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”Det är inte de starkaste som överlever, eller de intelligentaste, 
utan de som reagerar snabbast när omvärlden förändras.” 

Charles Darwin 
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FÖRORD 
Detta examensarbete och dess innehåll avslutar våra studier här vid Lunds Tekniska 
Högskola och omfattar totalt 30 högskolepoäng. Studien har skrivits på avdelningen för 
Byggproduktion och Förvaltning på civilingenjörsutbildningen Väg & Vatten. Ämnet 
”Omstrukturering av konkurrensutsatta handelsplatser” valdes i samråd med IKEA Centres 
som vi för första gången kom i kontakt med hösten 2013. 

Likt en eka på ett öppet hav har resan gått upp och ner men i slutet av maj 2015 nådde vi 
land och är väldigt nöjda med vår avslutande del av utbildningen. Vi har fått en bra inblick i 
hur fastighetsägare i handelsbranschen resonerar och vilka problem som finns. Analysen och 
slutsatsen har kunnat slutföras med hjälp värdefulla kommentarer från diverse aktiva 
personer inom branschen.  

Vi skulle vilja börja med att passa på att rikta ett stort tack till alla er som låtit sig bli 
intervjuade, svarat på enkätstudien eller på ett eller annat sätt bidragit till studiens resultat. 

Ett tack ska också riktas till vår handledare Stefan Olander och examinator Anne Landin för 
deras resonemang och feedback kring studien. 

Slutligen vill vi dela ut ett extra stort tack till våra handledare vid IKEA Centres, Benny Florén 
och Göran Sturesson. Deras värdefulla input och ändlösa diskussioner med oss har bidragit 
stort till arbetets utformning och dess resultat.  

 

Tack! 

 

 

 Lund, maj 2015  
   
   
   
   
   

Niclas Bladh  Hampus Enulf 
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ABSTRACT 
Purpose The study’s purpose is to analyze why retail parks on certain 

properties work less well than others. The purpose is to find areas for 
improvement and examine what measures might increase the selling 
volumes on these retail parks. Knowledge about facility management 
and the strategic work in the real estate business increases. 
 

Method Both qualitative and quantitative methods are used in the study to 
identify how retail parks can be restructured. First of all, knowledge is 
sampled about how the retail in Sweden looks today. These facts are 
presented from an objective perspective using literary studies, 
interviews and data collections. Further literature studies are done in 
the field and these facts are then applied to a suitable retail park in a 
competitive environment.  
 

Conclusion When the consumer changes the attitude, you have to be prepared 
and able to offer a range that stimulates the new purchasing behavior. 
It's all about packaging a clear overall to facilitate the rationalization 
of the consumer. In the future it will become even more important to 
be where the flows are or at least have concepts there. The retail 
parks that have a scattered ownership structure has much to gain by 
working together. It’s not about revealing each other's trade secrets, 
but more about realizing that it is easier to be competitive against the 
other by jointly establish some form of collaboration. Traditional 
corporate boundaries should be erased to reward value creation 
networks. 

  
Target group The research study covers areas such as property management, 

property development and trading that takes place on external 
trading areas. Generally this report attracts the real estate sector but 
also retail-related businesses. The report is also directed to students 
and researchers that are active in the field of business. 
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EXAMENSARBETE 
Titel  Omstrukturering av konkurrensutsatta handelsplatser 
Författare Niclas Bladh & Hampus Enulf 
Avdelning Byggproduktion & Förvaltning 
Handledare Stefan Olander, Lunds Tekniska Högskola 

Benny Florén, IKEA Centres 
Göran Sturesson, IKEA Centres 

Examinator Anne Landin, Lunds Tekniska Högskola 
Nyckelord Fastighetsutveckling, fastighetsförvaltning, 

handelsområden, framgångsfaktorer, samverkan 

SAMMANFATTNING 
Syfte Studiens syfte är att analysera varför handelsplatser på vissa 

fastigheter fungerar sämre än på andra. Vidare är avsikten att hitta 
samt utreda vilka åtgärder som kan tänkas öka försäljningsvolymen på 
handelsplatser. Kunskapen inom förvaltning och strategiarbete i 
fastighetssektorn breddas. 
 

Metod Studien använder sig av både kvalitativa och kvantitativa metoder för 
att studera hur handelsplatser kan omstruktureras. Först kartläggs hur 
handeln ser ut idag ur ett objektivt perspektiv med hjälp av 
litteraturstudier, intervjuer och datainsamlingar. Vidare 
litteraturstudier görs för att identifiera lämpliga strategier att 
applicera på handelsplatser. Dessa fakta appliceras sedan på en 
lämplig handelsplats i en konkurrensutsatt miljö.  
 

