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Abstract 
 
Stockholm city center is clearly divided into its various neighborhoods. The districts differ in 
many aspects, like the current population, the image and in the general view of Stockholm 
inhabitants. These differences in Stockholm neighborhoods in combination with an interest of 
shopping malls and its tenant mix resulted in a curiosity of shopping centers located in 
different neighborhoods differ regarding tenant mix and image. 
 
Initially, a literature study was made to gain an insight into the subject tenant mix. When 
searching literature, most of the information of tenant mix and image was found outside of 
Scandinavia, mainly in the US and UK. A brief observation was made to clarify the different 
concepts regarding the subject.  
 
A survey was done to find out the differences in tenant mix in all units of the study. This 
showed a unidirectional array of shops and a large proportion of these were found to be major 
brands. Something has changed, especially in one of the objects of the study in the last ten 
years. 
 
Interviews showed that differences should exist regarding tenant mix in shopping centers in 
different neighborhoods. However, it became obviously clear that a shopping center’s concept 
and image are meaning more and more today. 
 
The consumer survey displayed that many of the respondents in each neighborhood had many 
opinions about their local shopping center. Some of them wanted greater range of fashion 
shops as well as a greater range of smaller independent shops but what was most evident was 
the lack of good restaurants, as for lunch and dinner. Most of the consumers, regardless of 
neighborhood, overall found that the shopping centers lacked character and was impersonal 
and did therefore like a change regarding this. 
 
The conclusion that can be taken by this paper is that the tenant mix should differ between the 
neighborhoods. Having sad that, it should not be to such a large degree that the basic 
infrastructure of shops and services disappear, but this range can be supplemented with stores 
that fit into the town center. However can a major change be done regarding the shopping 
centers atmospheres and overall image. This is where the property owners should take 
advantage of the neighborhood’s character and create something special for that particular 
neighborhood.  
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Sammanfattning 
 
Stockholms innerstad är tydligt uppdelad i sina olika stadsdelar. Stadsdelarna skiljer sig i 
många avseenden gällande befolkning, image och i den allmänna uppfattningen hos 
stockholmsbor. Dessa skillnader i stadsdelar i kombination med ett intresse för köpcentrum 
och hyresgästmix resulterade i en undran om köpcentrum belägna i olika stadsdelar ser olika 
ut avseende hyresgästmix och image. 
 
Inledningsvis gjordes en litteraturstudie för att få en inblick i ämnet hyresgästmix. I 
litteraturen fanns mycket information om hyresgästmix och image utanför Norden, främst I 
USA och Storbritannien. En kort fördjupning inom relevanta begrepp gjordes.  
 
En statistisk undersökning genomfördes för att ta reda på mixen av hyresgäster i de tre 
studieobjekten Fältöversten, Ringen Centrum och Västermalmsgallerian. Denna visade ett 
likriktat utbud av butiker och en stor del av dessa visade sig vara större kedjor. Något som 
förändrats i framförallt ett av studieobjekten under de senaste 10 åren.  
 
Intervjuer visade att skillnader bör finnas avseende hyresgästmixen i köpcentrum i olika 
stadsdelar. Det blev även tydligt att ett köpcentrums koncept och image är allt viktigare i den 
hårda konkurrensen köpcentrum emellan.  
 
Konsumentundersökning visade att flera av de tillfrågade i varje stadsdel hade många åsikter 
om sitt lokala köpcentrum. Några önskade större utbud av modebutiker och lite mer speciella 
butiker men det som var allra tydligast var saknaden av bra restauranger, såväl som för lunch 
och middag. De flesta av konsumenterna, oavsett stadsdel, tyckte överlag att köpcentrumen 
saknade karaktär och var opersonliga och såg därför gärna en förändring gällande detta.  
 
Slutsatsen som kan fattas av denna uppsats är att hyresgästmixen och image bör skilja sig åt 
mellan stadsdelarna, dock inte till så pass stor grad att basutbudet av butiker och service 
försvinner, utan att detta utbud kan kompletteras med butiker som passar in i 
stadsdelscentrumet. Däremot kan en stor förändring göras gällande köpcentrumens atmosfärer 
och totala image. Där bör fastighetsägarna verkligen dra nytta av varje stadsdels karaktär och 
skapa något speciellt för just den stadsdelen.  
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Förord 
 
Denna kandidatuppsats har skrivits under våren 2014 på Kungliga Tekniska Högskolan för 
programmet Fastighet och Finans. 
 
Ett stort tack riktas till representanter från AMF Fastigheter, Vasakronan och Newsec som 
ställt upp på intervjuer. Vidare vill vi även tacka Centrumutveckling som bidragit med 
betydelsefullt material. 
 
Till sist vill vi tacka vår handledare Berndt Lundgren som bidraget med vägledning under 
arbetets gång.  
 
Stockholm, maj 2014 
 
Eloise Gartnell och Rebecca Wengemo  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
 
Hyresgästmix, ankarhyresgäster, likriktning, image, koncept, upplevelser och atmosfär. Detta 
är bara några av begreppen som tillsammans definierar ett köpcentrum. I denna uppsats ska vi 
undersöka vikten av rätt hyresgästmix i kombination med ovan nämnda termer. En diskussion 
ska föras om det borde finnas skillnader i Stockholms stadsdelscentrums hyresgästmix och 
dess image. Varför handlar man i sitt lokala stadsdelscentrum och vad anser konsumenter och 
branschkunniga om hyresgästmix och image? I takt med att allt fler köpcentrum byggs i 
Stockholms län och kommun, kommer också konkurrensen mellan köpcentrumen att bli 
större. Kunden vill ha mer än bara shopping och därför är det viktigt för köpcentrumen att 
differentiera sig och uppfylla kundens efterfrågan och behov, både nu och i framtiden.  
 

1.2 Syfte och frågeställning 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka om köpcentrum i olika stadsdelar behöver ändra 
sin image och hyresgästmix och hur de i sådana fall kan gå tillväga för att skapa nytta för alla 
inblandade parter; hyresvärd, hyresgäst och hyresgästens kund – konsumenten.  
Frågor som kommer att besvaras är följande:  
 
Bör hyresgästmixen skilja sig åt mellan stadsdelscentrum i Stockholms innerstad? 
Hur viktig är imagen för ett köpcentrum?  
 

1.3 Disposition  
 
Teori – En grundläggande översikt av viktiga termer inom ämnet. Detta innefattar en kort 
skildring av köpcentrumens historia från dåtid till nutid, följt av en redogörelse av begreppen 
hyresgästmix, ankarhyresgäster, likriktning och image.  
 
Metod och datainsamling – Här redogörs tillvägagångssättet för insamlandet av fakta 
rörande ämnet. En beskrivning för användning av litteratur, intervjuer, elektroniska källor och 
konsumentundersökning.  
 
Empirisk bakgrund  – Under denna kategori finns en beskrivning av Stockholms stadsdelar 
och här presenteras även de tre studieobjekten.  
 
Empiri  – I detta avsnitt presenteras svar från intervjuer, en redogörelse av studieobjektens 
hyresgästmix samt resultatet från konsumentundersökningarna.  
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Analys – Egna reflektioner ska tillsammans med teori och empiri utgöra en avslutande 
diskussion och här ska det även fastställas om frågeställningen är bekräftad.  
 
Slutsatser och förslag på framtida studier – I det sista och avslutande kapitlet ska en 
slutsats redovisas i relation till uppsatsens syfte. 
  

1.4 Avgränsningar 
 
Då denna uppsats kommer att belysa Stockholms inre stadsdelar har en avgränsning gjorts och 
kommer därför enbart behandla de tre utvalda studieobjekten Fältöversten, Ringen Centrum 
och Västermalmsgallerian. Med anledning av att studieobjekten är belägna i tre av de fyra 
primära stadsdelarna, Östermalm, Södermalm och Kungsholmen, kommer den fjärde 
stadsdelen Vasastan ej att beröras i denna studie.  
 
Ur ett källkritiskt perspektiv hade det i intervjudelen varit önskvärt med ytterligare en 
oberoende respondent. Det har dock funnits tidsbegränsningar och svårigheter att komma i 
kontakt med relevant branschfolk och studien har utförts efter dess förutsättningar.  

1.5 Definitioner 
 
Köpcentrum – Köpcentrum per definition är ett planerat detaljhandelsområde med minst fem 
butiker om en yta på minst 3000 kvadratmeter (Centrumutveckling, 2013). Köpcentrumet ska 
ägas av en ensam hyresvärd och marknadsföras som en hel enhet. Förutom parkering och 
butiker ska köpcentrumet även ha allmänna ytor som toaletter och sittplatser.  
Ett köpcentrum ska vara diversifierat och ha minst en ankarhyresgäst.  (Dennis, 2005, s.13) 
 
Stadsdelscentrum – Ett köpcentrum beläget i en stadsdel vars primära upptagningsområde är 
de boende och arbetande i stadsdelen.  
 
Upptagningsområde – Ett köpcentrums upptagningsområde brukar delas upp i tre olika 
områden; primära, sekundära och tertiära områden.  
 

• Primära – är det området som är beläget närmast köpcentrumet och som generera mest 
inkomster till köpcentrumet. Mellan 60 och 80 procent av köpcentrumets kunder är 
från det primära området. Det finns sällan eller lite konkurrens från andra köpcentrum 
i denna zon. 

• Sekundära – är ett område som ligger utanför det primära området och mellan 15 till 
25 % av köpcentrumets kunder är från denna zon.  

• Tertiära – Alla kunder utanför det primära och sekundära området, de som sällan 
besöker köpcentrumet (Bruwer, 1997, s.162). 

 
Ankarhyresgäst – Är oftast en stor och välkänd kedjebutik eller livsmedelsbutik som skapar 
flöden till köpcentrumet. 
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Likriktning – Innebär att många välkända och stora kedjor väljer att placera sig i 
köpcentrum, vilket gör att de flesta köpcentrum har liknande utbud av butiker. 
 
Dagligvaruhandel – Är den handeln som vi gör dagligen, som exempelvis inköp av 
livsmedel och hygienartiklar. ICA och Konsum är exempel på dagligvaruhandel. 
 
Sällanvaruhandel – Är de varor som vi köper mer sällan, som exempelvis inköp av kläder, 
kosmetik, blommor och teknik. MQ och Teknikmagasinet är exempel på butiker inom 
sällanvaruhandeln.  
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2. Teori  

2.1 Köpcentrums historia 
 
Sedan 500-talet f.Kr. har människor träffats på öppna ytor för att utföra byteshandel. Dessa 
öppna ytor växte senare fram till torg där den dagliga handeln skedde. Under medeltiden 
utvecklades så kallade Town Halls, där butikerna istället öppnades i fastigheterna runt om 
torgen och skapade på så vis handelsstråk. På gatuplanet skedde den dagliga handeln där 
bland annat olika verktyg, lädervaror, kläder och livsmedel såldes. På de övre våningarna 
hanterades stadens administration. Town halls var grunden till det som på senare århundraden 
har präglat städernas handelsområden i Europa. På 1500-talet började man bygga separata 
handelsplatser istället för att kombinera dessa med stadens administration. Under tidigare år 
kombinerade man alla varor medan man nu började skilja kläder och hantverk åt (Coleman, 
2006, s.19-21). 
 
I Mellanöstern däremot kombinerade man inte handeln och stadens åtaganden på samma vis 
som i Europa. Man fokuserade istället redan från början på att ha skilda handelsområden. I 
Marocko på 1200-talet började man använda sig av täckta gator med butiker på varje sida, just 
för att skydda från solljus. Istället för att stadens handlare skulle packa ihop sina varor stängde 
man handelsplatsen under nätterna. Benämningen på dessa handelsområden var bazaarer. I 
Istanbul under 1470-talet började man att expandera bazaarerna genom att skapa flyglar och 
göra takvalv (Coleman, 2006, s.23). 
 
I takt med att befolkningen ökade i de större städerna uppstod även ett behov av större 
handelsplatser. I slutet på 1700-talet och början av 1800-talet fram till andra världskriget 
byggdes många arkader. Arkader är glasövertäckta passager som sammanlänkar två 
shoppinggator med varandra (Dennis, 2005, s.14). Storstäderna blev allt mer bullriga och 
arkaderna blev då en sorts tillflyktsplats för invånarna. Shopping blev nu ett socialt tillskott i 
vardagen. I arkaderna var det enbart fokus på butikerna och från att man tidigare enbart 
handlat över disk kunde man nu gå in i butikerna och handla. Butikerna började också erbjuda 
lyxigare varor som choklad, handskar, smycken, delikatesser och leksaker. Från mitten av 
1800-talet blev arkader och handelsplatser större både avseende höjd och bredd, och än mer 
storslagna (Coleman, 2006, s.30). 
 
