustafssons Advokatbyrå) hade Boultbee försökt 

ta för mycket betalat för de gemensamma kostnaderna, hyrt ut yta utan att först frågat de 

andra hyresgästerna om lov, samt inte kunnat specificera vad de ökade gemensamma 

kostnaderna består av.  

 

Gemensamma ytor i en galleria består av torg, gångar, garage, toaletter och entré. Denna yta 

kan fastighetsägaren hyra ut till både befintliga och externa hyresgäster. Att placera 

försäljningsvagnar och liknade i gångarna kan orsaka att den naturliga strömmen av kunder 

tar en annan väg. Det kan också upplevas störande och konkurerande 
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Denna tvist fick Cetnri ärva när man tog över alla gallerior från Boultbee. Man har idag gjort 

upp utanför domstol (Market.se)och tecknat ett nytt hyresavtal men att ha en så dålig relation 

mellan hyresgäst och fastighetsägare gynnar ingen utom de advokater som tjänar pengar på 

det.  Att ha gamla avtal som fortsätter och löper samt att man inte har transparangs för vad de 

gemensamma kostnaderna faktiskt består av kan skapa tvister även i framtiden.  

 

4.1.4  Tvisten med Nymans Ur  

En annan av Boultbee tvister som har figurerat i media är den om öppettider för en liten 

urmakare (Maket). När Boultbee köpte fastigheten där Nymans Ur hade sin verksamhet ville 

de tvinga honom att ha öppet alla dagar i veckan. Nymans Ur hade bara sin ägare och en extra 

anställd så det var svårt att ha öppet så mycket. Dessutom är klockor en sällanköpsvara som 

man inte handla så ofta till skillnad mot t.ex. mat.  

 

Striden skedde öppet i media, annonser och bussreklam och efter ett tag gav Boultbee med sig 

och man tecknade ett nytt avtal där Nymans fick stänga klockan sex och ha stängt på 

söndagarna.  

 

4.2 Offentlig plats eller ej  
Nackdelen med att bygga in och glasa över offentliga platser och göra dem till gallerier eller 

andra handelsplatser (copyriot.se) är att platsen förvandlas från att vara offentligt rum till att 

bli privatägd och bevakad. Föreningen Alternativ stad ville göra en flygbladsutdelning i  

Gallerian och de sökte tillstånd för en stillastående aktivitet. Polisen beviljade detta och ansåg 

att Gallerian var allmän plats men gallerialedningen gjorde en annan tolkning. Man 

meddelade att polistillståndet inte räckte och fastighetsägare kan säga nej. Hyran för en 

aktivitet var då på 25 000 kr plus moms. Alternativ stad ignorerade kravet och genomförde sin 

aktivitet. Kort därefter genomförde gruppen ytterligare en flygbladsutdelning i Sergelgången 

som då var planerad att bli en inglasad galleriakorridor. 

 

Alternativ stad hade tillstånd för att genomföra sin aktivitet på Sergels torg med blev 

bortkörda av vakterna som hävdade att de utförde Sergelgångens köpmän önskan om att köra 

bort dem. Alternativ stad gjorde detta för att testa gränsen för yttrandefriheten och den får 

svårare att få plats då samhället går från att ha offentliga platser till att ha överdäckade privat 

mark.  

 

De finns planer att däcka över den mest kända offentliga platsen, Sergels torg. Generellt tillåts 

inga politiska evenemang eller manifestationer i Centeris gallerior och man har bara gjort 

undantag för att upplåta plats för att kunna förtidsrösta och detta pga. av att de ansåg att det 

var en så kallad samhällstjänst (Karlström, 2011, Fria.nu).  

 

Om man vänder på det hela så bidrar faktiskt kommersen till att vidga det offentliga rummet 

om man bara gör det tillräckligt tillgängligt för alla. Genom att hat längre öppettider, fler 

gallerior och alla bottenvåningar utnyttjas för handel och restauranger gör att områden blir 

mer levande. Det blir mer och mer vanligt att politiska möten och opinionsbildning sker i 

gallerior, det är ju där som folk samlas (Fastighetnytt).  
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5. Gallerians hyreskontrakt 
 

Hyreskontraktet för en kommersiell butikslokal är viktigt då de reglerar ansvarsfördelningen 

mellan hyresgäster och fastighetsägare. För gallerior finns det avtalstexter som reglerar hur 

stor omsättningshyran skall vara, vilken gränsdragningslista som gäller samt vilka öppettider 

och vilka viten som gäller om man bryter mot avtalet. (NCM Seminariet och A Nyman). Det 

är inta alltid som alla anställda i butiken vet vad som avtalats utan ofta tecknas avtalen på 

centra nivå mellan butikskedjorna och fastighetsägaren.  

 

5.1 Hyreslagen 
Hyreslagen utgörs av egentligen kapitel 12 i Jordabalken och det reglerar förhållandet mellan 

hyresgäst och fastighetsägare. I den ursprungliga lagtesten fanns bestämmelser om avtalstid 

(fardagar), rätt till nedsättning i hyran vid hyresvärdens försummelser, hyresgästens 

uppförande och uppsägningsregler för hyresavtalen. (Lagen.nu). 

 

12 kap JB har lite olika regler för lokaler och bostäder och de viktigast är dessa: 

 Uppsägningstiden för en lokal är 9 månader, och kan även avtalas till en längre tid 

(även till nackdel för hyresgästen).  

 Hyrestiden för en lokal kan vara för en viss bestämd tid och har ett indirekt 

besittningsskydd och kan inte tvingas lämna lokalen hur som helst. Lokalhyresgästen 

kan förvisso flytta då hans kontrakt löper ut, eller uppsägningstiden om hyresvärden 

sagt upp avtalet, men kan - om inte villkoren i 12:57 JB är uppfyllda (t.ex. om till 

huset ska rivas, om en klausul om detta togs in i avtalet senast 5 år tidigare, om 

hyresvärden har behov av lokalen för annan verksamhet eller om hyran kommer att 

höjas till en fortfarande skälig nivå och hyresgästen ej finner sig i detta) ha rätt till en 

viss ersättning. Denna ersättning täcker hyresgästens kostnader för flytt och minskad 

omsättning, hyresgästen har enligt 12:58b alltid rätt till minst en årshyra.  