Slutsats När konsumenten ändrar inställning gäller det att vara förberedd och 
kunna erbjuda ett utbud som stimulerar det nya köpbeteendet. Det 
handlar om att paketera en tydlig helhet för att underlätta 
rationaliseringen hos konsumenten. I framtiden kommer det att bli än 
mer viktigt att befinna sig där flödena finns eller åtminstone ha 
koncept där. De handelsplatser som har en spridd ägarstruktur har 
mycket att tjäna på genom att samarbeta. Det handlar inte om att 
avslöja varandras företagshemligheter utan inse att det är lättare att 
vara konkurrenskraftiga mot andra genom att tillsammans upprätta 
någon form av samverkan. Traditionella företagsgränser bör suddas ut 
för att premiera värdeskapande nätverk. 
 

Målgrupp Forskningsstudien behandlar områden såsom fastighetsförvaltning, 
fastighetsutveckling och handel som sker på externa handelsplatser. 
Generellt sätt attraherar denna studie fastighetssektorn i stort men 
också handelsrelaterade företag. Studien riktar sig även till studenter 
och forskare som är aktiva inom området.  
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KAPITEL 1. INLEDNING 
I detta inledande avsnitt presenteras studiens bakgrund, syfte och relevanta frågeställningar. Vidare 
definieras också vilken målgrupp samt vilka avgränsningar studien innehåller. Avsikten med kapitlet 
är att ge läsaren en möjlighet att introducera sig i studiens ämneskategori och på så sätt underlätta 

sin fortsatta läsning. 

1.1 Bakgrund 
I Sverige och internationellt har konkurrensen och oförutsägbarheten inom handelssektorn 
gradvis intensifierats under senare år (Fölster & Bergström, 2014). Digitaliseringen har gjort 
att den internationella marknaden är enklare att nå för konsumenten, vilket gör det svårare 
för handeln att ta ut högre priser. Detta i samband med den ökande konkurrensen och att 
löner och hyresnivåer har stigit, har lett till pressade marginaler (Svensk Handel, 2012). 
Ironiskt nog blir inte sällan handeln beskylld för höga priser och konsumentförförande 
marknadsföring (Fölster & Bergström, 2014). Ett annat problem är att externa handelsplatser 
målas upp som ogynnsamma för miljön eftersom det primära transportmedlet till och från 
området är bil.  

Allt större del av handeln sker numera på en centraliserad plats utanför den urbana miljön 
då det har varit tämligen enkelt att etablera externa handelsplatser. Anledningen till denna 
utveckling har varit för att förenkla för konsumenten genom att samla alla behov på en och 
samma plats, eftersom handelsplatserna idag primärt konkurrerar om människor tid 
(Rämme, 2014). Att kunna erbjuda ett brett och djupt utbud på en tillgänglig och attraktiv 
plats blir därmed en förutsättning för att skapa en lyckad handelsplats. Formatet för handeln 
har gått från traditionella fysiska butiker och postorderbaserad distanshandel till betydligt 
fler försäljningskanaler i takt med teknologins utveckling (Blom & Hernell, 2011). 

Företagarföreningar var ett vanligt begrepp under 1900-talet och politikerna uppmuntrade 
konkurrensbegränsande aktiviteter. Senare under 90-talet reglerades handeln hårdare på 
grund av osund konkurrens och ett förbud mot karteller stiftades år 1993 (Sandgren, 2015). 
Idag råder det ingen brist på konkurrens i branschen eftersom det till och med sker intern 
konkurrens på handelsområden.  

Som ett kugghjul i den svenska ekonomin måste handeln fortsätta att utvecklas och 
forskning inom området bör därför få ett ökat anseende (Fölster & Bergström, 2014). Ett led 
i detta är att både fastighetsägare och handelsaktörer måste öka förståelsen för 
konsumentens behov och vara beredda att möta de framtida behoven.  

1.2 Syfte 
Studiens syfte är att analysera vilka framgångsfaktorer som är aktuella för handelsområden 
och analysera om samverkan mellan fastighetsägare är en möjlig framgångsfaktor. Vidare är 
avsikten att fastställa en strategi för hur omstrukturering av handelsplatser på en till synes 
konkurrensutsatt marknad bör genomföras.  
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1.3 Forskningsfrågor 
Den huvudsakliga forskningsfrågan är: 

¾ Hur ser en omstrukturering av handelsplatser ut på en hårt konkurrensutsatt 
marknad? 

Dessa specifika delfrågor ska hjälpa till att besvara den huvudsakliga frågeställningen: 

¾ Hur skapas volym i en handelsplats som inte klarar av konkurrensen? 
¾ Är samverkan ett alternativ för att nå framgång? 
¾ Hur ser framtidens handelsområde ut? 