Nästa steg i utvecklingen blev varuhus, stora byggnader med flera våningar som sålde varor 
av alla olika slag, tydligt uppdelade i separata avdelningar och oftast med ett stort centralt torg 
i köpcentrumet dit alla våningar såg ner. I slutet av 1800-talet började kedjorna bildas 
(Coleman, 2006, s.33-39). 
 
Under mitten av 1900 talet började allt fler shoppingcentrum utanför stadskärnorna utvecklas 
i USA. Detta eftersom man ville kunna erbjuda ett mer lättillgängligt alternativ för shopping. 
Allt fler skaffade bil. Motorvägar byggdes för att länka samman stadsdelar och städer. 
Populationen ökade och det blev svårare att köra bil inne i städerna på grund av olika 
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restriktioner. År 1945 fanns det endast 45 shoppingcentrum i USA och 13 år senare, 1958, 
fanns det 2 900 shoppingcentrum (Coleman, 2006, s.43). 
 
Sverige var relativt tidiga i utvecklingen och det första varuhuset, PUB, grundades 1882 i 
Stockholm och 20 år senare grundades Nordiska Kompaniet i Stockholm (PUB, 2014) 
(Nordiska Kompaniet, 2014). 
 
År 2013 fanns det i Sverige 351 köpcentrum varav 37 i Stockholms kommun 
(Centrumutveckling, 2013). I skrivande stund byggs Sveriges största köpcentrum i Solna, 
Mall of Scandinavia, som är en ny sorts livsstils köpcentrum. Ett koncept som kan komma att 
bli allt viktigare i framtiden.  
  
 

2.2 Tidigare artiklar och rapporter 
 
Litteratur och artiklar om hyresgästmix och image i köpcentrum finns i idag i en relativt 
begränsad utsträckning. En betydande del av dessa täcker hyresgästmix i nya köpcentrum och 
främst då i USA eller Storbritannien. Ytterst lite verkar ha skrivits om hyresgästmixen i 
relation till stadsdelar i städer världen över. Nedan klargörs en rad begrepp från tidigare 
artiklar, rapporter och litteratur för att i senare kapitel analyseras i relation till uppsatsens 
frågeställning.   

 

2.2.1 Hyresgästmix 

Hyresgästmix innebär mixen av olika hyresgäster för en kommersiell fastighet, i detta fall 
köpcentrum. Hyresgästerna ska komplettera och relatera till varandra, vara varierande och 
uppfylla ett behov hos konsumenterna i upptagningsområdet. En bra hyresgästmix genererar 
inkomster till fastighetsägaren och hyresgästerna samt får konsumenter att handla på just det 
köpcentrumet (Bruwer, 1997, s.160-161). Vidare ska hyresgästmixen möta efterfrågan hos 
konsumenter. Under senare tid har det blivit allt viktigare att förstå vikten av att jobba aktivt 
med hyresgästmixen i ett köpcentrum. Då det finns mängder av köpcentrum och många 
konkurrerar med varandra, är det således av stor vikt att köpcentrumen är diversifierade och 
skiljer sig åt från sina konkurrenter för att klara konkurrensen om konsumenterna. Enligt 
Rafiq och Kirkup har hyresgästmixen blivit viktigare men också mer problematisk på senare 
tid på grund av tre faktorer: konkurrens, konjunkturer och konsumenters förändringar i vad de 
efterfrågar (Rafiq & Kirkup, 1994, s.30). Restauranger, service och butiker ska alla passa in i 
köpcentrumets image men också rikta sig mot den specifika målgrupp köpcentrumet har. 
Vidare bör det även finnas hygienfaktorer, detta är butiker eller service som konsumenten 
förväntar sig ska finnas i köpcentrumet, som exempelvis apotek.  
 
Att uppnå en optimal hyresgästmix verkar vara en oerhört komplex uppgift. Enligt en artikel 
skriven av Johan de W. Bruwer innebär en optimal hyresgästmix bland annat att 



 

 13

köpcentrumet ska ha en balanserad uppdelning av butiker som ska erbjuda ett stort spann av 
produkter och service. Ett köpcentrum ska även ha en specifik image och det ska finnas en 
synergi mellan hyresgästerna. Vidare ska ett köpcentrum ha en logisk layout med en trevlig 
och behaglig shoppingmiljö som skapar en attraktivitet och variation för konsumenterna i 
upptagningsområdet samtidigt som det ska ge en maximal avkastning till fastighetsägaren 
(Bruwer, 1997, s.161).  
 
Hyresgästmixen är inte bara av stor betydelse för fastighetsägaren utan också för 
köpcentrumets hyresgäster och kundkrets. Johan de W. Bauer menar att en god hyresgästmix 
skapar en win-win-win situation för alla parter. Fastighetsägaren bör ta reda på vilken 
befolkningen som bor och arbetar i de primära och sekundära upptagningsområdena för att på 
så vis kunna skapa en optimal hyresgästmix för just sitt centrum. Demografi och köpbeteende 
är exempel på några av attributen som har betydelse (Bruwer, 1997, s.170).  
 
Vakanta lokaler är något som kan skapa problem för hyresvärden. Oftast har köpcentrumet ett 
koncept och detta kan därför inte äventyras genom att hyra ut lokalen till vilken hyresgäst som 
helst. Oftast är det bäst att vänta in den rätta hyresgästen så att denna kan komplettera 
köpcentrumets koncept istället för att ta in första bästa hyresgäst som genererar hyresintäkter. 
Fastighetsägaren bör leta efter de hyresgäster som bidrar till att stärka konceptet och som 
samtidigt genererar intäkter (Bruwer, 1997, s.164).  
 
Vidare bör även läget av lokal nämnas. För en potentiell hyresgäst är detta av stor vikt 
eftersom ett bra läge kan ha 20 gånger så stor potential som ett sämre läge (Bruwer, 1997, 
s.162) 

 

2.2.2 Ankarhyresgäst 

En ankarhyresgäst är oftast en större och välkänd kedja som lockar till sig kunder till 
köpcentrumet och på så vis skapar flöden. Det är bland annat butiker som H&M, Lindex, Clas 
Ohlson och Stadium som skapar flöden, men det kan också vara livsmedelsbutiker som ICA 
och restauranger som agerar som ankarhyresgäster. Livsmedelsbutiker som ankare är ofta 
vanligt i mindre stadsdelscentrum.  
 
Ankarhyresgästerna är ofta strategiskt placerade för att skapa ett flöde till de andra butikerna i 
köpcentrumet och brukar därför vara situerade långt in i köpcentrumet eller på platser där 
mycket folk rör sig, som exempelvis vändpunkter.  För mindre butiker är ankarhyresgästers 
placering väldigt viktigt då det kan skapa flöden in till just deras butik/restaurang. 
Ankarhyresgästerna brukar ha en stor ekonomisk kraft och brukar dessutom uppta en stor del 
av ytan i köpcentrumet (Lindström & Andersson, 2012, s.12). 
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2.2.3 Likriktning 

Likriktning innebär att köpcentrum till stor del liknar varandra avseende hyresgästmixen. De 
flesta kedjebutiker väljer ofta att etablera sig i köpcentrum och detta bidrar till att 
köpcentrumen sinsemellan inte skiljer sig åt särskilt mycket. En konsument förväntar sig 
exempelvis att en välkänd kedja som H&M ska finnas i ett köpcentrum och eftersom företag 
som dessa tar upp stora marknadsandelar uppfylls kundens förväntan. I Stockholm är det extra 
vanlig med likriktning i köpcentrumen eftersom det finns många köpcentrum och de 
marknadsledande butikerna vill finnas i alla. Likriktning innebär således att man inte 
differentierar sig från mängden (Kolterjahn & Bergström, 2004, s.4). 

 

2.2.4 Image och profilering 

Image är en kombination av emotionella och materiella omständigheter. Dessa skapar 
tillsammans den bild som omvärlden uppfattar av ett köpcentrum. En artikel från 
Storbritannien hävdar att konsumenten vill ha en upplevelse när de shoppar och besöker ett 
köpcentrum mer än att bara göra sina inköp (Dennis, 2005, s.12-18).  
 
Den totala imagen bygger på fyra olika faktorer: handel, tillgänglighet, service och atmosfär. 
Begreppet handel innefattar huvudsakligen butiksmix, utbud, pris och kvalitet medan 
tillgänglighet syftar på hur lätt det är att ta sig till köpcentrumet, antingen med bil eller 
kommunal trafik. Parkering är också en viktig aspekt för tillgängligheten. I köpcentrumet bör 
det även vara enkelt att navigera och förstå köpcentrumets layout (Paljak & Klint, 2011, s.10). 
Den generella layouten av ett köpcentrum är det som viktas högst enligt en undersökning 
Charles Dennis gjort. Undersökningen bevisar att den generella layouten anses vara det 
viktigaste attributet för shoppingupplevelsen (Dennis, 2005, s.66). 
 
Servicen syftar dels på den personliga servicen men lika viktig är också den service som finns 
tillgänglig via de gemensamma ytorna, som rulltrappor och toaletter. Den personliga servicen 
är en av köpcentrumets kärnfunktioner och påverkar kundens uppfattning i stort av 
köpcentrumet. Den sista, men minst lika viktiga faktorn är atmosfären. Denna bygger på 
stämning, dekor, utformning, färgsättning och musik. Alla dessa ska tillsammans bidra till att 
påverka kundens köpbeteende och sinnesstämning på ett positivt sätt (Paljak & Klint, 2011, 
s.10). 
 
Ett annat sätt att uttrycka sin image är att istället profilera eller nischa sig mot en specifik 
målgrupp. Ett tydligt exempel på detta är köpcentrumet Mood Stockholm i Stockholms 
innerstad som riktar sig mot en trendmedveten storstadsbo. AMF Fastigheter äger och 
förvaltar köpcentrumet som inte har några större kedjebutiker, något som har varit väldigt 
omdiskuterat. Köpcentrumet består nästan bara av små enskilda och exklusiva boutiquer samt 
trendiga restauranger och caféer som indirekt har tagit rollen som ankarhyresgäster. Mood 
Stockholm har satsat stort på inredning, färgsättning och de allmänna ytorna för att förstärka 
atmosfären. Tanken bakom detta är att shoppingen ska vara en upplevelse (Byggnyheter, 
2012).  
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3. Metod 

3.1 Litteratur och elektroniska källor 
 
Till denna fallstudie av tre stadsdelscentrum i Stockholms innerstad har litteratur i form av 
tidigare rapporter, artiklar och böcker använts. Ett antagande har gjorts om att informationen i 
dessa artiklar, i litteraturen och på hemsidor är korrekt. En medvetenhet har också funnits om 
att information i vissa avseenden kan vara daterad och därmed även förlegad. Detta är något 
som har analyserats och tagits hänsyn till innan användandet av information.   
 

3.1.1 Andra källor 

Tillgång till den senaste version av den elektroniska köpcentrumkatalogen (Swedish shopping 
centre directory) har fåtts, publicerad av Centrumutveckling. Tidigare upplagor av 
köpcentrumkatalogen i tryckt format har även använts. Exempelvis har information om 
köpcentrumens omsättning och tidigare hyresgäster baserats på information från 
köpcentrumkatalogen.  

 

3.2 Intervjuer  
 
Fyra stycken intervjuer har genomförts. Tre av dessa var personliga med sakkunniga inom 
ämnet på respondentens arbetsplats. Den fjärde respondenten har via e-mail svarat på ett 
frågeformulär. De intervjuer som har spelats in har efteråt transkriberats.  
 
Respondenter: 
 

• Ann-Marie Johansson - Chefsanalytiker, Newsec. 2014-04-08. 
 

• Madeleine Spångberg – Floor manager och marknadsansvarig Fältöversten, AMF 
Fastigheter. 2014-04-30. 
 

• Emma Norén – Floor manager och marknadsansvarig Ringen Centrum och 
Västermalmsgallerian, AMF Fastigheter 2014-04-30. 
 

• Gunilla Uhrus, Affärsutvecklare handel, Vasakronan. 2014-04-29.  
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3.3 Statistisk undersökning 
 
En statistisk undersökning har utförts för att se vilka hyresgäster som finns i respektive 
köpcentrum. Andelen kedjebutiker har även kartlagts och då kategoriserats som stora 
kedjebutiker, mindre kedjebutiker eller enskilda butiker. Definitionerna är enligt följande:  
 
Stor kedja – För Sverige räknat, en rikstäckande kedja med minst 25 butiker. Exempel på en 
stor kedja i utvalda studieobjekt är H&M. 
 
