
SAMMANDRAG 

Johanna Lindblad      Linda Heiman      Thomas Polesie 
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet 

2012 

 

När centrumanläggningar  

byter ägare 

 

 

Kartläggning av  

centrumanläggningar i fem  

ytterstadsområden i Stockholm 



 

 



 

1 
 

Detta är ett sammandrag av en kartläggning som Linda Heiman och 

Johanna Lindblad har genomfört under våren 2012. Det är en del av 

professor Thomas Polesies serie av beskrivande studier inom 

fastighetsvetenskap vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet.  

Kartläggningen visar hur förändringar på ägarsidan har påverkat 

fem centrumanläggningar i Stockholm. Bakgrunden är att anlägg-

ningarna har bytt ägare ett flera gånger och gått från kommunalt till 

privat ägande. Förändringarna har varit betydande. De olika ägarna 

har haft varierande förmåga att driva, förvalta och utveckla sina 

anläggningar.  

Händelseförloppet har fått medial och politisk uppmärksamhet i 

Stockholm. Det har även väckt vårt intresse. Vi har därför kartlagt 

vad som hänt, vad näringsidkare har upplevt och studerat hur 

platserna fungerar idag. 

 

 

 

 

 

 

 

Rapporten kan beställas i sin helhet genom att kontakta  

Johanna Lindblad via johanna.lindblad@gmail.com 
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Centrumanläggningarna 
De fem centrumanläggningar som studerats är Hässelby Gård, 

Tensta, Rinkeby, Bredäng och Högdalen. Anläggningarna, med om-

givande bostadsområden, byggdes i mitten av 1900-talet som så 

kallade tunnelbaneförorter. Koncentrationen av bostäder, liksom 

ansamlingen detaljhandel och mötesplatser kring tunnelbane-

stationen, är karaktäristiskt för dessa lokalsamhällen. 

 

Figur 1. Karta över Stockholm, där tunnelbanorna och de fem 
centrumanläggningarna är markerade. 
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Jämfört med genomsnittet för Stockholm, ligger anläggningarna i 

stadsdelar med stor andel bostäder i flerbostadshus. Alla stadsdelar 

har en låg andel bostäder ägda av bostadsrättsföreningar. I Rinkeby 

och Hässelby Gård är en mycket hög andel bostäder ägda av 

allmännyttan.  
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Stockholm 22 000 860 000 450 000 90 % 18 % 54 % 

Hässelby Gård 130 10 000 5 000 94 % 47 % 18 % 

Tensta 200 18 000 6 000 98 % 33 % 28 % 

Rinkeby 130 16 000 5 000 99 % 57 % 0 % 

Bredäng 240 10 000 4 000 91 % 25 % 20 % 

Högdalen 200 9 000 5 000 94 % 31 % 33 % 

Tabell 1. Statistisk information om stadsdelarna där centrumanläggningarna ligger. 

Invånarna i dessa områden har ofta låg medelinkomst. Arbets-

lösheten är hög och de har en högre andel invånare med annan 

kulturell bakgrund, jämfört med genomsnittet för Stockholm. 
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Figur 2. Statistik för de olika stadsdelsområdena.  
Linjerna visar genomsnittet för Stockholms stad. 

Bortsett från butiker som säljer matvaror, är det endast centrum-

anläggningen i Högdalen som har nationella kedjebutiker. Närings-

idkarna vid centrumanläggningarna är till stor del egenföretagare, 

med ingen eller få anställda. För många innebär det långa arbets-

dagar. De har svårt att lämna butiken för såväl korta ärenden som 

för semester.  
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En centrumanläggning har flera funktioner i ett lokalsamhälle. 

Grundstenen är ett basutbud av dagligvaror, tjänster och samhälls-

service. Det kompletteras av att anläggningen fungerar som mötes-

plats. Mötesplatserna skapas både i offentlig miljö och på till 

exempel caféer. Tillsammans bär de första två byggstenarna upp 

upplevelsen av trygghet. Därtill förstärks uppfattningen av platsen 

genom utformningen av den fysiska miljön. 