1.4 Avgränsningar 
Nedan följer studiens avgränsningar: 

1.4.1 Ämnesrelaterade avgränsningar 
Den här studien behandlar huvudsakligen externa volymhandelsplatser som vidare i studien 
kommer benämnas handelsplatser eller handelsområden. Dessa områden beaktas ifrån ett 
fastighetsägarperspektiv. 

1.4.2 Geografiska avgränsningar 
Forskningsstudien är avgränsad på sådant sätt att det endast är IKEA Centres fastigheter i 
Marieberg utanför Örebro som har beaktats. Dock belyses ämnet handel på ett generellt 
plan för att kunna applicera dessa teorier och fakta på handelsplatsen i Marieberg. 

1.4.3 Datarelaterade avgränsningar 
Att göra en statistik analys av olika nyckeltal ansågs vara nödvändigt för att ge studien ett 
större djup. Data är från IKEA Centres egna databaser samt Swedish Shopping Center 
Directory (SSCD). Annan information som hämtats har till största del tagits från oberoende 
och källkritiska sidor såsom Statistiska centralbyrån, SCB. 

Enkätstudien riktade sig endast mot handelsplatsansvariga hämtade från SSCD. Av 350 
möjliga handelsplatser avgränsades detta antal till 110 stycken då detta fick anses utgöra ett 
representativt urval eftersom en stor mängd kontaktinformation saknades. 

Intervjuerna som utfördes begränsades till 14 stycken och de tillfrågade har mångårig 
erfarenhet av handel och handelsplatser i Sverige. 

1.5 Definitioner 
Beacon-teknik Förbättrar kundupplevelsen genom lokal 

marknadsföring i mobila enheter (Dagens 
Handel, 2014). 
 

Click-and-Collect Konsumenten beställer varan och väljer 
valfritt utlämningställe (Wallop, 2013). 
 

CSI Customer Satisfaction Index. Mäter 
konsumenternas kundnöjdhet. 
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Dagligvaruhandel Omfattar de butiker som främst säljer 
dagligvaror såsom livsmedel och dylikt. 
 

GLA Gross Leasable Area, uthyrningsbar yta. 
 

Mixed-use properties Byggnader som erbjuder handel, bostäder 
och kontor kombinerat. 
 

Multi-use properties Se Mixed-use properties. 
 

Pick-up-points Utlämningsställen för beställda varor. Se 
också Click-and-Collect. 
 

Sharing-economy Ekonomisk teori om att samhället delar 
resurser mellan varandra i större 
utsträckning än idag. 
 

SKL Sveriges Kommuner och Landsting. 
 

SSCD Swedish Shopping Centre Directory. Databas 
med nyckeltal över Sveriges handelsplatser. 
 

Sällanköpsvaruhandel Omfattar de butiker som främst säljer varor 
som inhandlas mer sällan. 

 

1.6 Disposition 
Kapitel 1. Inledning – Inleder och beskriver bakgrunden samt syftet med forskningsstudien. 
Vidare redogörs för läsaren vilka avgränsningar som gjorts och hur dispositionen ser ut. 

Kapitel 2. Metod – Kapitlet inleds med ett kort avsnitt om metodteori samt vilka metoder 
som använts i fallstudien.  

Kapitel 3. Handelsteori & Strategier – Kapitlet behandlar och presenterar relevanta teorier 
och strategier kopplat till studien. 

Kapitel 4. Marknadsläget i Örebro Kommun – Marknadsläget i Örebro kommun redovisas 
och förklaras. 

Kapitel 5. Empiri – Avsnittet presenterar sammanfattningar av intervjuerna samt statistik och 
resultat från enkätstudien. En investeringsbedömning samt SWOT-analys presenteras också i 
samband med fallstudien. 

Kapitel 6. Analys – En sammanvägning av presenterat resultat med återkoppling mot teorin 
görs i detta kapitel. 

Kapitel 7. Slutsats – I detta kapitel dras relevanta och aktuella slutsatser kring presenterat 
material där egna värderingar vävts in. 
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Kapitel 8. Framtida forskning – Kapitlet behandlar förslag på vidare studier kring ämnet. 

Kapitel 9. Referenser – Kapitlet redogör för läsaren vilka referenser som använts i 
forskningsstudien. 

Kapitel 10. Appendix – I detta kapitel återfinns intervjustrukturen samt enkätsstudiens 
utformning. 
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KAPITEL 2. METOD 
Detta kapitel belyser de metoder som använts i studien för att validera de resultat som presenteras. I 
denna forskningsstudie har tre huvudsakliga metoder tillämpats, dessa är litteraturstudier, intervjuer 

och en enkätundersökning. 