Mindre kedja – För Sverige räknat, en kedja med minst 5 och max 24 butiker. Exempel på en 
mindre kedja i utvalda studieobjekt är Björn Borg.  
 
Enskild butik – För Sverige räknat, enskild butik eller en väldigt liten kedja om maximalt 
fyra butiker. Exempel på en enskild butik i utvalda studieobjekt är Diables (modebutik i 
Västermalmsgallerian) (Kolterjahn & Bergström, 2004, s.4). 
 
Enligt en studie gjord av Fredrik Kolterjahn räknas endast vinstdrivande butiker in. I vår 
statistiska undersökning ingår förutom butiker även restauranger, systembolag och service 
som exempelvis apotek. Detta då vi anser att restauranger även finns som kedjor, dock kan 
man ifrågasätta om systembolaget bör vara med i studien eftersom det är statligt. Vi har 
bortsett från detta faktum då denna hyresgäst ofta är en stor ankarhyresgäst i valda 
studieobjekt. Stadsdelscentrumen är mindre köpcentrum och vi analyserar dem efter dess 
helhet. Antaganden har därför behövts göras för att se vilka butiker som tillhör vilken 
kategori. Se tabell 5-7 för full förteckning av hyresgäster, samt vilka butiker som är kedjor 
eller inte.  
 

3.4 Konsumentundersökning 
 
En konsumentundersökning har utförts där femton konsumenter har tillfrågats på respektive 
studieobjekt. Då urvalet är relativt litet bör det tilläggas att resultatet kan avvika i jämförelse 
med ett resultat från ett större urval av konsumenter. Den tillfrågade kan även ha 
missuppfattat frågorna eller rent av svarat oärligt, vilket kan ses som en avvikelse i studien.  
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4. Empirisk bakgrund  

4.1 Stadsdelarna 
 
Stockholms innerstad består av fyra primära stadsdelar; Östermalm, Vasastan, Kungsholmen 
och Södermalm. Då det inte finns något stadsdelsköpcentrum i Vasastan kommer inte heller 
denna stadsdel att beskrivas. Stadsdelarna skiljer sig åt, har alla olika karaktärer och lockar till 
viss del olika målgrupper. I kommande avsnitt kommer stadsdelarnas särskilda egenskaper 
beskrivas, vilka som bor där samt jämföra inkomster och invånarantal. 

 

4.1.1 Östermalm 

Östermalm ligger i Stockholm innerstads östra delar. Man brukar säga att Östermalm är 
uppdelat i en nedre och en övre del. I den nedre delen finns bland annat Hovstallet, Dramaten 
och Historiska Muséet medan TV- och radiohuset, Garnisonen och Karlaplan finnas i den 
övre delen av stadsdelen. Östermalm är byggt i ett rutnät, där stora breda öst-västliga gator 
korsas av mindre syd-nordliga gator. Stadsdelen präglas till stor del av sekelskiftsbyggnader 
med vackra fasader. Östermalm anses vara en exklusiv stadsdel med hög status och invånarna 
utgörs till stor del av personer i medelåldern och uppåt (Visit-Stockholm, 2014). Karlavägen, 
Narvavägen och Valhallavägen är bara några av Östermalms vackra gator med trädallé i 
mitten. I den södra delen av Östermalm, från Nybroviken sträcker sig en av Stockholms mest 
kända gator, Strandvägen, som mynnar ut i Djurgårdsviken. Djurgårdsbron leder över till 
Djurgården där vi hittar nöjesfältet Gröna Lund men också Nordiska Muséet och Vasa 
Muséet.  
 
Befolkningen den 31 december 2012 uppgick för Östermalm till cirka 67 000 invånare och 
inkomsten låg över snittet för innerstaden och uppgick till cirka 430 000 kronor för år 2011 i 
åldrarna 20 till 64 år (Stockholms stad, 2013).  

 

4.1.2 Södermalm 

Södermalm ligger som namnet antyder söder om Stockholm. I norra delen av Södermalm 
finner vi Slussen och i södra delen Skanstull. Till väster om Slussen finns Riddarfjärden och 
till öster Saltsjön. Södermalm är en kuperad stadsdel, vilket kan märkas genom både 
Danviksklippan i nordöstra delen och Skinnarviksberget vid Söder Mälarstrand. Gator som 
Götgatan, Ringvägen och Hornsgatan är populära shoppingstråk i stadsdelen. Kända 
landmärken är Skatteskrapan och Katarinahissen. Södermalm är en ung och trendig stadsdel 
med många mysiga restauranger, barer och parker men också med ett stort utbud av 
vintagebutiker och unika modebutiker.  Södermalm är en bohemisk stadsdel som är ett 
populärt resmål bland turister (Visit Stockholm, 2014).  
Södermalm har en hög befolkningsmängd, i jämförelse med resten av innerstadens stadsdelar, 
med cirka 125 000 invånare den 31 december 2012 (Stockholms stad, 2012). Medelinkomsten 
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för Södermalm år 2011 uppgick till 355 000 kronor i jämförelse med snittet för innerstaden 
som uppgick till 392 000 kronor samma år, detta i åldrarna 20 till 64 år (Stockholms stad, 
2013).  

 

4.1.3 Kungsholmen 

Kungsholmen är en ö i Mälaren i Stockholms västra innerstad. Ön är omsluten av 
Riddarfjärden i sydost och Karlbergskanalen i nordväst. Kungsholmen är uppdelad i fem 
mindre delar; Kungsholmen, Fredhäll, Marieberg, Kristineberg och Stadshagen. 
Kungsholmens centrum är Fridhemsplan som ligger i den norra delen av ön. Där återfinns 
butiker och många kontorsfastigheter. Kungsholmens huvudgator är Fleminggatan, 
Hantverkargatan och Sankt Eriksgatan som går över till Vasastan. Längs med 
Hornsbergsstrand och klipporna i Fredhäll i nordväst finns det goda badmöjligheter. 
Stockholms Stadshus återfinns även på Kungsholmen. Kungsholmen upplevs som en relativt 
ung stadsdel med en modern karaktär som har influenser av alla Stockholms inre stadsdelar.  
 
Befolkningen på Kungsholmen den 31 december 2012 uppgick till cirka 66 000 invånare och 
medelinkomsten för 2011 i åldersgrupperna 20 till 64 år låg strax över snittet med 394 000 
kronor (Stockholms stad, 2012) (Stockholms stad, 2013). 

 

4.2 Studieobjekten 
 
I denna uppsats belyses tre olika stadsdelscentrum i Stockholms innerstad; Fältöversten på 
Östermalm, Västermalmsgallerian på Kungsholmen och Ringen Centrum på Södermalm. 
Dessa tre köpcentrum representerar olika stadsdelar men anses likvärdiga avseende bland 
annat storlek, besöksantal och omsättning, därför bedöms dessa som goda jämförelseobjekt.   

4.2.1 Fältöversten 

Fältöversten är ett köpcentrum beläget i stadsdelen Östermalm, mellan Karlaplan i söder och 
Valhallavägen i norr. Köpcentrumet, som har en layout som en triangel, invigdes år 1973 och 
består idag utav en uthyrningsbar area om 21 000 kvadratmeter samt 70 
kundparkeringsplatser. 5,5 miljoner kunder besöker årligen köpcentrumet och dess butiker. 
Bland utbudet finns exempelvis H&M, Åhléns hem, Telia, Systembolaget och två stora 
matbutiker. Fältöversten inhyser även tandläkare, bibliotek samt en bank. Köpcentrumet 
ligger i direkt anslutning till Karlaplans tunnelbana samt fyra olika busslinjer, däribland 
stamlinje ett och fyra. Ovanpå köpcentrumet finns det bostadslägenheter. AMF fastigheter 
äger sedan första kvartalet år 2012 Fältöversten (AMF Fastigheter, 2014). 

 



 

 19

4.2.2 Ringen centrum 

I korsningen Ringvägen/Götgatan på Södermalm ligger köpcentrumet Ringen centrum med en 
uthyrningsbar area om cirka 21 000 kvadratmeter och 200 kundparkeringsplatser. 
Köpcentrumet, som är utformat som en ring, öppnade år 1982 och har ett 50 tal butiker som 
varje år besöks av ungefär 4,5 miljoner kunder. Kommunikationsmässigt ligger Ringen 
väldigt bra placerat då Skanstulls tunnelbana ligger i anslutning samt att ett flertal bussar 
passerar. Butiksutbudet består till största delen av välkända kedjor som exempelvis H&M, 
Lindex och Twilfit. Dessa butiker kompletteras bland annat av en stor ICA butik, systembolag 
och apotek. En vaccinationscentral och ett gym finns även bland hyresgästerna. AMF 
fastigheter äger sedan första kvartalet 2012 Ringen (AMF Fastigheter, 2014). 

 

4.2.3 Västermalmsgallerian 

Västermalmsgallerian är ett köpcentrum, med ett 50-tal butiker, beläget på St. Eriksgatan i 
stadsdelen Kungsholmen i Stockholm. År 2002 öppnades köpcentrumet, i två plan, med en 
uthyrningsbar area om 17 000 kvadratmeter och 139 kundparkeringsmöjligheter. Åtta 
miljoner besökare, passerar Västermalmsgallerian varje år. Köpcentrumet har bra 
kommunikationsmöjligheter med Fridhemsplans tunnelbana som har en direkt uppgång till 
gallerian samt många av de stora busslinjerna som regelbundet passerar utanför. Utbudet av 
butiker är varierat och består både av stora kedjor som H&M och Gina Tricot samt lite mindre 
butiker som Part two och Vagabond. I köpcentrumet finns även en stor ICA butik samt några 
caféer. AMF fastigheter äger sedan första kvartalet 2012 Västermalmsgallerian (AMF 
Fastigheter, 2014). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 20

5. Empiri 

5.1 Intervjuer 
För att kunna få en inblick i hur AMF Fastigheter tänker kring sin hyresgästmix och image för 
Fältöversten, Ringen centrum och Västermalmsgallerian har två representanter för 
studieobjekten intervjuats. Nedan följer sammanfattningar av intervjuerna. 

 

5.1.1 Fältöversten  

Köpcentrumet Fältöversten är enligt Madeleine Spångberg, marknadsansvarig och floor 
manager på AMF Fastigheter, ett stadsdelscentrum med Östermalms invånare som målgrupp. 
Spångberg menar att Fältöverstens läge är dess dragningskraft och att centrumet i dagsläget 
har en något diffus image. Köpcentrumet drar idag en lite äldre publik som kan ses som 
centrumets stamkunder, men målet är att även försöka attrahera fler av den yngre 
generationen till Fältöversten. Centrumets ankarhyresgäster innefattas idag av 
dagligvaruhandeln som de två livsmedelsbutikerna och systembolaget.  
 
På frågan om köpcentrumet saknar något anser Spångberg att det är brist på caféer och 
restauranger. Detta skulle skapa ett mer levande köpcentrum med ett större flöde under hela 
dagen. Fältöversten vill kunna erbjuda ett livsstilskoncept, vilket innebär att centrumet ska 
vara tillgängligt från tidig morgon till sen kväll. Oavsett om man är ute efter en god frukost, 
uträtta sina lunchärenden eller ta ett glas vin på kvällen ska allt vara möjligt och finnas på 
Fältöversten enligt Spångberg. Vidare menar Spångberg att ett bristande koncept för ett 
köpcentrum kan leda till att man fyller vakanta lokaler med en hyresgäst som har möjlighet att 
betala en hög hyra även om denne inte passar in i utarbetat koncept. Ett tydligt koncept är 
något som AMF Fastigheter anser är viktigt och något som de försöker arbeta fram för 
samtliga köpcentrum.  
 
Sedan AMF fastigheter tog över förvaltningen av Fältöversten har man fokuserat på att ändra 
basen. Åtgärder som städning och bevakning har prioriterats och man hoppas på att kunna 
renovera toaletterna inom en snar framtid. Något som Spångberg anser är väldigt positivt med 
köpcentrumet är att det är väl disponerat med god takhöjd och lagom breda gångar som skapar 
en gemytlig känsla. Det finns dock rum för förbättringar och Spångberg syftar främst på 
Fältöverstens utsida och fasad som i dagsläget anses något anonym. Det stora antalet bostäder 
som är belägna ovanpå köpcentrumet är något som man måste ta hänsyn till vid en eventuell 
renovering av fasad och utsida, det kan innebära en begränsning då man inte enbart kan utgå 
från köpcentrumets preferenser. En expansion eller utbyggnad av köpcentrumet är något som 
kan vara svårt, dels på grund av bostäderna ovanpå men också för att det är ett 
stadsdelscentrum som har en viss begränsad yta att spela på, något som är lika för alla tre 
studieobjekt.  
 