 Ett hyresavtal för en lokal får ha ett värde och kan överlåtas i samband med att 

verksamheten överlåts.  

5.2 Hyresavtalets utveckling 
På NCM seminariet tog man upp hyresavtalets utveckling och hur de har förändrats och 

kommer att behöva förändras för att möta de nya krav som t.ex. internationaliseringen kräver.  

 

Hyresavtalen var tidigare anpassade till sin tids hyresreglering och det fanns klausuler om 

t.ex. hur man skulle hantera kristider, vilken oljeförbrukning man fick ha och ur 

förbrukningen skulle betalas. Det fanns komplicerade avräkningsmodeller och indexsystem 

som gjorde avtalen komplicerade och svåröversiktliga.  

 

Senare övergick man mer och mer till att använda en så kallad total hyra utan tillägg, dess 

avtal skrevs på fem till tio år och man beräknade i förväg förbrukningar och bakade in dessa i 

den totala hyran. När man senare ville ha mer kontroll på respektive hyresgästs kostnader i 

mitten av 1990-talet så gick man tillbaka till en kallhyra med tillägg för t.ex. gemensamma 

ytor, el och värmeförbrukning.  

 

Under åren har rättspraxis, det vill säga domstolars och vissa myndigheters olika utslag i 

hyresfrågor blivit vägledande hyr man skall skriva hyresavtal och tolka dem. Detta har 

medfört att man har lagt till klausuler om att hyreshusavgift och fastighetsskatten skall betalas 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Upps%C3%A4gningstid
http://sv.wikipedia.org/wiki/Besittningsskydd
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av hyresgästen. Det samma gäller regler för hur man skall gå till väga när det gäller 

ombyggnader, rivning och hur man godkänner eller måste acceptera en lokals ändrade 

användning.  

 

På dagens fastighetsmarknad är det ej flexibelt med få stora aktörer och många mindre och 

lokala, de avtals som tas fram blir ofta ensidig då hyresvärden hade stor inverkan på 

avtalsskrivning och hur olika klausuler utformas. Hyresgästerna som grupp blir svagare då det 

inte är homogena och om de inte organiserar sig i företagarföreningar. En annan utveckling är 

alltfler samhällsfunktioner privatiseras och blir affärsmässiga och det leder i sin tur till större 

fokus på kostnader (så som el, vatten, avlopp, sophantering) och hyressättningen och 

hyresnivåer.  

 

Lagstiftningen och reglementet runt fastigheter har utvecklats och man ställer mer och krav på 

sina hyresgäster, det tillkommit krav på fastighetsskatten och fastighetsdeklarationer. Det 

kommer att krävas mer regler runt t.ex. hur man skall hantera förmånsrätt vid konkurser, vilka 

krav man skall ställa i form av bankgarantier och borgen. Som det är nu kan fastighetsägarna 

ställa höga krav på detta för nya hyresgäster.  

 

Hyressättningen för lokalhyra inskränktes på 90-talet till mindre fri hyressättning då man trots 

att det är marknadshyra tittar på jämförelse mot liknande lokaler. Ett allt större ansvar läggs 

på fastighetsägare med bland annat en ny miljöbalk, utökad lag mot olyckor (t.ex. istappar) 

och krav på handikappanpassning och effektiv och miljövänlig sophantering.  

 

I nyare avtal så försöker fastighetsägare att minska sina kostnader i ägandet genom att lägga 

ut mer kostnader på hyresgästen samt försöker att då dem att själva minska sina kostnader 

med premier, avräkningsmodeller och gröna hyreskontrakt. Ett annat sätt är att man delar upp 

de gemensamma kostnaderna även utanför lokalen (gemensamma ytor) och driftkostnader. 

I vissa fall fakturerar man ut kostnader för marknadsföringsbidrag, centrumledning och 

företagarföreningar. 

 

Olika omvärldsfaktorer (t.ex. ökat utländskt ägande) har skapat behov av enhetliga, 

standardiserade och transparenta avtalsmallar. Att branschen dessutom kommer att få stora 

pensionsavgångar bidrar till att kunskaper och erfarenheter i branschen tunnas ut och det är 

fler i branschen som har en ekonomisk utbildning snarare än en handels- eller juridik 

utbildning.  

 

Den utökade internationaliseringen har lett till att fler utländska försäkringsbolag och 

pensionsstiftelser har köpt fastigheter i Sverige. I många europeiska länder saknas den 

svenska motsvarigheten till tvingande lagstiftning till förmån för hyresgästerna. De svenska 

investerare lär sig mer och mer om hur andra länder sköter förvaltning av fastigheter och avtal 

med sina hyresgäster dels genom att själva ha utländska hyresgäster och dels av 

fastighetskonsulter med internationella erfarenheter.  

 

Det utländska ägare vill ha är säkra investeringar och de letar efter fastigheter med lågt 

underhållsbehov, långa hyrestider, som har låga kostnader för förvaltningen och de vill helst 

att hyresgästen betalar alla kostnader (som de t.ex. gör i Storbritannien). 

 

Hyreskontrakt från gått att var på en sida till nu fyra sidor med väldigt omfattande bilagor 

som reglera inte bara hyresvillkor utan även allmänna ordningsregler och vitesklausuler för 

öppettider.  



 

23 

 

 

Hyresgästerna blir mer och mer professionella i sina förhandlingar med fastighetsägarna, 

många kedjor använder sig av butiksetablerare som är vana att förhandla och har bra 

kontakter. Utländska hyresgäster kommer att säkert att sätta sin prägel på framtida avtal med 

egna anpassade avtalslösningar som ger dem själva enhetligare avtal i alla länder där de har 

verksamhet.  

 

Utvecklingen mot gröna hyreskontrakt är viktig då hyreskontraktens omfattning i antal sidor 

och bilagor med mer omfattande klausuler så som de är i utländska hyreskontrakt samt om 

lagstiftningen liberaliseras och ansvaret mer och mer överlämnas till marknaden kommer de 

gröna inslagen i hyresavtalen att få en ökad betydelse. 