2.1 Övergripande metodteori 
Inledningsvis tar detta avsnitt upp allmän metodteori för att ge läsaren en introduktion i ämnet 
forskningsmetodik. De nämnda metoderna används sedan löpande i studien. 

En metod är ett förhållningssätt eller ett redskap för att komma fram till ett mål och allting 
som bidrar till att nå detta mål, räknas som metoder (Holme & Solvang 1991). Dessa 
metoder kan inte appliceras i alla sammanhang, utan vissa metoder lämpar sig bättre än 
andra för att nå ett specifikt mål. Om metoden eller metoderna ska användas i 
forskningssyften finns det ett resonemang om att följande krav ska uppfyllas (Hellevik 1980 
se Holme & Solvang 1991): 

¾ Metoden ska överensstämma med den verklighet som undersöks. 
¾ Information som används ska vara systematiskt vald. 
¾ Informationen ska kunna utnyttjas på bästa sätt. 
¾ Andra ska kunna kontrollera och granska resultatet som presenteras. 
¾ Ny kunskap och kännedom som presenteras om förhållanden inom samhället ska 

kunna resultera i ett fortsatt forsknings- och utvecklingsarbete. 

Eftersom dessa krav inte är helt oproblematiska i sig, blir kriterierna oklara om vad som är 
sanning eller inte. Svårigheten ligger i att kunna närma sig en sanning om ämnet, med så 
säker kunskap som möjligt (Holme & Solvang 1991).  

Enligt Holme & Solvang (1991) är all vetenskap normativ. Det spelar alltså ingen roll vilket 
område som det forskas inom, därför att förr eller senare kommer resultaten att grundas på 
normativa principer. Om denna problematik förbises är det lätt hänt att felaktiga slutsatser 
dras och man hamnar helt vilse. Vår omgivning och miljö påverkar i allra högsta grad vilka 
värderingar och normer som appliceras på problemet och det är därmed svårt att se enskilda 
problem ur ett objektivt perspektiv utan att blanda in personliga värderingar. Från att 
tidigare ha varit ett forskningsområde som präglats av objektivitet och utan kopplingar till 
enskilda värderingar är nu naturvetenskapen antagligen det forskningsområde där normerna 
ställs inför hårdast möjliga motstånd. För att kunna ha en tillräcklig distans till sitt 
forskningsarbete krävs det att man är medveten om att det är omöjligt att utestänga sina 
mänskliga sidor. 

Beroende på vilken information som de olika metoderna tar reda på, mjuk- eller hårddata, 
kan metoderna delas in i två huvudkategorier. Dessa kategorier är kvalitativa och 
kvantitativa metoder och den största skillnaden mellan dem ligger i hur siffror och statistik 
används skriver Holme & Solvang (1991). 

Metoder som inte är speciellt formaliserade och har förstående som ett primärt syfte går 
under kategorin kvalitativa metoder (Holme & Solvang, 1991). Informationen som inhämtas 
prövas inte i sin riktighet utan syftet ligger i att öka kunskapen och kännedomen inom det 
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område som undersöks genom att informationen hämtas från flera olika håll och på flera 
olika sätt. Kategorin kännetecknas av att informationen finns nära till hands. 

Den andra kategorin är kvantitativa metoder (Holme & Solvang, 1991). Dessa metoder är 
mer strukturerade och mer kontrollerade av personen som använder dem. Metoden avgör 
inom vilken härad svaret kan tänkas ligga eftersom den definierar förhållanden som är utav 
särskilt intresse utifrån frågeställningen som metoden utgår ifrån. Till exempel spelar 
kvantitativa mätmetoder en central roll när statistisk information ska inhämtas och 
analyseras. Distansen till informationskällan är i denna kategori större avseende uppläggning 
och planering. Målet är att kunna göra formaliserade analyser som gäller för alla resultat 
som presenteras. 

Bryman (2001) skriver om deduktiv och induktiv metodteori. Båda uttrycken handlar om hur 
teori och forskning knyts samman och processen för att nå dit. Det deduktiva angreppssättet 
utgår från teorin som finns och resultat samt observationer erhålls utifrån detta. DePoy & 
Gitlin (1999) däremot beskriver det deduktiva angreppssättet som ett sätt att utifrån 
generella uppfattningar och principer tillämpa dessa på en specifik händelse eller ett 
fenomen.  

 

FIGUR 2.1-1. DEDUKTIVT TÄNKANDE. 

Med ett induktivt angreppssätt vänds denna process och observationer och resultat skapar 
teori, delvis teorin är skapad av en forskningsinsats.  

 

FIGUR 2.1-2. INDUKTIVT TÄNKANDE. 

DePoy & Gitlin (1999) definierar det induktiva tänkandet med att ett fenomen observeras 
och sedan växer generella regler och teorier fram. 