AMF fastigheter marknadsför Fältöversten i lokaltidningar, utomhusreklam i området och på 
sociala medier men också genom profilytor inne i köpcentrumet. Att anordna event är även ett 
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sätt för AMF Fastigheter att marknadsföra köpcentrumet, för att kunderna ska känna en 
variation när de kommer dit och för att få en trevlig upplevelse. Att marknadsföra 
Fältöversten i andra stadsdelar än Östermalm är inget som är aktuellt då målgruppen just är 
Östermalm med dess invånare. Spångberg tycker att hyresgästmixen och köpcentrumets 
image bör skilja sig åt mellan köpcentrumen i de olika stadsdelarna och att man bör dra nytta 
av att Östermalm har en mer exklusiv profil.  
 
Fältöversten hade år 2012 en omsättning om 880 miljoner kronor, varav dagligvaruhandel 
stod för 410 miljoner kronor och sällanvaruhandeln för 470 miljoner kronor (se tabell 2). 
Omsättningen är exklusive restaurangernas omsättning. Besöksantalet för år 2012 var 5,5 
miljoner (Centrumutveckling, 2013). Dessa siffror kan jämföras med 2005 då omsättningen 
för Fältöversten var 737 miljoner kronor och besöksantalet låg på 5 miljoner 
(Centrumutveckling, 2006). Under de senaste åren har omsättningen ökat i takt med att fler 
besöker köpcentrumet och Spångberg menar på att stadsdelscentrum överlag är lönsamma och 
trygga.  

 

5.1.2 Ringen centrum 

Ringen centrum, känt som Ringen, ligger i Skanstull på Södermalm och Emma Norén, floor 
manager och marknadsansvarig för Ringen centrum på AMF Fastigheter, menar att 
köpcentrumet ligger i hjärtat av Södermalm och har därmed ett starkt läge. Eftersom Ringen 
centrum är ett stadsdelcentrum är den primära målgruppen de boende och arbetande i 
närområdet i åldrarna 25 till 45. Norén tycker inte att Ringen centrum har någon uttalad image 
mer än att centrumet har en image som lokalcentrum för de som bor och arbetar i närheten, ett 
centrum där man enkelt ska kunna uträtta sina dagliga ärenden och finna allt vad man 
behöver. Köpcentrumet har i dagsläget inte någon specifik dragningskraft, detta är dock något 
som AMF Fastigheter har som ambition att ändra på. Däremot menar Norén att 
köpcentrumets styrka är dess utbud av välkända kedjebutiker, något som inte är lika vanligt i 
denna del av Södermalm. Hyresgästmixen i Ringen centrum styrs av efterfrågan. Denna tas 
fram via kundundersökningar som genomförs ungefär vartannat år. De senaste 
undersökningarna har visat ett större intresse för fler restauranger i centrumet. Norén anser 
också att det är viktigt att arbeta efter ett tydligt koncept och att hålla sig till det. De viktigaste 
hyresgästerna på Ringen centrum är dagligvaruhandel och precis som på Fältöversten strävar 
AMF Fastigheter efter att kunna erbjuda konsumenterna ett livsstilskoncept.  
 
Marknadsföringen sker endast lokalt exempelvis genom att annonsera i lokaltidningar samt att 
göra reklam på plats i köpcentrumet inför kommande event. För närvarande marknadsförs inte 
köpcentrumet i någon större utsträckning via utomhusreklam. Norén berättar om ett 
kommande event på Ringen centrum, Textilverkstan, som innebär att konsumenten har 
möjlighet att få hjälp med att exempelvis lägga upp sina byxor på plats, kostnadsfritt. Detta är 
ett event man hoppas kommer att passa bra in på Södermalm, som av många anses vara en 
kreativ stadsdel.  
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Ringen centrum hade år 2012 en omsättning om 650 miljoner kronor, varav dagligvaruhandel 
stod för 260 miljoner kronor och sällanvaruhandeln för 390 miljoner kronor (se tabell 4). 
Omsättningen är exklusive omsättningen från restaurangerna. Besöksantalet för 2012 var 4,5 
miljoner (Centrumutveckling, 2013). Dessa siffror kan jämföras med år 2005 då omsättningen 
för Ringen Centrum var 558 miljoner kronor med ett besöksantal på 5,8 miljoner 
(Centrumutveckling, 2006). 

 

5.1.3 Västermalmsgallerian 

Västermalmsgallerian ligger vid Fridhemsplan på Kungsholmen och Emma Norén på AMF 
Fastigheter är även floor manager och marknadsansvarig för detta köpcentrum. Norén menar 
att Kungsholmen är citys förlängda arm och att Västermalmsgallerians läge och tillgänglighet 
är dess främsta dragningskraft. Tanken med Västermalmsgallerian är att den ska vara navet 
för allt liv på Kungsholmen, men någon tydlig image har inte köpcentrumet i dagsläget, detta 
är dock något som Norén och AMF Fastigheter försöker utveckla. Köpcentrumets målgrupp 
är som även nämnt för Ringen centrum, de boende och arbetande i området, i åldrarna 25 till 
45, där kunden kan finna allt vad den behöver. Att hålla sig till ett tydligt koncept är något 
som är viktigt och även något som AMF Fastigheter har strävat efter att förtydliga sedan 
köpet av centrumet år 2012. Precis som i Fältöversten och Ringen centrum har kundernas 
önskan efter fler och bättre restauranger präglat Västermalmsgallerians kundundersökningar 
de senaste åren. Norén anser, precis som Spångberg, att fler restauranger skapar mötesplatser 
för konsumenterna att träffas, vilket i sin tur genererar ett större flöde under dagen och 
därmed bidrar till ett mer levande köpcentrum. 
 
Köpcentrumets ankarhyresgäst är ICA Supermarket på nedre plan. Fridhemsplan är en 
destination för dagligvaruhandeln eftersom de flesta matvarukedjor finns representerade här. 
Dessa butiker skapar ett kluster och är ett färdmål med fokus på mat som ger besökarna ett 
större utbud, något som är positivt enligt Norén.  
 
Fridhemsplan passeras av ca 9 miljoner besökande om året, vilket i sig är en bra 
marknadsföring för Västermalmsgallerian. Den huvudsakliga marknadsföringen sker lokalt 
genom exempelvis lokaltidningar. Event och samarbeten är också något man arbetar med för 
att försöka attrahera kunder till köpcentrumet.  
 
Västermalmsgallerian hade 2012 en omsättning om 450 miljoner kronor, varav 
dagligvaruhandel stod för 100 miljoner kronor och sällanvaruhandeln för 350 miljoner kronor 
(se tabell 3). Omsättningen är exklusive omsättningen från restaurangerna. Besöksantalet för 
2012 var 8 miljoner (Centrumutveckling, 2013). Dessa siffror kan jämföras med 2005 då 
omsättningen för Västermalmsgallerian var 395 miljoner kronor med ett besöksantal på 7 
miljoner (Centrumutveckling, 2006). Enligt siffror från köpcentrumkatalogen har 
Västermalmsgallerians omsättning sjunkit mellan 2007 och 2012, år 2007 hade köpcentrumet 
en omsättning på 477 miljoner kronor (Centrumutveckling, 2008).   
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5.2 Hyresgästmix 
 

5.2.1 Fältöversten 

Fältöverstens hyresgäster består idag utav 61 % stora kedjor, 21 % små kedjor och 18 % 
enskilda butiker och restauranger. Bland de större kedjorna finns bland andra H&M,  
Åhléns-Hem, Indiska och Lindex. Till de mindre kedjorna hör Pagelle, New House och 
Rituals, varav de två förstnämnda är exempel på två exklusivare modebutiker för kvinnor. 
Exempel på enskilda butiker är D&V, Harges Väskor och Lekcenter. 
Hyresgästsammansättningen på Fältöversten har under de senaste tio åren ändrats något. De 
större förändringarna är bland annat att en stor hyresgäst som Expert försvunnit och att deras 
lokaler istället gjorts om till en större ICA butik samt att två modebutiker för yngre tjejer 
försvunnit. Ett flertal mindre butiker som inte tillhört någon kedja har försvunnit och istället 
gett plats åt butiker som Intersport, Telenor och Kjell & Company. Det senaste tillskottet 
bland hyresgästerna är en yoghurtglasshop, något som ligger väldigt i tiden. Utbudet av 
restauranger har dock sett likadant ut och består idag utav McDonalds, ett café med 
lunchservering samt en sushirestaurang och en öppen restaurang som serverar pasta, sallad 
och pizza. Dagligvarubutiken Sabis är en välkänd matbutik i Stockholm med både fisk och 
charkdisk.  
Köpcentrumet inhyser även en stor del av teknikbutiker, 12,1% av hyresgästerna säljer 
tekniska varor, däribland tre mobilåterförsäljare. Denna siffra kan jämföras med segmentet 
skönhet och hälsa som står för 8,6 % av hyresgästerna (se diagram 1). 
 
Fältöversten är ett köpcentrum format som en triangel med butiker på gatuplan och  
bostadslägenheter byggda ovanpå. Den triangelformade byggnaden resulterar i att det finns tre 
gångar med butiker som alla har en glasfasad ut mot gången. Ankarhyresgäster som de två 
matbutikerna, H&M och Åhléns Hem är alla utspridda i köpcentrumet. Det finns tre olika 
ingångar via gatuplan och även en direkt uppgång från tunnelbanan. 

 

5.2.2 Ringen Centrum 

I dagsläget utgör stora kedjor 76 % av Ringen centrums hyresgäster. De mindre kedjorna 
utgör endast 2 % och kvarvarande 22 % består av enskilda butiker och restauranger, 
exempelvis Ringens Sko och Nyckelservice, Medo sushi och BlomsterRingen. Några av de 
stora kedjorna i köpcentrumet är Lindex, H&M, Kicks, Hemtex och Akademibokhandeln. Till 
de mindre kedjorna räknas endast Bönor och Blad. Största delen av hyresgästerna, 32,7 %, 
förmedlar mode i någon form. Även service är en kategori som finns väl representerat på 
Ringen centrum, exempelvis i form av två apotek, en frisör och en optiker. I relation till sina 
jämförelseobjekt är Ringen centrum det centrum med minst andel teknikrelaterade butiker. 9,6 
% utgörs av butiker som Telia, Mobilizera och The Phone House. Något underrepresenterad 
är kategorin ’hem och fritid’ som endast upptar 5,8 % av hyresgästerna.  Även ’sport’ utgör 
en liten del med sina 1,9 %. Denna siffra är dock den högsta om man jämför med Fältöversten 
och Västermalmsgallerian (se diagram 3). 
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Hyresgästmixen på Ringen centrum har under de senaste tio åren inte förändrats speciellt 
mycket. De stora skillnaderna som går att se är att flera foto- och skivbutiker stängt igen och 
att fler stora kedjor öppnat butiker. Exempel på butiker som tillkommit är Stadium, Kicks, 
Glitter och Espresso House.  
 
Ringen centrum är ett köpcentrum med butiker belägna på gatuplan med ingång både från 
Götgatan och från Ringvägen. Vissa butiker som tillhör köpcentrumet har dock bara ingång 
från gatan och går inte att nå via köpcentrumets insida. Kärnan och centrumet i Ringen är dess 
restauranger som tillsammans utgör en serveringsdel formad som en ring. Runt omkring 
denna ligger butiker. Det finns även två gångar som är kantade med butiker. Toaletterna är 
lokaliserade en våning ner och de bänkar som finns är situerade framför den stora ICA 
butiken.  