 

5.3 Kostnader för gemensamma ytor i gallerior 
I press har man kunnat läsa om problem som hyresgäster haft med höga retroaktiva kostnader 

för bland annat bevakning, reparationer och administration i gallerior. Det finns sedan tidigare 

ett standardavtal för uthyrning av butiker i gatulägen så detta är för att klargöra och förenkla 

för gemensamma ytor i gallerior. 

 

De fyra områden där extradebitering av gemensamhetskostnader kan förekomma är:     

 Bevakning 

 Städning 

 Uppvärmning 

 Löpande underhåll – inte utbyte eller reparationer. 

Konflikterna har uppkommit (Thelin, 2011) på grund av att det var omöjligt att uppskatta sin 

egen andel i de gemensamma kostnaderna. Det var även svårt för butikshyresgästen att 

jämföra sina kostnader i olika gallerior då kostnaderna skiljer sig mycket åt mellan olika 

anläggningar (även om det sär samma ägare). Detta beror på att galleriorna är så olika, de 

ligger i olika staddelar, vissa ligger vid Tunnelbanan, de har olika många entréer, olika 

öppettider och så vidare. Man saknade nyckeltal att jämföra med och man visste inte hur 

mycket grannbutiken bidrog med.  

 

Hyresgästen upplevde det som om de fick betala för bevakningen utan att kunna påverka avtal 

eller upphandlingsregler. I vissa fall så var renodlade förvaltningskostnader medräknade i de 

gemensamma kostnaderna, så det som var över den vanliga hyran blev till vinst i 

fastighetsägarens ögon.  Avsaknaden av avräkningsklausuler, vilka faktiska kostander vara 

och vika fastighetsägarna hade lagt till sakandes. 

 

Under 2011-2012 utarbetade Lokal Marknads Kommittén ett avtalsförslag för gemensamma 

konstander i gallerior. Kommittén består av representanter från Svensk Handel, 

Fastighetsägarna Sverige och Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare. Avtalet heter 100 

och kan köpas via Fastighetsägarnas dokument (Fastighetsagarnadokument.se) 
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6. Intressanta och nyöppnade gallerior 
 

Detta kapitel handlar om tre stycken nyöppnade gallerior som är intressanta ur olika 

synviklar. Jag har valt att ta med Bromma Blocks för dess konceptsatsning på butik i butik. 

Det ger utmaningar för både fastighetsägare och butikshyresgäster i form av samarbete, 

förståels för konceptets påverkan och avtalskrav för att hålla konceptet på länger sikt. 

Gallerian MOOD Stockholm har jag valt för att de gått från att vara en vanlig galleria med 

välkänd butiksmix till en plats där man skall trivas att vara. Galleria Emporia i Malmö är vald 

för att lyfta fram den framtida (nutida) kravet på miljöansvar, inte bara i byggfasen utan även i 

byggnadens hela livscykel.  

 

6.1 Bromma Blocks 
Bromma Blocks är ligger i Bromma flygplats gamla hangarer. Hangarerna har 

kulturhistoriskt, arkitektoniskt och byggnadstekniskt värde och är byggnadsskyddade.  

Området har använts för handel redan 1972 med olika typer av stormarknader. KF fastigheter 

köpte hangarerna 1999 och jobbade tillsammans med kommunen för att få till en ny detaljplan 

för att förvandla området från trafikändamål till handel (Wikipedia/Bromma_Blocks).  

 

Under hösten 2010 var KF Fastigheter färdiga med sin satsning på nära två miljarder för att 

omvandla flyghangarerna till ett modernt handelsområde. Namnet blev Bromma Blocks då 

området består av flera kvarter och det engelska namnet är just blocks. Flyghangarerna är 

Byggnad skyddade så man måste behålla både interiör och exteriör. Själva gallerian ligger i 

hangar tre och den har 80 butiker. Nedanför finns en arkitektbild på hur interiören i Bromma 

Blocks se ut. 

 

  
 

(Fastighetochbostadsratt.com) 

  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Bromma_flygplats
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hangar
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6.1.1 Butik i butik 

Bara sex månader efter öppnandet fick Bromma Blocks utmärkelse som Sveriges bästa  

köpcentrum. Nedan finns motiveringen till detta pris: 

 

"Årets vinnare är ett center som utmanat de traditionella galleriagångarna och skapat ett 

kvinnligt, sinnligt strosande rörelsemönster i kundstråken. Man har vågat hålla i sitt koncept 

genom hela projektet, både mot hyresgäster, entreprenörer och politiker. Resultatet är ett 

lyxigt center med både värme, själ och överraskningar." 

 

Detta är också skälet till att Bromma Blocks skulle vara en av de gallerior jag valde att ta med 

i detta examensarbete. Koncept med butik i butik utan de traditionella galleriagångerna gör att 

kunden upplever det som hon är i en enda stor butik med stort utbud och flera olika märken.  

 

 
(www.blogg.passagen.se/miss.macahan) 

 

6.1.2 Val av hyresgäster och sortiments 

Fastighetägaren har varit med och påverkad både vilka butiker som etablerat sig i Bromma 

Blocks och vilket utbud de skall få ha i sina butiker. Gallerian är indelad olika avdelningar 

och även om din butikskedja har ett sortiment för både barn och herrkläder så får du bara sälja 

damkläder på avdelningen för damkläder. För att lyckas med koncept med butik i butik måste 

man redan innan hyresavtalet skrivs på, diskutera med sina framtida hyresgäster så att denna 

förstår hur konceptet påverka dem (Brommablocks.se). 

 

6.2 MOOD Stockholm 
MOOD Stockholm (MOOD) ägs av AMF Fastigheter som i sin tur är ett helägt dotterbolag 

till AMF Pension. AMF Fastigheter satsar på citynära handel, främst i Stockholm men äger 

även handelsfastigheter i Göteborg och Sundbyberg. Förutom MOOD äger de även Ringen 

centrum, Gallerian, Västermalmsgallerian och Fältöversten (Sveriges radio/Ekot, 

Moodstockholm.se). 

 

6.2.1 Flygplats inspiration 

Som en del av AMF Fastigheters satsning på gallerior i centrala Stockholm valde de att 

renovera och bygga om Salénhuset till en ny shoppinggalleria och den öppnades i mars 2012. 