2.2 Metodval 
Som rubriceringen nämner beskriver avsnittet vilka val som gjorts för att studien ska komma från 
problemformulering till slutgiltigt resultat. 

Denna forskningsstudie behandlar primärt ämnet fastighetsförvaltning och än mer det snäva 
området som är kopplat till handelsplatser och retail management. För att möjliggöra en 
objektiv bedömning studeras först handeln i Sverige ur ett större perspektiv. De teorier och 
metoder som redovisas är tänkta att sedan appliceras på ett problem med hjälp av en 
fallstudie. För att kunna angripa detta problem ifrån ett perspektiv utan enskilda värderingar 
används först en kvalitativ forskningsmetodik för att skapa en teoretisk plattform att bygga 
vidare på vilket görs i form av en litteraturstudie. Således genomsyras studien av ett 
deduktivt tänkande och deduktiva värderingar. 

Teorier Observationer & 
Resultat Deduktion

Observationer & 
Resultat Teorier Induktion
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Den litterära och teoretiska grunden kompletteras av semi-strukturerade intervjuer (se 
under rubrik 2.4.2 Intervjuer) för att få in ett bredare perspektiv av mjuka parametrar. De 
semi-strukturerade intervjuerna ingår också i kategorin kvalitativ forskningsmetodik. 
Intervjuerna bedömdes vara högst relevanta för att ge studien mer tyngd. Personerna som 
intervjuas är både verksamma och framstående inom handels- och 
fastighetsförvaltningsbranschen.  

För att kunna applicera resultaten på fallstudien och ge studien ytterligare djup används 
också en kvantitativ forskningsmetodik eftersom mängder av data samlats in och analyserats 
genom en enkätsstudie.  

Tanken har varit att använda sig av ett flertal olika metoder för att på så sätt öka studiens 
tillförlitlighet. Eftersom studien använder sig av flera forskningsmetoder har triangulering 
använts för att kunna interagera mellan metoderna. Enligt DePoy & Gitlin (1999) är detta 
den vanligaste formen av integration mellan forskningsmetoder. Denzin & Lincoln (2008) 
menar att en användning av flera forskningsmetoder inte validerar resultatet som erhålls 
men att det är ett alternativ till att säkerställa att resultatet uppnår en hög valideringsgrad. 
Vidare anser Denzin & Lincoln (2008) att en kombination av metoderna ger en studie större 
djup och komplexitet än i fallet då endast en forskningsmetod används. 

2.3 Genomförande 
Avsnittet behandlar vilka genomförandemetoder som använts och vad varje metod innehåller för 
moment.  

2.3.1 Studiens metodmodell 
Modellen nedan ger läsaren en illustration över hur studien är strukturerad och hur 
resultaten har uppnåtts. Varje huvudområde är ett viktigt steg i processen för att nå fram till 
slutmålet. Respektive metod som är använda i varje huvudområde är skrivna i de vita 
rutorna.  

 

FIGUR 2.3-1. KONCEPTUELL METODMODELL. 

Den inledande punkten är kartläggning (1) vilket ger läsaren en bred bild utav hur 
marknaden och handeln ser ut idag. Dessa fakta appliceras (2) sedan på IKEA Centres 
handelsplats Marieberg med hjälp av en fallstudie, och slutligen vägs dessa delar samman 
och de problem som hittats analyseras (3). 
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2.3.2 Kartläggning 
2.3.2.1 Intervjuer 
En stor fördel med att genomföra intervjun med en kvalitativ forskningsmetod ligger i att 
intervjun mer liknar ett vanligt samtal i en vardaglig miljö menar Holme & Solvang (1991). På 
detta sätt lämnas den intervjuande personen att själv låta styra stora delar av samtalet och 
sedan vaskas informationen som anses vara intressant fram. För att intervjun ska bli lyckad 
är det viktigt att i ett tidigt skede identifiera vad i frågeställningen som väcker frågor. 
Respondenterna fick i förväg reda på vilket område examensarbetet behandlar och skulle 
däremot någonting missas under intervjun är metoden lämpad så att det enkelt går att be 
om mer information från personerna som intervjuats. 

Den intervjuade personen måste kunna känna tillit till den intervjuande forskaren. Detta 
uppnås genom att forskaren lyssnar noga, ställer relevanta frågor och samtidigt är öppen för 
de eventuella resultat som erhålls. Forskaren måste dessutom ha förmåga att kunna sätta sig 
in i hur undersökningspersonen upplever situationen för att det ska vara givande för båda 
parter (Holme & Solvang 1991). Med hänsyn till dessa aspekter fick den intervjuade 
personen vara delaktig i var intervjun skulle äga rum för att på detta sätt känna en trygghet 
så att intervjun mer liknade ett samtal. 