 

5.2.3 Västermalmsgallerian 

Av Västermalmsgallerians 44 hyresgäster är hälften av dessa klassade som större kedjor. De 
mindre kedjorna utgör 36 % av hyresgästerna och de resterande 14 % är enskilda butiker som 
exempelvis den lilla modebutiken Diables. Exempel på stora kedjor i Köpcentrumet är H&M, 
Gina Tricot, Scorett och Teknikmagasinet. Bland de mindre kedjorna återfinns bland annat 
Face Sthlm, Local Act, Part Two och Granit. Utbudet i Västermalmsgallerian består till stor 
del av modebutiker och teknikbutiker, hela 37,8 % av hyresgästerna säljer mode i någon form 
och 15,6 % utgörs av teknikrelaterade butiker som Telenor, Mobilizera och Digital Inn. 
Segment som det däremot är brist på är sport som idag inte alls finns representerat i 
köpcentrumet och barnbutiker som endast utgör 2,2 % av hyresgästerna. Andelen restauranger 
och caféer är idag 8,9 % och består av en sushirestaurang och tre caféer med lättare 
matservering (se diagram 2). 
 
En jämförelse över hyresgästerna år 2005 och idag visar att andelen enskilda butiker minskat 
stort och istället ersatts med mer kända kedjor. Tydligast syns det gällande modebutikerna. 
Tidigare fanns det i Västermalmsgallerian flera butiker som erbjöd en blandning av 
varumärken och koncept, både för herr- och dammode, något som det idag inte finns så 
mycket kvar av. Teknikbutikernas expansion är tydlig, samtidigt som exempelvis en 
inredningsbutik och ett parfymeri lämnat köpcentrumet. Gällande utbudet av restauranger, 
caféer och dagligvaruhandel har det under de senaste åren inte skett några större förändringar.  
 
Västermalmsgallerian är, till skillnad från sina två jämförelseobjekt, ett köpcentrum i två plan, 
det övre planet upplevs väldigt ljust och luftigt medan det nedre planet ligger under gatunivå 
och därmed inte har några fönster eller direkt dagsljus. På övre plan finns två ingångar och 
nedre plan når du direkt via tunnelbanan. På nedre plan ligger bland annat dagligvarubutiken 
Ica Supermarket och köpcentrumets toaletter. De restauranger och caféer som finns i 
Västermalmsgallerian ligger alla på öppna ytor utan direkta dörrar och väggar. 
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5.3 Konsumentundersökning 
 
En konsumentundersökning har utförts för att få en bättre bild av vad konsumenterna i 
respektive stadsdel har för uppfattning/åsikter om sitt stadsdelscentrum samt vad de saknar. 
Se tabell 8 för frågor. 15 slumpvis utvalda konsumenter i blandade åldrar valdes ut på varje 
köpcentrum. Sex kortare frågor ställdes till varje konsument. Frågorna handlade exempelvis 
om varför de handlar på just det köpcentrumet och vad de saknar i köpcentrumet samt om det 
bör finnas mer tydliga skillnader mellan köpcentrum i olika stadsdelar. Syftet med 
konsumentundersökningen är att få en övergripande bild över vad konsumenterna tycker och 
tänker om köpcentrumet.  

 

5.3.1 Fältöversten   

Av resultatet att döma visar konsumentundersökningen att de flesta som handlar på 
Fältöversten bor i närheten och att många besöker köpcentrumet varje dag alternativt flera 
gånger i veckan. Många går dit i ett socialt syfte, då konsumenterna oftast träffar på bekanta i 
köpcentrumet. Fem personer menar att de endast besöker köpcentrumet för dess utbud av 
livsmedel, medan drygt hälften av de tillfrågade brukar kombinera dagligvaruhandeln med 
sällanvaruhandeln. Endast två konsumenter besöker Fältöversten relativt sällan och då endast 
för tandläkaren respektive lunchrestaurang besök. Ungefär hälften av konsumenterna är nöjda 
med köpcentrumet och tycker att det är trevligt. Den resterande halvan tycker att 
köpcentrumet har en diffus image och till stor del är anpassat för de äldre, då det exempelvis 
saknas klädbutiker för den yngre generationen. En gemensam faktor för alla konsumenterna, 
oavsett ålder, är att de önskar bättre och fler restauranger. Två av de tillfrågade påpekar 
opassande lukter i köpcentrumet. Dessa lukter bidrar negativt till shoppingupplevelsen. På 
frågan om hyresgästmixen bör skilja sig åt mellan stadsdelarna svarar majoriteten av 
konsumenterna på Östermalm att den bör göra det. Några av anledningarna är att man på 
Östermalm skulle kunna dra nytta av de olika stadsdelarnas karaktär och särdrag. Två 
respondenter nämner att köpcentrumen bör ha mer variation och att köpcentrumen idag är för 
lika. En yngre tjej tycker exempelvis att Södermalm ska ha ett mer annorlunda och häftigt 
butiksutbud jämfört med Östermalm. 

 

5.3.2 Ringen Centrum 

De flesta av de tillfrågade som besöker Ringen centrum bor eller jobbar i närheten och ett 
mönster om vilka butiker de besöker är svårt att urskilja. En stor del av konsumenterna 
besöker köpcentrumet flera gånger i veckan. På frågan om vad konsumenten generellt tycker 
om köpcentrumet erhölls många svar, de flesta negativa. Många tycker att Ringen är 
intetsägande med en tråkig image och att köpcentrumet behöver en ordentlig uppfräschning 
samt ett förnyat restaurangutbud. Även önskningar om fler bänkar och toaletter på gatuplan 
förekom. Vad det gäller butiksutbudet saknar vissa av de tillfrågade konsumenterna 
modebutiker för den övre medelåldern samt trevligare lunchrestauranger. En respondent 
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saknar en specifik kosmetikaffär som dock finns i köpcentrumet men som lätt går att missa då 
den endast går att nå från köpcentrumets utsida. Överlag verkar inte butiksutbudet vara det 
som skapar missnöje bland kunderna, däremot tycker många att köpcentrumets utseende är 
bristfälligt med bland annat tråkig färgsättning och lågt i tak. Flera konsumenter anser att 
hyresgästmixen bör skilja sig åt mellan stadsdelarna och att ”Söderandan” är något som bör 
spegla köpcentrumens image på Södermalm. Vissa av konsumenterna har inte reflekterat över 
frågan tidigare och ser ingen anledning till att förändra en fungerande hyresgästmix. En kille i 
30-årsåldern tycker verkligen att man bör dra nytta av de olika stadsdelarnas karaktär. Han 
menar att ett köpcentrum beläget på Östermalm ska vara mer exklusivt och med fler bra 
restauranger medan ett köpcentrum på Södermalm bör vara trendigt och mångkulturellt, samt 
att modernt och fräscht ska betona ett köpcentrum på Kungsholmen eller i Vasastan.  

 

5.3.3 Västermalmsgallerian 

Många av de tillfrågade konsumenterna passerar eller jobbar i närheten av 
Västermalmsgallerian, endast tre personer bor i närheten och samtliga av dessa är pensionärer. 
Några av de tillfrågade besökte köpcentrumet för första gången vid undersökningstillfället.  
Alla förutom en tillfrågad besöker matvarubutiken i Västermalmsgallerian. Sex stycken av 
dessa gör även många av sina andra inköp i köpcentrumet. Drygt hälften av respondenterna är 
nöjda med köpcentrumet och anser sig inte sakna något speciellt utbud medan de resterande 
menar bland annat att köpcentrumet är för litet, att nedervåningen upplevs för mörk och att 
det finns ett för stort utbud av telefonförsäljare. Sportutbud är något som flera saknar i 
Västermalmsgallerian och de önskar även ett större utbud av lunchrestauranger.  
Till skillnad mot Fältöversten och Ringen Centrum har de flesta konsumenterna inte någon 
åsikt eller tycker inte att det behövs någon förändring avseende hyresgästmixen i 
stadsdelarnas olika köpcentrum. Ett antal tillfrågade tycker att det är behändigt med att ha det 
vanligaste utbudet av butiker i stadsdelcentrum och att en förändring inte är nödvändig.  En 
annan tillfrågad ger som förslag att man kan ta tillvara på stadsdelarnas historia och kultur och 
utveckla en hyresgästmix därefter.  
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5.4 Ytterligare åsikter och tankar från branschkunniga.  
 
Ann-Marie Johansson, chefsanalytiker på Newsec, fick frågan om hon tycker att 
hyresgästmixen bör skilja sig åt mellan köpcentrum i olika stadsdelar. Johansson menar på att 
hyresgästmixen i vissa hänseenden, som på Fältöversten, redan skiljer sig åt i dagsläget 
eftersom det finns några fler exklusiva butiker där, i jämförelse med de två andra 
studieobjekten. Om en butik inte fungerar i ett köpcentrum finns den troligtvis inte kvar så 
länge till menar hon på. Gunilla Uhrus, affärsutvecklare inom Handel på Vasakronan, tycker 
definitivt att hyresgästmixen bör skilja sig åt mellan stadsdelarna, något som hon anser att den 
inte gör idag, varken i Stockholm eller i resten av landet. En bidragande faktor till bristen av 
en mix på hyresgäster menar Uhrus är att de små aktörerna ofta inte har råd att betala den 
hyran som krävs i ett köpcentrum exempelvis på grund av gemensamhetsanläggningar och 
extra hyrestillägg och överlever därför sällan. Som fastighetsaktör menar hon på att utbudet 
av kedjor är relativt lågt i Sverige och därför blir köpcentrumen i regel jämförelsevis 
likriktade. Därför är det essentiellt att vidga sina vyer genom att exempelvis locka 
internationella aktörer till köpcentrumen, något som även Johansson tror är av betydelse för 
att kunna locka nya kunder. För att klara konkurrensen i stor-Stockholm idag tror även 
Johansson att det är viktigt att nischa sig och arbeta med upplevelser på köpcentrumen. 
Restauranger och caféer har de senaste åren ökat i Stockholm och hon tror också att det är 
viktigt att köpcentrumen har bra restauranger, något som har visat sig bli en stor trend de 
senaste åren. Johansson som tidigare utvecklat Bruno Gallerian på Södermalm, under sin tid 
på centrumutveckling, förstod genom konsumentundersökningar vikten av att nischa sig mot 
ett visst kundsegment, specifikt den målgruppen som finns på Södermalm.  
 
Johansson anser att det är viktigt att ha en klar image och att arbeta efter en 
varumärkesplattform. Återigen trycker hon på att det i dagens läge är viktigt att särskilja sig 
och arbeta mer efter att ge kunden en upplevelse vid besöket och att service är a och o. E-
handeln tar allt större andelar och är ett komplement till köpcentrumen men det finns 
fortfarande en stor andel kunder som vill shoppa i butiker. Likriktningen är något som 
Johansson menar har fått mycket kritik i dagens köpcentrum. Johansson är dock kluven i 
frågan och menar att konsumentundersökningar visar en sak, att kunden efterfrågar fler 
speciella butiker men att kunden i verkliga livet ändå handlar på de ”vanliga” butikerna. De 
udda butikerna som efterfrågas fungerar i alla lägen inte lika bra i Sverige på grund av en 
relativt liten marknad. Uhrus tar åt sig resultaten från en konsumentundersökning men menar 
på att vissa saker går att genomföra och andra inte. På frågan om vad Skrapan vid 
medborgarplatsen på Södermalm har för målgrupp säger Uhrus att det är en tydlig målgrupp 
om välutbildade och välbetalde söderbor i åldrarna 25 till 40 år, som ser köpcentrumet som en 
plats att mötas på för en fika eller middag. Skrapan har därför ändrat sin image, från att vara 
ett köpcentrum med inriktning mot sport och mode, till nu sju år senare ett 
livsstilsköpcentrum med fokus på mat.  
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6. Analys  
 
Efter att ha genomfört denna studie om skillnader i hyresgästmix och image stadsdelar 
emellan kan vi konstatera att både branschfolk och konsumenter huvudsakligen anser att det 
bör finnas skillnader. Även vi är av denna åsikt. Skillnader bör enligt oss finnas bland annat 
på grund av stadsdelarnas skilda särdrag och de faktiska skillnaderna i inkomst. De flesta 
stockholmsbor anser sig säkerligen ha en uppfattning om exempelvis den typiska 
Östermalms-, eller Södermalmsbon. Är denna stereotypiska uppfattning något man bör 
utnyttja vid utveckling av stadsdelscentrum? 
 