När man designade MOOD tittade man på hur mötesplatser fungerar, man tog inspiration från 

flygplatser och hotell lounger för att skapa en plats där folk kunde mötas, ha sin mobila 
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arbetsplats och göra de ärenden som man behöver för att ha en enkel vardag. Man ville 

integrera shopping i en stadsmiljö och just trivsel skulle bidra till platsens attraktionskraft. För 

att ge besökaren en lugn och ro spelas fågelkvitter, taken är målade svarta och man har lagt 

mycket tid och pengar på att ha en bra och vacker design. 

 

6.2.2 Place marketing 

I MOOD har man tänkt på så kallad Place marketing – dvs. nya höga krav på en plats som 

genererar affärer, man vill förenkla vardagen, få kunderana att stanna länge och göra en plats 

för Micro shopping dvs. produkter och tjänster som är som är små, helst billiga och som 

verkligen behövs. Den vanliga handel upplever konkurens från e-handeln och det gäller att 

satsa på produkter som folk vill se, prova, klämma och känna på. Sen kan man gärna beställa i 

butiken (som mer kan ses som en demoplats) och få det smidigt hemlevererat.    

 

För att underlätta för sina besökare har MOOD en conciertjänst som man kan använda för 

kemtvätt, hundpassning, däckbyte och knivslipning. MOOD Gallerian har ca 60 butiker och 

man satsar på att det skall vara lite brokigt och inte de vanliga kända svenska kläd- och 

skokedjorna. Man har även satsat på att ha bra restauranger, man kan besöka MOOD bara för 

maten skull och inte för att shoppa (K Forsling, Köpcentrumdagen).  

 

6.2.3 MOODs olika delar 

Olika delarna av MOOD har olika teman så som wishing, desire och everyday. Stilen och 

desingen för Wishing skall vara ungt, brokigt och med ett högt tempo. Butikerna har en yngre 

målgrupp och designen består bland annat av en stor modern vit staty på platåskor som ser ut 

att bära upp taket.  

 
Foto Holger Ellgaard 

 

Målet med Desire är att vara lite mer exklusivt, avdelningen är ljus och inspirerad av Asien 

och asiatisk mat. Slutligen är Everyday den största delen och innehåller flest butiker. På denna 

del återfinns de lite annorlunda trädkojorna på taket. 

  

http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Holger.Ellgaard
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Foto Moodstockholm.se 

 

Träkojors mål är att ge dess besökare nya kreativa idéer, det kan i sin tur leda till att man kan 

nå bättre resultat, må bättre och uppleva mindre stress. Träkojorna har också bidragit till att 

arkitektbyrån som hittat på dem blivit nominerade till Retail Weeks pris för New Store 

Europé. MOOD gallerian är också en av de tio nominerade av Stadbyggnadskontoret till Årets 

Stockholmsbyggnad 2013 (Moodstockholm.se, Stockholm.se). 

 

6.3 Emporia 
Emporia i Malmö, var när det öppnade i oktober 2012 en av Skandinaviens största gallerior. 

Namnet Emporia härstammar från antiken och har ändvänds för feniciska och grekiska 

stadsstater och handelsstationer. Gallerian har 3 000 anställda som främst jobbar i de cirka 

200 butiker, gallerian är i tre plan toppas av en jättestor takterrass, den motsvara fyra stora 

fotbollsplaner.  Ansvarig för arkitekturen och formgivning är den kända arkitekten Gert 

Wingårdh (Emporia.se, Wikipedia.se).  

 

 Emporia är det första shoppingcentret i Sverige som miljöcertifieras enligt BREEAM. Detta 

innebär att Emporia kommer att arbeta med att ta ett helhetsgrepp om miljö- och 

hållbarhetsfrågorna, och fokusera på frågor om energi, miljöledning, hälsa och välbefinnande, 

transporter, vatten, material, avfall, markanvändning samt ekologi och föroreningar. 

 

6.3.1 Arkitekturen 

Arkitekturen i Emporia är speciell och Bärnstensentrén och Havsentrén som är i byggd med 

svängda glasplattor. Den invändiga inredningen med flera butiksstråk och torg ska ge känsla 

av en stad i staden. 

 

Målet med Emporia är inte bara att erbjuda en shoppingupplevelse, man vill även erbjuda en 

mycket hög servicenivå och man kan göra allt från att ladda mobilen, boka hemleverans, köpa 

presentkort och boka shoppinghjälp. Man kan låna barnvagn eller en rullstol. I garderoben kan 

man även tvätta sina kläder eller få dem lagad av en skräddare. I Gallerians lounge kan man 

leka, dricka vatten, surfa el eller läsa en tidning.  

 

Ägare till Emporia är Steen & Ström Sverige AB, de ägs i sin tur av det franska 

köpcentrumbolaget Klépierre och den holländska pensionsfonden ABP. Steen & Ström driver 

totalt 42 stycken köpcentrum i Norden.  

(Steenstrom.com, Emporia.se )  

6.3.2 Miljöcertifiering med BREEAM 

http://moodstockholm.se/just-nu/kreativa-kojor-ger-arbetet-nya-ideer/
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Man har tagit hänsyn till nya miljökrav både i byggandet och driften av Emporia. Detta står 

att läsa på Emporias hemsida: 

 

BREEAM (BRE Environmental Assessment Metod)är en internationell miljöcertifiering av 

byggnader där fokus ligger på miljö- och hållbarhetsfrågor med målet att minska hela 

byggnadens miljöpåverkan. 

De är det första shoppingcentret i Sverige som miljöcertifieras enligt det Europeiska 

miljöklassningssystemet och man räknar med att uppnå nivå 3 BREEAMs betygsskala:  

 Passed 

 Good 

 Very Good 

 Excellent 

 Outstanding 

(Pressmaterial för Emporia, www.breeam.org/ 

Man räknar med att Emporia kommer att ha ungefär 25 000 besökare varje dag och man 

måste på ett effektivt sätt ordna med transporter, sophantering, matlagning, vatten, värme och 

kyla. Fördelen med att göra en miljöklassning är att får veta byggnadens miljöprestanda 

utifrån ett livscykelperspektiv. Man har även tagit hänsyn till kommunala kommunikationer 

och anlagt en tågstation bredvid gallerian, det finns även bussförbindelser, gång- och 

cykelvägar i området runt gallerian.  