När en intervju utförs kvalitativt används inte ett standardiserat frågeformulär. Resultatet 
som kommer fram från dessa intervjuer ska vara undersökningspersonernas egna tankar och 
värderingar. Dock finns en manual eller handledning om man så vill kalla det för att 
upprätthålla ramverket för intervjun. Intervjun ska täcka det område som upprättats av 
ramverket men behöver inte följa manualen (se appendix). Anledningen till detta beror på 
att nya tankar, frågor och idéer ska kunna ersätta de som återfinns i manualen (Holme & 
Solvang, 1991). Dessa intervjuer går under namnet semi-strukturerade intervjuer (Bryman, 
2002). 

Semi-strukturerade intervjuer 

I den semi-strukturerade processen är det viktigt att ha specifika teman som forskaren utgår 
ifrån menar Bryman (2002). Det är lämpligt att använda sig utav en intervjuguide för att ge 
intervjun en röd tråd men det är också viktigt att hålla processen flexibel för att ge utrymme 
för den intervjuade personens egna tankar och reflektioner. Följdfrågor får såklart 
förekomma om de knyter an till något som intervjupersonen har sagt. En intervju öppnar 
ofta upp för egna tolkningar, det är därför viktigt att försäkra sig om att intervjupersonen har 
uppfattat frågorna på ett korrekt sätt. 

Det är även viktigt att i förväg fundera över om den valda intervjuformen kommer begränsa 
inhämtningen av den väsentliga information som eftersöks. Om så är fallet kan ett alternativ 
vara att välja en mer ostrukturerad intervjuform för att lämna utrymme för fria tolkningar. 
Finns det däremot ett tydligt tema för undersökningen används med fördel den semi-
strukturerade formen av intervjuer (Bryman 2002).  
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Urvalet av intervjupersoner 

Personer med hög kompetens inom områdena fastighetsförvaltning och handel ansågs vara 
nyckelpersoner för studien. Tre personer på IKEA Centres intervjuades för att ge sina 
synpunkter på hur de ser på handeln i Sverige och handelsplatsen i Marieberg. En intervju 
gjordes med etableringsansvarig i Örebro kommun och två personer från Svensk Handel. 
Slutligen gjordes också 8 stycken djupintervjuer med personer verksamma inom branschen i 
hela Sverige. På detta vis erhålls flera dimensioner av hur handelsplatser fungerar idag och 
hur de på sikt kan utvecklas. Följande personer intervjuades: 

Arnberg, Jonas. Chefsekonom, Svensk Handel. 2015-04-21, Stockholm. 

Bergström, Fredrik. Chefsanalytiker, WSP Analys & Strategi. 2015-04-20. Stockholm. 

Blonér, Niclas. Centrumchef, Diligentia. 2015-04-23, telefonintervju. 

De la Motte, Robert. Projektutvecklingschef, ICA Fastigheter. 2015-04-23, telefonintervju. 

Hammargren, Ulrika. Miljösamordnare, IKEA Centres. 2015-04-24, Lund. 

Johnson, Kristina. Förvaltningschef, Cornerstone Advisers. 2015-04-23, Malmö. 

Larsson, Håkan. Centrumchef, Diligentia. 2015-04-20, Stockholm (gemensamt med Jenny 
Nilsson). 

Nilsson, Jenny. Affärsutvecklingschef, Diligentia. 2015-04-20, Stockholm (gemensamt med 
Håkan Larsson). 

Pernlo, Niclas. Fastighetsförvaltare, IKEA Centres. 2015-04-24, Lund. 

Pålsson, Daniel. Centrumchef, Unibail-Rodamco. 2015-04-22, Lund. 

Rönnberg, Tobias. Juniorkonsult, HUI. 2015-04-21, Stockholm. 

Seger, Pernilla. Etableringsansvarig, Örebro Kommun. 2015-04-20, Örebro. 

Strufve, Carl. Affärsutvecklingschef, Atrium Ljungberg. 2015-04-22, telefonintervju. 

Sörnell, Patrik. Förvaltningschef, Eurocommercial. 2015-05-04, telefonintervju. 

Waldén, Hans. Projektutvecklingschef, IKEA Centres. 2015-04-22, Lund. 

De respondenter som valdes ut blev kontaktades två till tre veckor i förväg för att kunna 
bestämma lämplig plats och tid. Samtliga respondenter fick reda på vilka frågor som skulle 
ställas en vecka i förtid för att kunna förbereda sig och ge tillräckligt utförliga svar. 

Intervjuerna skedde personligen på den plats som bestämdes eller via telefon och samtalen 
spelades in om det godkändes av personen som intervjuades. Studiens syfte och bakgrund 
förklarades för att ge personen en kännedom om varför denne var utvald.  