6.1 Hyresgästmix 
 
I tidigare kapitel har en redogörelse gjorts om dagens hyresgästmix och hur den tidigare sett 
ut i Fältöversten, Västermalmsgallerian och Ringen centrum. Den tydligaste trenden som går 
att utläsa är de enskilda butikernas avveckling till förmån för kedjornas fortsatta etablering i 
stadsdelscentrumen. Ett tydligt exempel på detta är Västermalmsgallerian där det tidigare 
fanns ett stort antal enskilda blandade modebutiker som det idag inte finns många kvar av. 
Den främsta anledning till detta är att de mindre butikerna har en för låg omsättning i relation 
till kostnaderna för butiken. En bieffekt blir, som även nämndes i empirin, att de mindre 
hyresgästerna inte har råd med de höga hyrorna som köpcentrum kräver. Dessa hyror kan 
även innefatta kostnader för gemensamhetsanläggningar och hyrestillägg. Den låga 
omsättningen är troligtvis en följd av brist på efterfrågan hos konsumenterna eftersom en 
framgångsrik butik med ett väl fungerande koncept inte skulle behöva avveckla sin 
verksamhet. ”Efterfrågan och köpkraft styr utbudet av butiker” är ett påstående vi stött på ett 
flertal gånger under studien. Dock kan man ställa sig frågande till detta påstående när ett 
flertal konsumenter som blivit tillfrågade säger att de saknar fler mindre och udda butiker som 
inte tillhör en kedja. Kanske är det så att man som konsument gärna vill ha de små och udda 
butikerna för att de skapar en trevlig stämning och atmosfär, men att man egentligen går till 
kedjorna och handlar sina varor? 
 
Efter de genomförda intervjuerna står det klart att studieobjektens styrka är deras läge. De är 
köpcentrum som är placerade i hjärtat av respektive stadsdel och deras primära målgrupp är 
de boende och arbetande i området. För att få de boende att handla i dessa köpcentrum krävs 
en balanserad och bred hyresgästmix, något som de idag lyckats ganska bra med. I stort är det 
dock vissa kategorier som är något underrepresenterade, sportbutiker och inredningsbutiker är 
två exempel. Överrepresenterade är teknikbutiker och då främst de som säljer telefoner, några 
exempel är Mobilizera, Telenor och The Phone House. Dessa butiker verkar skapa irritation 
hos konsumenterna då de menar att det finns allt för många representerade i köpcentrumen 
och att de bidrar till en opersonlig atmosfär. Anledningen till att denna sorts butik finns 
överrepresenterade i köpcentrumen är, vad vi har förstått det som, att dessa betalar ett högt 
kvadratmeterpris för sina lokaler. Att dessa butiker skapar missnöje beror säkerligen även på 
att man som konsument inte besöker dem speciellt ofta. Det är inga butiker som man kan 
strosa runt i och därför anser man att de är onödiga. Vi är dock tämligen säkra på att det är 
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butiker som vi alla någon gång måste besöka, exempelvis när vi behöver en ny telefon eller 
när något inte fungerar med den och att man då uppskattar att ha dem nära där man bor. 
 
För att få en bättre bredd krävs det även, på alla centrum, fler café- och restaurangmöjligheter, 
något som AMF fastigheter är väl medvetna om och säger sig arbeta aktivt med. Fler 
restauranger skapar mer flöden i köpcentrumet, vilket i sin tur skapar fler möjligheter för 
befintliga butiker att attrahera kunder. Restaurangerna skapar även mer liv i centrumet och 
gör att det känns mer som ett ”vardagsrum”. Trivsamma och trevliga restauranger med god 
mat tror vi direkt kan komma att påverka köpcentrumets kundkrets och image. Mood 
Stockholm som vi tidigare nämnt i empirin är ett bra exempel på detta. De har trendiga 
restauranger som ligger i tiden och lockar kunder. Överlag saknas det restauranger på 
Östermalm och inte bara på Fältöversten. Nya trendiga restauranger som tar del i 
Fältöverstens hyresgästmix tror vi hade fungerat utmärkt och dessutom lockat den yngre 
publiken till köpcentrumet, som Spångberg nämnde var ett mål. Detta gäller inte enbart för 
Fältöversten utan likväl för de två andra köpcentrumen. Konsumentundersökningen visade att 
de flesta kunder saknar bra och trevliga restauranger för såväl lunch som middag. Idén med 
god och nyttig snabbmat är något som växt stort under de senaste åren och något som troligen 
kommer växa mer i framtiden. Konsumenten är dessutom mer medveten om sin val av vad 
gäller ekologiskt och närodlat och den yngre generationen, speciellt i Stockholm, är 
intresserade av att testa nya koncept.  

 

6.1.1 Likriktning 

Under denna studie gjordes en statistisk undersökning över hur stor del av de befintliga 
hyresgästerna som tillhör någon kedja. Kedjebutikerna delades in i kategorierna stora och små 
där de stora kedjorna har fler än 25 butiker i Sverige och de mindre kedjorna har mellan fem 
och 25 butiker i Sverige, mindre än fem butiker räknas som enskilda. Resultatet visade att de 
tre stadsdelscentrumen alla har en mycket hög andel kedjebutiker och i och med det, anses 
väldigt likriktade. Fältöversten, Västermalmsgallerian och Ringen centrum består alla av mer 
än 80 % kedjebutiker där Ringen centrum är det centrum med högst andel stora kedjebutiker. 
Är likriktningen ett hot eller en fördel för dessa centrum? Vi ställer oss tudelade i denna fråga, 
då dessa kedjor utgör en nödvändig bas samtidigt som de skapar köpcentrum som inte 
erbjuder någon större upplevelse eller spänning. Just ett basutbud anser vi är något som måste 
finnas i ett stadsdelcentrum. Tanken är just att det ska vara smidigt och bekvämt att handla 
där, vilket innebär att de stora kedjorna är ett måste i dessa centrum. Om inte butiker som 
H&M, Lindex och Hemtex fanns i centrumen skulle de boende bli tvungna och åka ner till 
city för dessa inköp och säkerligen göra alla andra inköp av sällanköpsvaror i city också. 
Hotet med likriktning i stadsdelscentrum utgörs dock av konkurrensen från just city. 
Fältöversten, Västermalmsgallerian och Ringen centrum kommer troligtvis aldrig att 
konkurrera med varandra men dock möts de alla av konkurrens från city, allt för likriktade 
centrum kan resultera i att de kan kännas tråkiga och därmed resultera i att de kringboende 
åker ner till city och handlar i alla fall. Vi tror därför att utmaningen ligger i ett göra 
centrumen intressanta och attraktiva trots sina basutbud av butiker. Att satsa mer på 
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restauranger och en annorlunda image och atmosfär tror vi är lösningen. Ytterligare ett förslag 
på hur fastighetsägaren kan skapa en mer diversifierad hyresgästmix kan vara att 
subventionera hyrorna för de mindre enskilda butikerna så att dessa lättare kan etablera sig i 
köpcentrum. 

 

6.1.2 Ankarhyresgäster 

Vid en jämförelse av sällanvaruhandeln och dagligvaruhandeln ser man tydligt på 
Fältöversten och Ringen centrum att dagligvaruhandeln står för en väldigt stor del av 
omsättningen, drygt 40 % utgörs av dagligvaruhandel. Detta tyder på att just dessa butiker är 
viktiga ankarhyresgäster. På Västermalmsgallerian däremot är omsättningen för 
dagligvaruhandel betydligt mindre, drygt 20 % av den totala, att denna andel är mindre än för  
de två andra köpcentrumen kan ha sin förklaring i konkurrensen från de intilliggande 
matvarubutikerna på Fridhemsplan.  
 
Trots skillnader i hur stor andel av omsättningen som utgörs av dagligvaruhandeln kan det 
konstateras att dagligvaruhandeln är oerhört viktigt för alla tre studieobjekten. Matvarubutiker 
tror vi kommer fortsätta vara de stora dragplåstren till stadsdelscentrumen och därmed 
fortsätta inneha sin position som ankarhyresgäster. En bidragande faktor till 
dagligvaruhandelns etablering i stadsdelscentrum kan även vara att de anses vara en säker 
hyresgäst i en lågkonjunktur. Efterfrågan på sällanköpsvaror minskar vid en lågkonjunktur 
medan dagligvaror alltid kommer vara nödvändiga för befolkningen, oavsett konjunkturläge. 
 

6.2 Image och profilering 
 
Image är ett oerhört brett begrepp som i sig skulle kunna utgöra en egen uppsats. 
Huvudsakligen bygger image på de fyra faktorerna handel, tillgänglighet, service och 
atmosfär. Dessa tillsammans utgör hur vi uppfattar köpcentrumet, vilket dels även är vad vi 
fokuserat på i denna studie. Som tidigare nämnts är de tre studieobjekten likriktade i fråga om 
butiksutbud och därför tror vi att det är av stor vikt att jobba med den totala upplevelsen.  
Ett lyckat exempel är Skrapan på Södermalm där man aktivt tagit tag i sin image och 
förändrat den till att fokusera på just sin målgrupp, välutbildade söderbor i åldern 25-40 år. 
Köpcentrumet har även suddat bort den gamla inriktningen, mode och sport, och istället gjort 
om köpcentrumet till ett livsstilscentrum med fokus på café och restaurang. Återigen visar det 
vikten av att lägga fokus på mat och restauranger, vilket verkligen är något som bidrar till en 
förhöjd upplevelse.  
 
Fältöversten, Västermalmsgallerian och Ringen centrum har alla en väldigt bra tillgänglighet. 
De har de bästa lägena i respektive stadsdel och alla går lätt att nå via kommunaltrafik eller 
bil. Sett till den generella layouten har de tre studieobjekten tre helt olika strukturer. 
Fältöverstens layout är över lag väldigt bra med ett naturligt flöde vilket gör att man enkelt 
kan se och hitta alla butiker då det bara är att följa ”trekanten”. Ringen Centrums layout 
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däremot fungerar bra inne i centrumet men det finns dock en nackdel med butikerna som är 
belägna ut mot gatan, att det inte finns någon entré till dem inifrån själva köpcentrumet. Detta 
kan lätt leda till att man som konsument missar dem om man exempelvis använder ingången 
vid Götgatan för att komma in i köpcentrumet, går konsumenten sedan även ut genom samma 
dörrar mot Götgatan har denne missat butikerna som endast har ingång från Ringvägen. Det 
skapar inte det naturliga flödet som vi tror att man egentligen hade velat ha. Vidare anser vi 
att även om Västermalmsgallerians samtliga butiker har ingång från köpcentrumet, upplever 
inte vi det naturliga flödet som skulle vara önskvärt. Vi får känslan av att man går in i 
huvudentrén för att sedan gå ut genom nedre plans ingång och vidare till tunnelbanan. En 
känsla av att köpcentrumet lätt bara blir en passage till tunnelbanan infinner sig. 
 
Vidare har vi handelsfaktorn som bland annat bygger på utbud, pris, butiksmix och kvalitet. 
Här har vi konstaterat att alla tre erbjuder ett tämligen brett utbud samtidigt som de är 
likriktade. Vi anser att små förändringar i varje centrum skulle vara en idé. Fältöversten skulle 
kunna dra nytta av någon butik av ett lite högre prissegment, då de har en betydande skillnad i 
medelinkomst jämfört med de andra stadsdelarna samt att många på Östermalm uppskattar 
god kvalitet, exempelvis i form av herrmode, inredning eller mat. På Ringen centrum skulle 
en butik med exempelvis ekologiska produkter eller en modebutik med en mix av nya 
designers kunna passa in i Södermalms image. Vidare borde Kungsholmen satsa på att 
utnyttja uppfattningen som den moderna stadsdelen och då kanske satsa på något nytt och 
modernt inredningskoncept eller en spännande sport/äventyrs butik.   
Servicefaktorn innebär ett fortsatt arbete med de allmänna ytorna, så som fräscha toaletter, 
tillgång till bankomater och fungerande rulltrappor. Detta arbete tycker vi verkar fungera bra 
och något som både Madeleine Spångberg och Emma Norén på AMF fastigheter menade att 
de jobbade väldigt mycket med för att få det att fungera. En sådan trivial sak som en smutsig 
och otrevlig toalett på ett köpcentrum kan förstöra hela ens uppfattning och detta är något som 
AMF Fastigheter tagit fasta på för att förändra.  
 