6.3.4 Takpark för allmänheten  

På taket till Emporia finns en stor takpark (Byggros.se, Skanska.se) som är bland de största i 

världen som är tillgänglig både för gallerians kunder men även för allmänheten. Man kan nå 

den dels genom gallerian, dels via den stora trappen från Hyllie Stationsväg och via en 

uppgång från parkeringshuset. Takparken har kosta cirka 35 miljoner att bygga och anlägga 

och den är en dela av gallerians miljöstrategi. Det täckta taket ger gallerian många tekniska 

och miljömässiga fördelar. Det är bullerdämpande, det binder dagvatten, det ger isolering på 

mot kyla på vintern och mot värme på sommaren.  

 

 
Foto Steenstrom.se 

Takparken kan användas för motion, lek, evenemang eller vila. Man har en härlig utsikt över 

Öresundsbron och område vid Hyllie. Man har täckt över ful ventilationsutrustning med en 
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grön matta med över 50 olika växtsorter i form av sedum, blommande perenner, olik typer av 

gräs och några träd. 
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7. Framtiden - Nya stadsdelar?  
 

I detta kapitel har jag valt att ta med två nya stadsdelar med var sitt stort handelscentrum. I 

Solna byggs just nu Arenastaden och i södra Stockholm kommer man att bygga Söderstaden. 

Dessa två projekt har många likheter, de har flera attraktioner i området, förutom handel även 

kultur/nöje/sport. Det finns bostäder, kontor och allmänna kommunikationer  

 

När man bygger nytt så måste investeringskostnaden och hyresgästernas betalningsförmåga 

balansera. Nu liksom i framtiden kräver kunderna att läge och tillgänglighet måste fungera 

framför snygg design och spektakulär arkitektur.(Fastighetsnytt.se).  

 

Båda projekten har kommunal förankring och man vill ha en blandad plats inte bara en stor 

handelsplats. Det så kallade Edge City tänkandet, och det vi i Sverige kallade ABC – arbete, 

bostäder och centrum bygger just på att vi flyttar ut från innerstan men vi vill samtidigt ha 

nära till både arbete, nöje och handel (Wikipedia.org/wiki/Edge_city, Wikipedia.org/ABC-

stad). Nu när man bygger dessa områden bygger mer eller mindre allt på en gång, till skillnad 

mot t.ex. handelsplatsen Kungens Kurva som växt allt eftersom.   

 

7.1 Arenastaden 
Arenastaden är ett samlingsnamn för stadsbyggnadsprojektet i Solna hela där skall byggas 

cirka 3000 bostäder och kontor som skall rymma för över 30 000 arbetsplatser. I kontoren har 

redan företag som Vattenfall, Adidas, Carlsberg och Apoteket flyttat in. För att ta sig till 

Arenastaden kan man åka Tvärbana, pendeltåg, buss och bil (Arenastaden.se).  

 
 

 
Arenastaden.se 

 

Området rymmer idag även den nya nationalarenan för fotboll, Friends Arena. Arenan 

invigdes 2012 och rymmer upp till 65000 besökare.  Man bygger ett nytt hotell med 400 rum i 

en 90 meter hög byggnad.  Arbetet med att bygga Mall of Scandinavia är redan startat, det 

kommer att ligga mitt i Arenastaden och det invigs hösten 2015 (Arenastaden.se) 

 

I närheten av Arenastaden byggs det flera nya bostäder, bland annat i nya stadsdelen 

Hagastaden. Hagastaden kommer att ligga i området vid Karolinska Institutet och 

universitetssjukhuset Nya Karolinska i Solna (Hagastaden.se) 

 
Mall of Scandinavia 

Den nya gallerian Mall of Scandinavia har som målsättning att bli vår nästa stora 

shoppingdestination, inte bara för kunder i Stockholmsregionen utan även för hela Norden 
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(Mallofscandinavia.se). I gallerian kommer det förutom vanliga butiker även att finnas nöjen, 

biograf, och service. Så här säger de själva om sin nya galleria:  

 

Mall of Scandinavia erbjuder den ultimata kombinationen av internationella och skandinaviska 

handelsaktörer. I Norden har förutsättningarna för flagship stores och innovativa butikskoncept 

aldrig varit bättre – 250 butiksytor och ca 101,000 m
2
 butiksyta. Vi skapar en 

shoppingdestination. Mall of Scandinavia ger nya aktörer och koncept en helt unik möjlighet att 

etablera sig på den nordiska marknaden, vilket möjliggör en perfekt symbios för det bästa inom 

mode, design, teknik, sport och mat. En unik retailmix. 

 

Man använder sig av inriktningen (mycket) större, unikare och focus ligger på att kunna 

erbjuda allt. Det finns ingen i Norden som kommer att kunna erbjuda fler butiker i samma 

galleria som MoS.  De gallerior som troligtvis kommer att påverkas negativt av nya gallerian 

är Stinsen i Sollentuna och Solna Centrum.  

 

Inspirationen för designen har Wingårdh Arkitektkontor tagit från de fyra elementen; vatten, 

vind, eld och jord. Man vill blanda för att få en internationell atmosfär som samtidigt är 

klassisk skandinavisk design. Gallerian kommer att öppna under hösten 2015 och den 

beräknas bli 101 000 m
2 stor

 och ha 250 butiker.  

 

 
Foto Wingårdh Arkitektkontor  

 

Läget, desingen och utbudet kommer säkert att locka många kunder till den nya gallerian, det 

kommer att jobba ca dessutom arbetar runt 80,000 personer i Solna och många av dem 

kommer att passera gallerians närområde (Mallofscandinavia.se). 

 

Ägare av Mall of Scandinavia är det franska fastighetsbolaget Unibail-Rodamco, de är 

specialinriktning på gallerior i europeiska storstäder. I norden äger de Täby- och Solna 

Centrum, Nacka Forum och Fisketorvet i Köpenhamn och delägare i Jumbo i Helsingfors. De 

äger totalt 82 köpcentrum i 12 olika länder (Mallofscandinavia.se). 