 

 

Figur 3. En illustration över funktioner som är av betydelse för en 
centrumanläggning.  
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Detaljhandeln och mötesplatserna kring tunnelbanestationen är 

karaktäristiska och betydande för lokalsamhällena kring dessa 

centrumanläggningar. Därför anser vi att näringsidkarna där spelar 

en viktig roll för invånarna.  

De kommersiella lokalernas ägare och deras förmåga att driva verk-

samhet, förvalta fastigheter och ge långsiktigt engagemang är i sin tur 

av betydelse för näringsidkarna.  

Aktörerna är alltså 

beroende av varandra. 

Deras förmåga att verka 

enskilt och tillsammans, 

har betydelse för att 

centrumanläggningarna 

ska fungera väl. 

 

  

Näringsidkarna återkommer ofta till sitt behov av att ha en 

fastighetsägare som tar fram en långsiktig marknadsplan för 

centrumanläggningarna. Utan plan minskar näringsidkarnas 

investeringsvilja och verksamheternas utveckling hämmas.  

Figur 4. En illustration över aktörernas påverkan. 

 Fastighetsägare  

 Centrumanläggning  

 Invånare  

 Näringsidkare  
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Företagen 
Främst har det kommunala bolaget CentrumKompaniet och fastig-

hetsbolagen inom Boultbee-koncernen studerats. Bolagen har an-

svarat för tio centrumanläggningar med kommersiella lokaler, om-

kring 1 200 lägenheter och 4 000 parkeringsplatser. De kommer-

siella lokalerna omfattar cirka 800 lokaler på en lokalyta om 270 000 

kvadratmeter. Uppgifterna är ungefärliga, då de har varierat. 

Från våren 2001 ägde och förvaltade CentrumKompaniet detta 

fastighetsbestånd. Det var dotterbolag till Stockholm Stadshus AB. 

Bolaget var verksamt mellan år 2001 och 2007. Från år 2002 till 

2006 hade bolaget en omsättning på drygt 400 miljoner kr/år och 

ett rörelseresultat på minst 160 miljoner kr/år. 

CentrumKompaniet 2002 2003 2004 2005 2006 

Omsättning 434 952 436 776 446 725 444 363 486 452 

Rörelseresultat (kkr) 161 917 160 139 170 887 168 534 181 213 

Tillgångar (kkr) 1 970 432 1 987 125 2 002 416 2 303 280 3 863 480 

Hyresintäkter, lokaler (kkr) 358 941 353 793 361 170 356 253 398 143 

Lämnat koncernbidrag (kkr) 82 285 76 400 89 000 86 110 61 700 

Tabell 2. Ekonomisk information om CentrumKompaniet, 

Boultbee-koncernen köpte fastigheterna år 2007. I Sverige var 

Boultbee Holding AB moderbolag, som i sin tur ägdes av Boultbee 

Construction Ltd, med säte i Storbritannien. Boultbee Holding AB 

hade verksamhet i Sverige mellan år 2005 och 2011. Koncernen 

inom Boultbee Holding AB hade under dessa år en omsättning på 

mellan 900 och 2 100 miljoner kr/år, ett rörelseresultat på mellan 

(-1 500) och 1 200 miljoner kr/år och ett nettoresultat på mellan 

(2 000) och 780 miljoner kr/år. 
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Figur 5. Bolagsstruktur för Boultbees svenska organisation. 

Boultbee Holding AB ägde 51 procent av Boultbee (Stockholm) 

Holding AB, som var moderbolag till de omkring 15 bolag som till-

sammans ägde det aktuella fastighetsbeståndet. Under bolagets 

aktiva år hade det en omsättning på mellan 0 och 5,5 miljoner kr/år, 

ett negativt rörelse- och nettoresultat. 