Atmosfär är den sista faktorn och den som vi tror är den största utmaningen för de tre 
studieobjekten. Den genomförda konsumentundersökningen visade tydligt att det fanns ett 
missnöje hos konsumenterna med hur köpcentrumen såg ut och upplevdes. Flest negativa 
omdömen fick Ringen centrum som av många ansågs ha en tråkig och opersonlig atmosfär.  
Ett försök att förändra atmosfären kan vara som flera av de tillfrågade konsumenterna sa, att 
försöka fånga känslan i stadsdelen. Stockholm har fantastiska stadsdelar med positiva 
egenskaper som skiljer dem från varandra. Kunden måste få en känsla när den kommer till 
köpcentrumet såväl som när den lämnar köpcentrumet. Det viktigaste för köpcentrumet är ju 
ändå att kunden ska komma tillbaka och shoppa där igen. Små förändringar gällande butikers 
skyltfönster, butikernas namnskyltar, mer planteringar med levande växter, ändra färgskalor, 
mysigare bänkar är bara några av åtgärderna man kan ta till för att förbättra centrumen. 
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6.3 Framtid 
 
Köpcentrum byggs hela tiden och än verkar inte behovet vara mättat, dock bidrar det ökade 
utbudet hela tiden till att konkurrensen ökar köpcentrumen sinsemellan. Stadsdelscentrum har, 
vad vi tror, därför en stor fördel då behovet av nära och bra shopping hos de kringboende 
alltid kommer att finnas. Stadsdelarnas image tror vi inte är något som kommer att suddas ut 
utan snarare att den kanske med tiden kommer att kunna förstärkas ännu mer. Östermalm 
kommer nog alltid ha sin stämpel som den exklusiva stadsdelen, Södermalm som den lite mer 
fria och lättsamma yngre stadsdelen och Kungsholmen den blandade och moderna stadsdelen 
med den stora knutpunkten Fridhemsplan. Varför inte då låta dessa skillnader speglas i 
respektive stadsdelscentrum? 
 
Det största hotet mot köpcentrum över lag tror vi är e-handeln, allt från dyra märkeskläder till 
möbler och second hand produkter går idag att få tag i via ett enkelt klick på datorn. Även 
dagligvaruhandeln har en stor frammarsch på nätet. Det som dock inte går att köpa vi internet 
är upplevelser och just därför tror vi att det är oerhört viktigt för Stockholms stadsdelscentrum 
att ta till vara på detta. Efterfrågan är stor och det är just den som ska styra utbudet av butiker 
och restauranger. Studiens konsumentundersökning visade även tydligt att just 
stadsdelscentrum är en samlingsplats för många av de som bor i närheten och att det är deras 
intressen som är det viktigaste att ta till vara på. 
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7. Slutsats 
 
Som det ser ut idag har stadsdelscentrumen ingen större skillnad i hyresgästmix. Utbudet av 
kedjor och likriktningen i samtliga centrum är dominerande och det finns ingen tydlig image i 
skrivande stund. Dock tror vi att AMF fastigheter, efter övertagandet har haft en viss 
implementeringstid och att det inom en snar framtid kommer att ske förändringar i alla tre 
köpcentrum. Att döma av intervjuerna vi har haft, är det bara en tidsfråga. Samtliga 
köpcentrum har stor potential och den bör tas till vara på. 
  
En rad olika önskemål kom upp på frågorna om vad konsumenterna önskar till sina 
stadsdelscentrum och om de tycker att hyresgästmixen överlag bör skilja sig åt beroende på 
köpcentrum i olika stadsdelar. Kunderna önskade fler enskilda butiker, fler sportbutiker och i 
huvudsak bättre och trevligare caféer och restauranger. En slutsats som vi dock kan dra efter 
analysen är att efterfrågan på nya butiker inte är det som är av största vikt, utan det är 
köpcentrumens atmosfär och den generella upplevelsen i centrumen. Ett basutbud av 
kedjebutiker i stadsdelscentrum är ett måste för att de kringboende ska kunna göra sina 
vardagliga inköp. Dock behöver dessa butiker kompletteras med fler restauranger och trevlig 
miljö samt några lite mer unika butiker som passar in i respektive stadsdels karaktär för att 
locka konsumenterna att spendera mer tid i centrumen.  
 
En inspirationskälla att ta efter är Mood Stockholm där man lyckats med att hitta en tydlig 
image och ett väl fungerande restaurangutbud. Dock bör man inte gå hela vägen och nischa 
sitt butiksutbud som Mood Stockholm har gjort. Vi tror att det finns en begränsad plats för 
sådana köpcentrum i Stockholm. Däremot kan man inspireras av att nischa sin atmosfär och 
försöka lägga till några få butiker vars karaktär stämmer överens med stadsdelarna. Ett 
likriktat butiksutbud är inte det största hotet mot Stockholms stadsdelscentrum utan snarare en 
likriktad upplevelse. 
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9. Bilagor 
 

9.1 Tabell och diagram köpcentrum 
Tabell 1: Sammanställning över alla kategorier av hyresgäster i köpcentrumen. 
 

Kategorier: Antal hyresgäster exkl övrigt* Antal lokaler inkl vakanta exkl övrigt* Mode Mode % Service Service %

Fältöversten 56 58 15 25,9% 7 12,1%

Västermalmsgallerian 44 45 17 37,8% 3 6,7%

Ringen 50 52 17 32,7% 7 13,5%

Kategorier: Restaurang Restaurang % Hem & Fritid Hem & Fritid % Sport Sport %

Fältöversten 6 10,3% 6 10,3% 1 1,7%

Västermalmsgallerian 4 8,9% 6 13,3% 0 0,0%

Ringen 6 11,5% 3 5,8% 1 1,9%

Kategorier: Dagligvaror Dagligvaror % Teknik Teknik % Barn Barn %

Fältöversten 7 12,1% 7 12,1% 2 3,4%

Västermalmsgallerian 3 6,7% 7 15,6% 1 2,2%

Ringen 6 11,5% 5 9,6% 2 3,8%

Kategorier: Skönhet och hälsa Skönhet och hälsa % Vakant lokal Vakant lokal %

Fältöversten 5 8,6% 2 3,4%

Västermalmsgallerian 3 6,7% 1 2,2%

Ringen 3 5,8% 2 3,8%

Kategorier: Stora kedjor Stora kedjor % små kedjor små kedjor % enskilda enskilda %

Fältöversten 34 61% 12 21% 10 18%

Västermalmsgallerian 22 50% 16 36% 6 14%

Ringen 38 76% 1 2% 11 22%

*Övriga hyresgäster innebär service som bibliotek, tandläkare, bank, gym och vård.  
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Diagram 1-3. Diagram över respektive köpcentrums hyresgästmix samt fördelning av kedjebutiker.  
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Tabell 2-4. Tabell över köpcentrumens omsättning. 

 

Omsättning Fältöversten 880 000 000

Dagligvaruhandeln 410 000 000 47%

Sällanvaruhandeln 470 000 000 53%   

Omsättning Västermalmsgallerian 450 000 000

Dagligvaruhandeln 100 000 000 22%

Sällanvaruhandeln 350 000 000 78%  

                                                       

Omsättning Ringen Centrum 650 000 000

Dagligvaruhandeln 260 000 000 40%

Sällanvaruhandeln 390 000 000 60%  

                                                                                    

 Diagram 4-6. Diagram över omsättningen.  
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9.2 Köpcentrumens hyresgästmix.  
Tabell 5-7. Tabell över hyresgäster. 
Fältöversten Stor kedja Liten kedja Enskild Kategorier

Akademibokhandeln Hem & Fritid X Mode

Apotek hjärtat service X Service*

Apoteket falken service X Restaurang

Blomsterpassagen Hem & Fritid X Hem & Fritid

Brothers Mode X Teknik**

Cervera Hem & Fritid X Sport

Crispin skor Mode X Dagligvaror

D&V Mode X barn

Fotoöversten Teknik X Skönhet och hälsa

Fältzoo Hem & Fritid X *Service innefattar apotek, biluthryning

Game Stop Teknik** X optiker, skovård och hårvård 

Hallbergsguld Mode X ** Teknik innefattar mobiltelefoni, dator, 

Harges väskor Mode X spel och foto

Head spot Service* X

Head spot butik Service* X

Hemtex Hem & Fritid X

H&M Mode X

Hälsokraft Skönhet och hälsa X

Ica Supermarket Dagligvaror X

Indiska Mode X

Inter Sport Sport X

Kahls kaffe Dagligvaror X

Kicks Skönhet och hälsa X

Kjell och co Teknik** X

Klockmaster Mode X

kriss Mode X

Lekcenter barn X

Lindex Mode X

Makeup Store Skönhet och hälsa X

MQ Mode X

New House Mode X

Pagelle Mode X

Polarn och Pyret barn X

Rituals Skönhet och hälsa X

Sabis Dagligvaror X

Salong Max HB Service* X

Scorette Mode X

Sko och nyckelservice Service* X

Spelöversten Dagligvaror X

Synsam Service* X

Systembolaget Dagligvaror X

Teknikmagasinet Teknik** X

Telia Teknik** X

Telenor Teknik** X

The Body Shop Skönhet och hälsa X

Thelins konditori Dagligvaror X

The Phone House Teknik** X

Twilift Mode X

Åhlens Hem Hem & Fritid X

Östermalms konfektyr Dagligvaror X

Restauranger

Espressohouse X

Forno Romano X

Froyo X

Ikki sushi X

McDonalds X

Thelins café X

Vakanta

Lokal 1

Lokal 2

Övriga

Bibliotek

Folktandvård

Swedbank
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Västermalmsgallerian Stor Kedja Liten kedja Enskild Kategorier

3 butiken Teknik X Mode

Accessorize Mode X Service

Apoteket Service X Restaurang

Björn Borg Mode X Hem & Fritid

Bönor och blad Dagligvaror X Teknik

Carlings Mode X Sport

Designtorget Hem & Fritid X Dagligvaror

Diables Mode X Barn

Digital Inn Teknik X Skönhet och hälsa

Edblad Mode X

Face Sthlm Skönhet och hälsa X

Gallerix Hem & Fritid X

Game Teknik X

Gina Tricot Mode X

Granit Hem & Fritid X

Hair Lounge Service X

Hair Shop Service X

Hemtex Hem & Fritid X

H&M Mode X

Ica Supermarket Dagligvaror X

In Wear Mode X

Indiska Mode X

Life Skönhet och hälsa X

Local Act Mode X

Mobilizera Teknik X

MQ Mode X

Noa Noa Mode X

Part Two Mode X

Pocket Shop Hem & Fritid X

Polarn och Pyret Barn X

Pressbyrån Dagligvaror X

Protea Interflora Hem & Fritid X

Rituals Skönhet och hälsa X

Scorette Mode X

Solo Mode X

Teknikmagasinet Teknik X

Telenor Teknik X

The Phone House Teknik X

Twilift Mode X

Vagabond Mode X

Restauranger

Coffée House by George X

Dubbel W X

Espresso House X

Sushi Yama X

Vakant

Lokal 1

Övrigt  
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Ringen Stor kedja Liten kedja Enskild Kategorier

Accent Mode X Mode

Akademibokhandeln Hem & fritid X Service

Apotek hjärtat Service X Restaurang

Apoteket hjärtat ringvägen Service X Hem & fritid

Berras biluthyring Service X Teknik

Blomsterringen Hem & fritid X Sport

BR leksaker barn X Dagligvaror

Brothers Mode X barn

Brödboden Dagligvaror X skönhet och hälsa

Bönor och blad Dagligvaror X

Carlings Mode X

Cervera Hem & fritid X

Din sko Mode X

Ecco mode X

Flash mode X

Glitter mode X

Guldfynd mode X

H&M mode X

Ica supermarket dagligvaror X

Indiska mode X

JC mode X

Kicks skönhet & hälsa X

Life skönhet & hälsa X

Lindex mode X

Mabi hyrbilar Service X

Mobilizera teknik X

MQ mode X

Polarn och pyret barn X

Pressbyrån dagligvaror X

Ringens klippotek service X

Ringens tobak och spel Dagligvaror X

Sko och nyckelservice service X

Skopunkten mode X

Stadium sport X

Synsam service X

Systembolaget dagligvaror X

Teknikmagasinet teknik X

Telenor teknik X

Telia teknik X

The Body Shop skönhet & hälsa X

The Phone House teknik X

Triumph mode X

Twilfit mode X

Ur och penn mode X

Restauranger

Café Chateau X

Espresso House Götgatan X

Espresso House Ringvägen X

Medo Sushi X

Mellos X

Sala Thai X

Vakanta

Lokal 1

Lokal 2

Övrigt

Capio Vårdcentral

Folktandvården

Friskis & Svettis

Svea Vaccin

Swedbank  



 

 43

9.3 Konsumentundersökning 
Tabell 8. Frågor och svar på konsumentundersökningen i respektive studieobjekt.  
Fråga 1. 

Fältöversten Fråga 1. Varför brukar du handla på Fältöversten?

Västermalmgallerian

Ringen 1. Bor i närheten 2. Jobbar/pluggar i närheten 3. På väg hem/på väg till 4. Tycker köpcentrat är bra 5. Annat.