 

Företaget har höga miljömål och detta avspeglar sig både i nya byggprojekt men även i den 

dagliga driften. Man har satt upp mätbara mål för sina koldioxidutsläpp, energiförbrukning 

och vattenförbrukning. Koncernmålen är: 

 

 

Koldioxid – 50 % CO2/besökare 2006-2016 
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Energiförbrukning – 30 % kWh/besökare 2006-2012 

Vattenförbrukning – 20 % liter vatten/besökare 2006-2012 

 

Som ett led i Unibail-Rodamco miljöarbete har de undertecknat FN: s initiativ ”The Global 

Compact” som är för privata bolag som vill göra en miljö- och samhällsinsats.  The Global 

Compact omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption. Unibail-

Rodamco finns med på de globala hållbarhetsindexen FTSE4Good och Dow Jones 

Sustainability Index (Mallofscandinavia.se).  

 

7.2 Söderstaden 
Stockholmsstad kommer tillsammans med IKEA kommer att bygga den helt nya stadsdelen 

Söderstaden enligt det intentionsavtal som man skrivit med IKEA, bostadsbolaget Ikano 

fastigheter och Ikano Retail Centres om bygget. Söderstaden kommer att knyta samman 

Slakthusområdet med Globen och Gullmarsplan och i framtiden rymma både kontor, 

bostäder, galleria och ett nytt IKEA-varuhus, deras tredje i Stockholm.  

 

Området rymmer redan idag stora kontorshus, Globen Shopping, Tele2 Arena och Ericsson 

Globe (Globen). Det är redan bestämt att Söderstadion skall rivas och ge plats för kontor som 

i sin tur skall rymma de som idag jobbar i Tekniska Nämndhuset på Kungsholmen. Målet att 

det i framtiden skall bli 3 000 nya bostäder i Söderstaden och av dessa kall 550 byggas av 

Ikano Bostad.  
 

 
IKEAs press release.  

 

Stockholms fortsätter att växa och det tillsammans med att Stockholmaren flyttar oftare än 

genomsnittet gör att de anser att det finns underlag för ett tredje varuhus. Vi har även ett stort 

intresse för design och heminredning. (Mynewsdesk.com). 

 

De pengar som staden får för marken skall användas till infrastruktur i de nya områdena 

Hagastaden och Norra Djurgårdstaden. De två som negativt kommer att påverkas av dessa 

nya planer är dels Ringens centrum som kommer att tappa kunder och de företag som idag har 

sin verksamhet på Slakthusormådet. De har erbjudits ny mark i Farsta för sina 

tillverkningslokaler och kontor (Svd.se, Fastighetsvärden.se ).   

http://www.dagenshandel.se/wp-content/uploads/2013/01/Ikea_soderstadium.gif
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För att ge plats åt nya Söderstaden skall stora delar av det som idag har sin verksamhet på  

Slakthusområdet flytta till ny mark i Farsta (DN.se). Vissa av byggnaderna i området är 

kulturminneshistoriska och de kommer att sparas, men om hedersgästen idag har en 

verksamhet som inte är förenlig med bostäder kommer de att tvingas flytta med till Farsta 

även om de inte vill.  

 

Totalt rör det sig om 257 företag som kan komma att påverkas, av dem är det en tredjedel som 

håller på med livsmedel. Orsaken till att de måste flytta är att kylanläggningarna är 

svårförenliga med bostadsbebyggelse (DN.se).  

 

Företagarföreningen i området är oroade och säger att de jobbar i så kallade kluster som är 

mer eller mindre samarbetare och är beroende av varandra. De säger också att marken i Farsta 

är mycket mindre än vad den är idag på Slakhusområdet.  

 

IKEA koncept  

Kort kan man säga att konceptet bygger på fem grundvärderingen 

 

- Vårt svenska ursprung 

- Svensk livsstil 

- Historiska influenser 

- Våra småländska rötter 

- Folkhemmet 
Detta koncept går igen inom allt som IKEA och dess bostadsbyggbolag Ikano kommer att 

göra vid bygget av den framtida Söderstaden.  Det svenska urspunget syns i Ikea loggan och 

man beskriver själv sin stil som ljus med frisk luft, återhållsam och opretentiös.  

 

Både för att spara pengar och för att ge kunden möjlig att själv anpassa sina möbler säljs de 

ibland med obehandlade ytor, trä och textilier. Man har tagit inspiration från de svenska 

konstnärerna Carl och Karin Larsson och svensk allmogestil.  

 

De småländska rötterna syns i IKEAs låga prisbild men de får inte gå ut över kvaliteten. För 

att hålla priserna och transportkostnaderna säljs alla möbler i platta paket och kunderna får 

träna samarbete för att montera möblerna själva.  

 
IKEA i Söderstaden 

De räknar med 1000 nya arbetstillfällen i det nya varuhuset och i handelsverksamheter runt 

om kring. Man har startat ett nytt bolag, Ikano Retail Service som skall jobba med handel 

kring IKEA.   

 

Inom handeln och fastighetsvärlden är effekten av ett nytt IKEA-varuhus välkänd. De dra till 

sig mer handel området kring t.ex. Kungens kurva har idag 55 olika företag sin verksamhet. 

Företagarföreningen Kungens Kurva jobbar med hjälp av marknadsföring och annan 

verksamhet för att utveckla området och för att företagen skall kunna samarbeta 

(Kungeskurva.se, Dagenshandel.se).  
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7.3 Gamla stan under glastak? 
Det går inte att säga hur framtiden ser ut för gallerior, hur de kommer att byggas och var. 

Arkitekten Eric R Kuhne i över 20 år har varit med och designat och byggt gallerior på fem 

kontinenter och han var huvudtalaren på Köpcentrumdagen. Han hävdar att man skall ha 

minst en tredjedel icke handel i galleriona och använda konst, arkitektur och trädgårdar för att 

ge kunderna en trevlig miljö.  

 

En intressant tanke som han framförde var att man skulle sätta tak på hela staddelen Gamla 

stan i Stockholm.  

 

 
Foto Arild Vågen 

 

En av de faktorer som gör att man faktiskt orkar gå runt och handla är att miljön är lagom 

varm och trivsam. Gamla stan är underbar på sommaren, massor av shoppande och 

glassätande turister och mysig stämning, men vem går där en blåsig och regnig dag i 

november? En inglasning skulle säkert gynna alla handlare de nio månader det inte är sommar 

i Sverige. 