Intervjuerna transkriberades direkt efter dem var slut med stöd av anteckningar och 
eventuella ljudinspelningar. De intervjuade personerna fick sedan återkoppling via mejl om 
vad som skrivits ner för att kunna korrigera eventuella brister och tolkningsfel. 
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2.3.1.2 Litteraturstudie 
Syftet med att göra en litteraturstudie har inom forskningsvärlden en någon annorlunda 
betydelse än den allmänna uppfattningen menar DePoy & Gitlin (1999). Forskaren granskar 
kritiskt den litteratur som finns publicerad inom området men även den forskningsstrategi 
och metodik som forskaren tänkt använda i studien. Genom att använda sig av denna 
strategi av att granska material som redan producerats kan en egen strategi och metodik 
utvecklas. Det är också ett sätt att få reda på vilket sätt studien kompletterar och bidrar till 
vetenskapen. 

I denna studie har ett flertal olika källor använts för att determinera kunskapsbasen som 
finns. Ett flertal böcker avhandlar området handel och handelsstrategier i stort medan 
artiklar har mer djupgående och mer relevant information för själva studien.  

DePoy & Gitlin (1999) tar upp fyra olika skäl till varför en litteraturstudie bör göras: 

1. För att ta reda på vilken information och forskning som redan finns publicerad. 
2. Vilken nivå kunskaps- och teoriutvecklingen har inom forskningsområdet. 
3. Vad den befintliga publicerade kunskapen bidrar till det egna forskningsområdet. 
4. Valet av forskningsmetodik blir lättare, då en logisk bas finns tillgänglig. 

En första genomgång av litteraturen gör det möjligt att definiera vilka kunskapsluckor som 
finns, vilka trender som är aktuella men också på vilket sätt kunskapen genererats och med 
vilka avgränsningar fortsätter DePoy & Gitlin (1999). Detta första steg kan också leda till att 
andra relaterade frågeställningar dyker upp. Här kan forskaren välja mellan att ägna mer tid 
åt att stärka de resultat som erhållits eller om fokus ska läggas på de nyfunna 
frågeställningar som kanske är av större behov av forskning.  

När nivån på kunskapen ska identifieras inom forskningsområdet finns det enligt DePoy & 
Gitlin (1999) tre faktorer att beakta. Vilken kunskapsnivå som erhålls, hur kunskapen 
generats samt vilka avgränsningar studien har beaktat. Då nivån på kunskapen bestämts kan 
dess relevans i förhållande till de egna tankarna och idéerna för studien fastställas. Märker 
forskaren att stora kunskapsluckor existerar inom området eller att det finns brister mellan 
teorier och fenomen rekommenderar DePoy & Gitlin (1999) att en kvalitativ metodik 
används. Nästa skede är att avgöra vilken logik som forskaren bör använda för att avgöra 
forskningsansatsen. En litteraturöversikt görs så att forskaren kan stödja frågeställningen 
och ge läsaren en förståelse på vilket sätt som studien bidrar till vetenskapen. 

2.3.1.3 Enkätundersökning 
För att ge studien ett mer objektivt förhållningssätt genomfördes en enkätstudie, där 
centrumchefer på olika handelsplatser runt om i Sverige fick bidra med sina åsikter. Det är 
viktigt att enkätstudien har en god geografisk spridning för att ge en så bred bild som möjligt 
enligt Bryman & Bell (2003). En enkätstudie är ett relativt enkelt och kostnadseffektivt 
verktyg vilket ger argument för valet av undersökningsform. 

En kvantitativ undersökning är att föredra där undersökningen har hög standardiseringsgrad 
och är mycket strukturerad. Detta gör att undersökningen kan nå ut till stora populationer 
samt så underlättar det vid den kvantitativa analysprocessen (Bryman & Bell 2003). För att 
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öka svarsfrekvensen kontaktas mottagarna i god tid innan enkätstudiens genomförande och 
informeras om studiens bakgrund och syfte. För att undvika så kallad ”enkätströtthet” är 
enkelhet en nyckelfaktor. Vidare är det viktigt att begränsa antalet öppna frågor där risken 
för misstolkning förekommer.  

Undersökningsdesign 

Något som Bryman & Bell (2003) poängterar är att man i samband med en kvantitativ analys 
kan använda en tvärsnittsdesign. Tanken är att samla in data från mer än ett enda fall vid en 
särskild tidpunkt för att möjliggöra identifikation av eventuella mönster. Eftersom studien i 
ett första steg ska ge en generell bild av handelsplatser i Sverige och identifiera 
framgångsfaktorer är denna design därför högst lämplig. Ytterligare argument är att 
tvärsnittsdesignen lämpar sig vid granskning av samband mellan olika variabler.  