Kön Ålder

Man 15-25 X XXXX

Man 26-45 X XX X

Man 46-65 XXX X X

Man 66- XXX XX

Kvinna 15-25 XXXXX X

Kvinna 26-45 XXX XXXX XXX

Kvinna 46-65 X X X

Kvinna 66- XXXXXXX

Totalt: 8, 3, 7 4, 7, 5 1, 5, 2 1, 0, 1  

Fråga 2. 

Fältöversten Fråga 2. Vilka butiker brukar du besöka i köpcentrumet?

Västermalmgallerian

Ringen 1. Livsmedel 2. Service 3.Restauranger 4. Kläder och inredning 5. De flesta butikerna

Kön Ålder

Man 15-25 XXX X

Man 26-45 XXX X

Man 46-65 X XXXX

Man 66- XXX XX X

Kvinna 15-25 XX XX XXX

Kvinna 26-45 XXX X XXXXXX

Kvinna 46-65 XXX

Kvinna 66- XXX XXX

Totalt: 5, 8, 4 1, 1, 1 1, 0, 0 0, 0, 3 8, 6, 7
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Fråga 3. 

Fältöversten Fråga 3. Hur ofta besöker du köpcentrat?

Västermalmgallerian

Ringen 1. En gång i veckan 2. Flera gånger i veckan 3.Varje dag 4. Någon gång i månaden 5. Väldigts sällan/engångsföreteelse

Kön Ålder

Man 15-25 X XX X

Man 26-45 X X X X

Man 46-65 XXX XX

Man 66- XX XX

Kvinna 15-25 XX XX X X X

Kvinna 26-45 XXXXX XX XXX

Kvinna 46-65 XX X

Kvinna 66- X XX XXXXX

Totalt: 1, 3, 3 4, 5, 6 7, 3, 3 2, 0, 1 1, 4, 2

 

Fråga 4. (OBS! Flera tillfrågade kan ha gett samma svar) 

Fältöversten 4. Vad saknar du i köpcentrat?

Inget speciellt/Kan inte komma på något nu

Kön Ålder

Man 15-25 X

Man 26-45 Fler restauranger

Man 46-65 Bra restauranger XX

Man 66- Clas Ohlsson, fler sittplatser, någon mer färgaffär, någon krog

Kvinna 15-25 Fler restauranger X

Kvinna 26-45 Mer mode butiker, små oberoende butiker

Kvinna 46-65 Inredningsbutik

Kvinna 66- Kvalitetsaffär kläder, gamla åhléns, trevligare restaurang XXX

Totalt:
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Västermalmsgallerian 4. Vad saknar du i köpcentrat?

Inget speciellt/Kan inte komma på något nu

Kön Ålder

Man 15-25 Lunchrestaurang, sportbutik X

Man 26-45 X

Man 46-65 X

Man 66- Spelbutik X

Kvinna 15-25 Små oberoende butiker, fler restauranger, sportbutik

Kvinna 26-45 Jackie (modebutik), Barnbutiker, Sportbutik, Bikbok, Inredningsbutik X

Kvinna 46-65 Sportbutik

Kvinna 66- Fler sittplatser X

Totalt:

 

 

Ringen 4. Vad saknar du i köpcentrat?

Inget speciellt/Kan inte komma på något nu

Kön Ålder

Man 15-25 Bättre lunchrestauranger

Man 26-45 Bättre butiker mer killkläder, Clas Ohlsson X

Man 46-65 Bättre lunchställe

Man 66- Trevligare allmäna ytor, bättre caféer och lunchrestauranger X

Kvinna 15-25 Kicks*, inredningsbutik, mer speciella modebutiker, Gina Tricot, Yoghurtglass shop, något för yngre

Kvinna 26-45 Modebutiker, Kappahl, Inredningsbutik, Zara, bra restauranger, Mango, barnbutiker, fler unika affärer

Kvinna 46-65 Kappahl

Kvinna 66- Klädaffär för äldre kvinnor

*Kicks finns på Ringen, men bara med ingång från Götgatan. Lätt att missa.  
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Fråga 5. (OBS! Flera tillfrågade kan ha gett samma svar) 

Fältöversten 5. Vad tycker du generellt om köpcentrat?

Tycker om köpcentrat

Kön Ålder

Man 15-25 Vanligt

Man 26-45 För litet och tråkigt,

Man 46-65 Brist på färger, mer personligt, mer ljus, tråkigt, mer levande XX

Man 66- Bättre innan renovering, mer bänkar, opersonligt, X

Kvinna 15-25 Tråkigt, gjort för pensionärer och äldre, tråkigt, vill ha modernare, tråkigt, mer färg

Kvinna 26-45 Inget speciellt, X

Kvinna 46-65 X

Kvinna 66- Bra men lite fräschare, ingen stil, smutsigt, luktar matos, XX

 

Västermalmsgallerian 5. Vad tycker du generellt om köpcentrat?

Tycker om köpcentrat

Kön Ålder

Man 15-25 tråkigt, mörkt, litet X

Man 26-45 Litet X

Man 46-65 Konstigt golv i källaren(?), misslyckad renovering X

Man 66- För litet, sådär, tråkigt i källarplanet med dåligt ljusinsläpp, fler sittplatser XX

Kvinna 15-25 Tråkigt, inget speciellt X

Kvinna 26-45 För litet, sådär, tråkigt i källarplanet med dåligt ljusinsläpp, tråkigt, dåligt med allmänna ytor, litet, har dock potential

Kvinna 46-65 X

Kvinna 66- Sådär, intetsägande, avskyr alla telefonförsäljare, konstigt med lunchställen i mörka källarplanet
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Ringen Centrum 5. Vad tycker du generellt om köpcentrat?

Tycker om köpcentrat

Kön Ålder

Man 15-25 Hela centret behöver göras om, riktigt tråkigt

Man 26-45 Hemskt, skulle inte besöka det om han inte jobbade där, behöver renoveras, väldigt 70-tal, tråkigt

Man 46-65 Tråkigt, deprimerande

Man 66- Bättre förr med de tidigare restaurangerna, bör finnas toaletter på gatuplan, fler bänkarX

Kvinna 15-25 Tråkigt, konstigt utformat, restauranger i mitten känns som skolmatsal,

 mörkt, lågt i tak, deprimerande, hemsk inredning, går endast dit för enkeltheten

Kvinna 26-45 Varmt, Väldigt tråkigt, mörkt, luktar illa, deprimerande, intetsägande, XX

Kvinna 46-65 X

Kvinna 66- Bättre restauranger med husmanskost, tråkigt,  

Fråga 6. (OBS! Flera tillfrågade kan ha gett samma svar) 

Fältöversten Bör hyresgästmixen skilja sig åt i köpcentrum mellan olika stadsdelar?  

JA NEJ VET EJ Motivering (valfritt)

Kön Ålder

Man 15-25 X Mer variation

Man 26-45 X

Man 46-65 XX X Ta vara på Östermalms särdrag/Bra som det är

Man 66- X Inte tänkte på det.

Kvinna 15-25 XX På söder borde det vara lite mer häftiga butiker och restauranger

Kvinna 26-45 X X Alla köpcentrum är för lika

Kvinna 46-65 X

Kvinna 66- X XX X Bra med lika, vet att det man söker oftast finns.  



 

 48

Västermalmsgallerian Bör hyresgästmixen skilja sig åt i köpcentrum mellan olika stadsdelar?  

JA NEJ VET EJ Motivering (valfritt)

Kön Ålder

Man 15-25 X X Köpcentrum överlag tråkiga, behöver något extra

Man 26-45 X Inte reflekterat över det, är bra som det är. 

Man 46-65 X

Man 66- X X Kultur och historia ska man ta till vara på, försöka spegla det.

Kvinna 15-25 X X Alla köpcentrum är för lika, mer spännande

Kvinna 26-45 X XX X Kungsholmen borde vara mer modernare  än andra stadsdelar

Kvinna 46-65 X Är bra som det är

Kvinna 66- X X

 

Ringen Bör hyresgästmixen skilja sig åt i köpcentrum mellan olika stadsdelar?  

JA NEJ VET EJ Motivering (valfritt)

Kön Ålder

Man 15-25 X Dra nytta av Söderandan

Man 26-45 XX Lite mer liv i köpcentrum överlag, olika inriktningar beroende   

på stadsdel. Östermalm mer exklusivt med bra restauranger.

Södermalm mer trendigt med mångkulturellt utbud,

Kungsholmen borde vara en blandning, lite mer modernt. 

Man 46-65 X Bra som det är, inte tänkt på det.

Man 66- X

Kvinna 15-25 XX X Ta det bästa med varje stadsdel och försöka göra något av det.

Kvinna 26-45 XXX X Större variation, skulle vara värt att upptäcka nya än att 

bara handla på samma ställe.

Kvinna 46-65 X

Kvinna 66- X X Man vill ha allt det vanliga nära, om det är något speciellt 

så tar man sig dit.  
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9.4 Intervjufrågor 
 
Intervjufrågor till AMF Fastigheter 
 
1. Hur tänker ni i ert val av hyresgäster? Är det olika för de olika köpcentrumen? Vilka är era 
kriterier?  

2. Bör hyresgästmixen skilja sig mer åt mellan stadsdelarnas köpcentrum än vad den gör 
idag?  

3. Vilka är respektive köpcentrums starkaste hyresgäst – ankarhyresgäst? 

4. Är det några speciella hyresgäster som ni tycker köpcentrumen saknar? 

5. Anser ni att likriktning är ett problem i era köpcentrum? Förklara! 

6. Har respektive köpcentrum någon stor dragningskraft, i så fall vad?  

7. Hur viktig är imagen för köpcentrumen och vilken image tycker ni att era köpcentrum har? 

8. Har ni genomfört några kundundersökningar och vad har de gett för resultat? 

9. Är det bättre att ha en vakant lokal och vänta på rätt hyresgäst som passar in i konceptet 
eller är det bättre att hyra ut lokalen till en ”mindre rätt” hyresgäst för att få in intäkter? 

10. Hur marknadsför ni era köpcentrum? 

11. Vilka är era största konkurrenter?  

12. Riktar varje köpcentrum sig mot en specifik målgrupp? 

13. Riktar ni er bara mot de som bor i närområdet eller vill ni locka konsumenter från andra 
stadsdelar också? Hur kan man göra det? 

14. Vad är extra bra med respektive köpcentrum? Vad är unikt med ex Ringen, varför ska 
konsumenten handla där? 

15. Vad har ni för framtida planer för respektive köpcentrum? 

16. Planerar ni att expandera köpcentrumen? 

17. Hur lönsamma är köpcentrumen? 

18. Hur ser besöksstatistiken ut de senaste åren till nu? Minskat/oförändrat/ökat? 

19. Vad har AMF Fastigheter förändrat sen företaget tog över köpcentrumen för ett par år 
sedan? 
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Intervjufrågor till Newsec 

1. Vad anser ni är en optimal hyresgästmix i ett köpcentrum och hur tänker ni kring 
hyresgästmixen? 

2. Bör hyresgästmixen skilja sig åt beroende på vilken stadsdel köpcentrumet ligger i?  

3. Hur kan man locka andra konsumenter än de i köpcentrumets upptagningssområde att 
handla på köpcentrumet? 

4. Hur viktigt är det med ankarhyresgäster och vilka anser ni är ankarhyresgäster? 

5. Hur viktigt är det med en tydlig image för ett köpcentrum?  

6. Tror ni att det är viktigt att man får in rätt hyresgäst till rätt koncept eller ska man hyra ut 
vakanta lokaler för att få hyresintäkter?  

 

Intervjufrågor till Vasakronan 

1. Vad anser ni är en optimal hyresgästmix för ett köpcentrum? 

2. Anser ni att hyresgästmixen bör skilja sig åt mellan köpcentrum i olika stadsdelar (i 
Stockholms innerstad)? Tycker du att den gör det? 

3. Hur viktigt är det med ankarhyresgäster för ett köpcentrum och vilka anser ni är 
ankarhyresgäster? 

4. Anser ni att likriktning är ett problem bland Stockholms köpcentrum?  

5. Är det viktigt med image och marknadsföring för ett köpcentrum?  

6. Bör hyresgästmixen skilja sig mer/mindre åt mellan köpcentrumen än vad den gör idag?  

7. Är det några speciella hyresgäster som ni tycker att köpcentrum i allmänhet saknar? 

8. Har ni genomfört några kundundersökningar om vad konsumenter önskar för 
butiker/restauranger/nöjen och vad har de gett för resultat? 

  

 

 