  

 
carbonwhite.se 

 

Eric R Kuhne sa även att om man vill att kunden skall stanna länge måste man erbjuda annat 

än bara handel, i de gallerior han hade varit med och designat så var målsättningen att det 
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skulle vara minst en tredjedel som inte var handel. Gamla stan skulle även detta då det redan 

idag har både bostäder, restauranger, pubar, flera kyrkor, museum, bibliotek och ett stort slott.  
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8. Analys och egna reflektioner 
 

Gallerior har funnits länge och det kan vara en underbar plats för möten, handel, samarbete, 

utveckling men även konfliker och andra problem. Dagens fastighetsägare är intresserad av att 

tjäna pengar och väljer säkra ekonomiska placeringar. Nya ägare som har annan huvudsaklig 

verksamhet (tex pensionsförvaltning) väljer i större utsträckning att placera i 

handelsfastigheter och det ger ägare med mer focus på ekonomisk placering och mindre på 

fastighetsförvaltning och långsiktigt ägande. 

 

De nya ägarna måste till viss del behålla detta synsätt i sin verksamhet och de har ofta en 

strikt ekonomisk uppföljning men glömmer ibland den sociala kundvårdande verksamhet som 

krävs för att driva en framgångsrik galleria. Man måste vara lyhörd mot sina hyresgäster och 

kunna erbjuda lösningar för butiker som vill ändra sin lokalyta och samverka för att 

nödvändiga hyresgästanpassningar görs.   

 

En lyckad galleria 

En lyckad galleria har hög omsättning, många besökare och har attraktiva och finansiellt 

starka butikshyresgäster. Om hyrorna är för höga hyror rikserar butikerna att gå i konkurs och 

om det dessutom saknas tak på omsättningshyran ställs ytterligare krav på hyresgästen.  

Utvecklingen går mot att använda kallhyra då den lyfter över risken för kalla vintrar på 

hyresgästen.  

 

Under till- och ombyggnationer så störs ofta den dagliga verksamheten och det naturliga 

flödet av besökare tar en annan väg. Uthyrning av de gemensamma ytorna kan skapa ny icke 

önskvärd konkurens och små pop-up stånd och deras utåtriktade säljstrategi kan upplevas som 

störande.   

 

Utveckling i galleriorna går mot mer och bättre service och för att butikerna skall samarbeta 

som goda grannar, ju längre man kan hålla kvar kunden, desto större är chansen att hon 

handlar och kunder som hittar det de söker är ofta nöjda kunder. 

 

Internationaliseringen 

Den ökade internationaliseringen inom fastighetsbranschen skapar både möjligheter och 

problem.  Till möjligheterna hör bland annat att man kan dra nytta av internationella 

erfarenheter och kontakter för att hitta nya internationella kedjor.  

 

Till problemen hör att hyresgästerna känner att de utländska ägarna är ansiktslösa och att 

fastighetsförvalaren hamnar i kläm mellan ägare och hyresgäster. Ett bra, kontinuerligt och 

långsiktigt samarbete med båda parter behövs för att inte fler ärenden skall hamna i pressen 

eller tingsrätten.  

 

Tvister  

Kända konflikter har rört efterfakturering och oklara avtal runt gemensamma ytor. Man hade 

inte något bra sätt att samarbeta på och man försökte att styra alla gallerior på samma sätt 

genom att använda en förvaltare för alla. I vissa fall fick nog fastighetsägaren skäll som 

egentligen skulle ha riktats mot ansvariga politiker.  Tvisten i Västermalmsgallerian mellan 

fastighetägaren och ICA/Hakon hamnade i tingsrätten och även om parterna gjorde upp i godo 

så tror jag att tvisten kostade båda parter en hel del pengar. Tvisten med Nymans Ur om 

öppettider visade att den stora ägaren får böja sig för den lilla handlaren. Fastighetsägaren 
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riskerade att tappa en kund som funnits i samma lokaler i flera år och att man måste ta hänsyn 

till kundens verksamhet när man skriver avtal.  

 

Ibland kan en galleria upplevas som ett offentligt rum dit alla har tillträde och man får göra 

precis samma sak som man får på gator och torg. Det är inte så då det är en privatägd byggnad 

och man måste söka tillstånd och i vissa fall betala för att bedriva demonstrationer, dela ut 

flygblad, göra reklam eller ordna en tävling. Jag är dock glad att man gjorde ett undantag för 

förtidsröstning i senaste riksdagsvalet och att man räknade dettas som en samhällstjänst.  

 

Handel bidrar till ett att område uppfattas som levande och om bara det offentliga rummet får 

vara tillgängligt med långa öppettider och möjligheter för information, diskussion och 

samhällservice. Turistinformation i Galleria på Hamngatan är ett bra exempel på bra service, 

inte bara för turister utan även för stockholmarna själva.  

 
Hyresavtalens utveckling 

Hyreskontraktet för en butikslokal reglerar ansvarsfördelningen mellan hyresgäster och 

fastighetsägare. Avtalen har blivit mer och mer omfattande, detaljerande och komplicerade. 

Att avtalen tecknas på central nivå inom butikskedjan kan medföra att inte alla i butiken vet 

vad som är avtalat och då brott mot avtalet kan innebära vite och uppsägning.  

 

Avtalen har blivit mer fastighetägarvänliga och det som inte är reglerat i lag råder det full 

avtalsfrihet runt. Om man inte har juridiska kunskaper så kan det vara svårt att förhandla 

och krav på bankgarantier och borgen kan göra det svårt för nya butiksaktörer att etablera sig, 

speciellt om de inte använder sig av franchising.  

 

För att minska kostnaderna så försöker fastighetsägare att lägga ut mer kostnader på 

hyresgästen och man delar upp de gemensamma kostnaderna. Butikshyresgästen har svårt att 

påverka hur och till vilket pris som upphandling av bevakning, städning, uppvärmning och 

löpande underhåll har gjorts. Det måste ha varit väldigt frustrerande och kännas osäkert att 

inte kunna uppskatta sin egen andel i de gemensamma kostnaderna då jämförelsetal saknats 

och avräkningar och fakturering gjorts väldigt sent, i vissa fall två år efteråt.  