Boultbee (Stockholm) Holding AB 2007 2008 2009 2010 

Omsättning (kkr) 0 5 485 48 609 

Rörelseresultat (kkr) -2 779 -10 065 -3 645 -14 182 

Nettoresultat (kkr) -32 647 -172 935 -349 615 -10 712 

Tillgångar (kkr) 734 300 2 807 829 2 620 576 2 632 334 

Eget kapital och obeskattade reserver(kkr) 2 501 176 -195 769 -206 481 

Tabell 3. Ekonomisk information om Boultbee (Stockholm) Holding AB. 

År 2011 tog Boultbees långivare över verksamheten i Stockholm, 

under bolagsnamnet Centeni. Under året såldes nio av anlägg-

ningarna till tre bolag: CityCon, FastPartner och AMF fastigheter. 

Idag äger det finska bolaget CityCon anläggningen i Högdalen. 

FastPartner äger anläggningarna i Hässelby Gård, Tensta, Rinkeby, 

Bredäng och Älvsjö. AMF fastigheter äger tre anläggningar i inner-

staden: Fältöversten, Ringen och Västermalmsgallerian. Centeni har 

kvar anläggningen i Skärholmen.  

Boultbee Holding AB 

EFM (Sverige) AB 
Boultbee 

(CentrumKompaniet) 
Boultbee (Sverige) AB 

Boultbee (Stockholm) 
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Händelseförlopp år 2001-2012 
Fram till år 2001 hade de kommunala bostadsbolagen ägt och för-

valtat de aktuella centrumanläggningarna. Våren 2001 bildades 

CentrumKompaniet för att verka som ett specialistbolag på cent-

rumanläggningar och för att ta över dessa från bostadsbolagen. 

Bolagets uppdrag var att höja fastigheternas värde samt att för-

bättra centrumanläggningarna, till nytta för företagarna och 

invånarna.  

Efter valet hösten 2006 blev det borglig majoritet i Stockholm. I 

december fattades beslutet att sälja CentrumKompaniet. Ideologi 

låg bakom detta. Med hjälp av konsulter påbörjades försäljnings-

processen och i maj 2007 undertecknades affären. Försäljningen var 

alltså avslutad efter ungefär fem månader. Köpeskillingen var 10,4 

miljarder kronor, vilket var den hittills största fastighetsaffäreren i 

Sverige och betydligt högre än förutspått. Boultbee var den nye 

ägaren och tog över verksamheten och därmed ansvaret i slutet av 

augusti samma år.  

I efterhand har det visat sig att Stockholms stad och Boultbee hade 

olika uppfattningar om vad som ingick i affären, förutom fastig-

heterna. Boultbee drev verksamheten på sitt sätt, vilket inte inne-

fattade ansvar för utvecklingen av anläggningarna i samma ut-

sträckning som tidigare ägare.  

Boultbee hade svårt att driva sin verksamhet. Efter fyra år var 

bolaget så ekonomiskt ansträngt att dess långivare, Royal Bank of 

Scottland, tog över verksamheten under namnet Centeni. Under år 

2011 såldes nio av de tio centrumanläggningarna.  
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Figur 6. Händelseförloppet, med fokus på ägare. 

Alltsedan försäljning av CentrumKompaniet kom upp på 

dagordningen, har oppositionspolitiker uttryckt sitt missnöje. Först 

ifrågasattes försäljningen, därefter avtalet och senare Boultbees 

sätt att driva verksamheten. 

Under den tidsperiod som anläggningarna har kartlagts har sam-

hället förändrats. Det är saker som i olika utsträckning har påverkat 

anläggningarna, fastighetsägarna och näringsidkarna. Några 

betydande faktorer är: 

- finanskrisen år 2008 

- postens och bankernas verksamheter har förändrats 

- ökat antal köpcentra och destinationshandelsområden 

- hyresrätter har bildats om till bostadsrätter 
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Följder av förändringarna 
Näringsidkarna uppger att de har fått sämre förutsättningar de 

senaste åren. Förändringarna som näringsidkarna upplever beror på 

fastighetsägarna, men även på kommun, stat och övergripande 

strukturförändringar i samhället. Flera faktorer har påverkat 

situationen i olika hög grad. Tydligt är att de tillsammans har lett till 

negativa synergieffekter på flera håll.  

Näringsidkarna beskriver att kommunikationen med Boultbee var 

bristfällig. Hyran höjdes och en ny, rörlig modell för hyres-

fakturering gjorde det svårt för dem att förutsäga den totala 

månadshyran. Förändringarna bidrog till minskad lönsamhet. De 

upplevde en större ekonomisk osäkerhet med Boultbee. Detta har 

fått till följd att: 

- näringsidkare har valt att säga upp personal 

- verksamheter har avvecklats eller sålts 

- näringsidkarnas investeringsvilja och/eller -förmåga har 

minskat 

Näringsidkare berättar att underhållet 

av fastigheterna försämrats, att det 

blivit fler tomma lokaler, men även att 

kvalitén på butikerna försämrats. Där-

till har köpkraften minskat, som en 

följd av en ökad andel ekonomiskt 

svaga och att statliga och kommunala 

verksamheter avvecklats. Tillsammans 

har det lett till sämre status på 

centrumanläggningarna, vilket 

ytterligare försvårar för dem.  
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Figur 7. En illustration av vad näringsidkarna har upplevt. Den visar på förändringar 
och effekterna av dem. 

Utifrån näringsidkarnas beskrivning har statusen på centrum-

anläggningarna blivit sämre. Situationen de beskriver kan ses som 

en nedåtgående spiral, där många faktorer har inverkat.    
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Dagens centrumanläggningar 

Varje plats har bedömts under våren 2012. Dessa är gjorda utifrån 

observationer och intervjuer med minst två näringsidkare på varje 

plats. Tonvikten i bedömningen har legat på dagligvaror, tjänster 

och samhällsservice. 

Centrumanläggningarna, liksom lokalsamhällena kring Rinkeby och 

Tensta, är idag i behov av insatser som överskrider vad en privat 

aktör rimligen kan ta ansvar för.  

Högdalen, Hässelby Gård och Bredäng är också eftersatta. Men med 

dagens förhållanden på ägarsidan, finns rimliga chanser att få dessa 

anläggningar att fungera väl.  
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En underliggande orsak till att anläggningarna är eftersatta och 

näringsidkarna har fått det svårare är att ansvarsfördelningen för 

anläggningarnas utveckling blev otydlig efter att ägaransvaret 

lämnade kommunen. Några inverkande faktorer skulle Stockholms 

stad ha kunnat förhindra, genom att vara mer tydlig vid 

försäljningen av CentrumKompaniet. Stockholms stad sålde ett 

fastighetsbestånd och ansåg att de därmed lämnade över ansvaret 

för deras utveckling till köparen. Efter att Boultbee hade tagit över 

verksamheten, blev det tydligt att de inte hade riktigt samma upp-

fattning om vilket ansvar affären förde med sig. Åtaganden som 

innefattade anläggningarnas utveckling var inte säkerställt i avtalet 

mellan parterna, vilket har inneburit att vissa stadsplanerande åtag-

anden har saknat ansvarbärare sedan 2007. Detta har påverkat 

invånarna, centrumanläggningarna och framför allt näringsidkarna. 

Detta är särskilt märkbart på de platser där det finns behov av 

mångsidigt engagemang.  

Situationen har troligen förvärrats av Boultbees sätt att driva sina 

anläggningar, liksom av bolagets bristande ekonomiska stabilitet. 

Med nya fastighetsägare kan situationen för näringsidkarna bli 

bättre. Men troligen återstår oklarheter om ansvarsfördelningen för 

centrumanläggningarnas utveckling.  

Dagens situation illustrerar svårigheterna med att garantera lång-

siktig utveckling på centrumanläggningar när ägarförhållanden 

ändras. Det visar även ett behov av kommunal styrning då ansvar 

för samhällsutveckling läggs på privata aktörer.  

 

 