 

Nya gallerior 

De nya gallerior som jag titta på var Bromma Blocks, MOOD Stockholm och Emporia och de 

är intressanta ur olika synviklar. Bromma Blocks har valt konceptsatsning på butik i butik 

och det ger kunden (och mig) en känsla av att allt hör ihop.  Man får en bra överblick om vad 

som finns och man måste inte gå mellan olika butiker för att jämföra eller titta. När man valde 

hyresgäster och sortiment så var fastighetägaren med och påverkad detta. Det hade varit 

intressant att se ett sådant avtal.  

 

MOOD Stockholm har satsat på att vara en mötesplats snarar än bara en galleria, man har 

dragit lärdom från platser där det rör sig mycket folk och där man kunde ha sin tillfälliga 

arbetsplats. De har lyckats att integrera shopping med fågelkvitter och god mat. Att satsa på  

place marketing och micro shopping fungerar i en relativt liten galleria mitt i Stockholm. 

  

Emporia är intressant för att de vill klara framtida (nutida) krav på miljöansvar. De är som 

den första gallerian i Sverige BREEM certifierade, med ett miljötänk inte bara i byggfasen 

utan byggnadens hela livscykel. Det är en stor utmaning att hantera en arbetsplats med 3000 

anställda och 25 000 besökare varje dag. När det gäller designen så har säkert arkitekten blivit 

inspirerad av stora utlänska gallerior. Emporias takterrass är öppen för allmänheten och den är 
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en del av gallerians miljöstrategi. Terrassen ger både tekniska och miljömässiga fördelar och 

är säkert något som framtida gallerior kommer att bygga.  

 

Arenastaden, Söderstaden och Gamla stan  

Runt framtida gallerior kommer det i större utsträckning att vara annan bebyggelse och 

verksamhet än runt traditionella köpcentrum. De två nya stadsdelara Arenastaden och 

Söderstaden kan förutom handel även erbjuda kultur, nöje, sport, bostäder, hotell och 

arbetsplatser. Det är bra att båda projekten har kommunal förankring och att man tittar på 

kommunala transporter och inte förväntar sig att alla skall komma med egen bil. Ingen vi sitta 

i bilkö för att handla och bra tillgänglighet bidrar till att en handelsplats blir lyckad.  

 

Tänket med att utveckla en destination stämmer väl överens med vad man vill med nya Mall 

of Scandinavia. Jag tror att det kan bli en lyckad shoppingdestination, där man dessutom kan 

gå på bio eller äta god mat. Att man kan stanna kvar i gallerian länge bidrar till att man 

handlar mer.  

 

Samarbetet mellan en stad och en privat aktör kan bli lycka om båda har samma vision och 

man lyckas att genomföra ett projekt enligt plan. Det finns säkert flera hyresgäster i 

Slakthusområdet som känner sig lurade av det nya bygget i Söderstaden och som inte alls vill 

flytta till Farsta. Det är ett helt projekt i sig att flytta flertalet av de 257 företag som idag är 

verksamma i området.  

 

Läget för Söderstaden vid Globen blir nära centrala Stockholm och blandingen med handel, 

kontor, bostäder, samt sport och nöje i Tele2 Arena eller Ericsson Globe (Globen).  Jag tror 

att IKEA och Ikano kommer att försöka att bygga billigt men det är samtidigt svårt när 

tomtpriserna i Stockholm är så höga. Det är säkert en god ekonomisk vinst för staden att sälja 

marken då den ligger så centralt och man behöver dessutom pengarna för infrastruktur i andra 

delar av staden.  
 

Ni får håll med om att sätta glastak på Gamla stan är en ganska galen idé men å andra sidan så 

skulle det säkert vara tekniskt genomförbar. Vi går från att ha fossila källor till uppvärmning 

och då behövs inte längre skorstenar på samma sätt. Det skulle kanske räcka med att sätta tak 

för att stänga ute väder och vind, man skulle kanske inte behöva värma upp det så mycket.  

 

Gamla stan har med sina gamla hus ungefär lika hög bebyggelse överallt med undantag för 

slottet och kyrkorna. Att ha ett glastak skulle säkert gynna handel de nio månader som det inte 

är sommar men den stora stötestenen skulle säkert vara finansieringen, det är husägarna idag 

som får hyresintäkterna från alla butiker och de vill troligvis inte satsa på ett gigantiskt 

glastak.     
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9. Slutsatser 
 

Jag tycker att jag har fått svar på alla mina frågor som men det hade varit intressant att kunna 

skriva mer om de konflikter som fanns när det gäller de gemensamma kostnaderna, 

efterfakturering och bristen på samarbete.  

 

Jag hade förväntat mig att den juridiska biten skulle ha uppfattats som viktigare men alla som 

jag intervjuat har lyft fram samsyn och samarbete som det viktigaste för en framgångsrik 

galleria. Det tar ett tag innan en ny galleria har nått till att ha goda grannar, det är nog lätt att 

tänka på konkurens snarare än samarbete. Att ha mer utbildning för alla som jobbar i en 

galleria skulle säkert öka lönsamheten, ju fortare en kund hittar det hon söker desto bättre är 

det för alla parter.  

 

Internationaliseringen kommer säkert att öka ännu mera i framtiden. Vi blir mer och mer van 

med den då vi dagliger ser utländsk reklam, hör utländsk musik, reser och upptäcker 

utländska märken. Internationaliseringen hjälper också våra svenska fastighetsbolag och 

butikskedjor i sin verksamhet eller etablering i andra länder än Sverige.  

 

Jag tror på att jobba med tankesättet att utveckla en destination snarare än att bara tänka 

handel och lönsamhet. Att en plats är en mötesplats gör att människor åker dit för att träffas 

och inte bara handla. Helhetstänkande med bostäder, nöjen och arbetsplatser gör att det 

dagligen kommer att passera många potentiella kunder. Det är otroligt hur handelsplatser har 

utvecklats och det skall bli spännande att se hur Arenastaden och Söderstaden blir när de är 

färdigbyggda.  

 

Ett förlag på framtida examensarbeten skulle kunna vara att göra en analys av problem och 

möjligheter med ett tak på Gamla stan. Vem vet, det var kanske inte ett så tokigt förslag ändå! 
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