Studien använde sig av programmet SUNET Survey via Lunds Universitet för att konstruera, 
distribuera och analysera enkätstudien.  

Tvärsnittsdesignen kompletteras med en longitudinell undersökning som i praktiken innebär 
att data samlas in på mer än ett sätt och vid minst två tillfällen. Från Swedish Shopping 
Center Directory’s databas inhämtas information kring besökssiffror, försäljningsvolymer och 
hyresgäster.  

Olika typer av variabler 

För att säkerhetsställa att rätt typ av analys kan genomföras efter datainsamling är det 
viktigt att i ett tidigt skede bestämma vilka tekniker som ska användas (Bryman & Bell, 2003). 
Studerade variabler och hur urvalet ser ut är därför två viktiga faktorer vid val och 
utformning av en enkät. Frågorna ska därför tydligt kopplas till frågeställningen för att 
undvika överflödig information. 

Bryman & Bell (2003) beskriver de huvudsakliga variabeltyperna enligt nedan: 

Intervall-/kvotvariabler – Vid intervall är avståndet lika stort mellan svarsalternativen. 
Skillnaden mellan intervall och kvotvariabler är att kvotvariabler rymmer en absolut 
nollpunkt. Vilket innebär en underliggande faktor, ett exempel kan vara att man studerar 
köpbeteende kopplat till olika åldersgrupper. 

Ordinalvariabler – Svarsalternativen kan rangordnas likt intervall-/kvotvariabler med 
undantaget att avståndet eller skillnaden mellan alternativen inte är lika stora. Kan vara 
lämpligt att använda vid undersökning av hur ofta en grupp individer konsumerar. 

Nominalvaribaler – Detta är variabler som är mer svårtolkade och inte kan klassificeras enligt 
en skala. Det kan röra sig om sinnestillstånd eller rena upplevelser. Vid undersökning av 
kunders emotionella intryck av handelsplatser kan nominalvariabler vara ett alternativ. 

Dikotoma variabler – Dessa variabler påminner om de andra grupperna men den stora 
skillnaden är att det endast finns två svarsalternativ. Enligt Bryman & Bell (2003) är det bäst 
att behandla variablerna likt nominalvariabler.  
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För att sammanställa variablerna är frekvenstabeller det mest vanligt förekommande enligt 
Bryman & Bell (2003). Frekvenstabellen visar andelen personer i respektive kategori i 
förhållande till hela urvalet. Det finns en rad olika sätt att presentera den kvantitativa 
undersökningen. Om enkätundersökningen bygger på nominal- och ordinalvariabler kan 
stapeldiagram eller cirkeldiagram med fördel användas. Den största fördelen är att med 
hjälp av diagrammen kan data presenteras på ett överskådligt vis.  

Mått på centraltendensen och spridningsmått 

Vid undersökning med kvantitativ dataanalys finns det olika sätt att definiera det typiska 
värdet för de ingående variablerna. Bryman & Bell (2003) nämner aritmetiskt medelvärde, 
medianvärde och typvärde som de mest vanligt förekommande. 

Genom att mäta standardavvikelsen kan en bild skapas över hur mycket de olika värdena 
avviker från centraltendensen. Detta är särskilt intressant när flera fördelningar förekommer 
då standardavvikelsen kan användas som ett jämförelseverktyg.  

Standardavvikelsen ges genom att kvadrera differensen mellan observationsvärdet och 
medelvärdet. För att ta reda på den totala avvikelsen summereras samtliga kvadrerade 
avvikelser som sedan divideras med summan av antalet observationer. 

Val av population 

I Sverige finns det idag omkring 350 stycken köpcenter och handelsplatser (SSCD, 2015) 
vilket utgör urvalet eller om så populationen. Den enskilt viktigaste faktorn för att 
undersökningen ska vara representativ enligt Bryman & Bell (2003) är att rätt urval av 
respondenter genomförs. Därför koncentreras följaktligen undersökningen till externa 
handelsområden och ett utskick gjordes till 110 stycken handelsområdesansvariga runt om i 
landet. 

Bortfall 

Enligt Bryman & Bell (2003) finns det en överhängande risk att enkäter inte besvaras vilket i 
sin tur påverkar undersökningens validitet negativt. Författarna ger ett antal enkla tips för 
att öka svarsfrekvensen: 

¾ Att förklara syftet med undersökning och presentera varför respondenten har valts ut 
är högst väsentligt. Vidare är det viktigt att poängtera om resultatet kommer att 
behandlas konfidentiellt eller om det kan komma att publiceras. 

¾ För enkäter som inte besvaras bör en påminnelse skickas ut, detta har visat sig ha 
positiv effekt på svarsfrekvensen. Viktigt är att upprepa undersökningens mål och 
syfte.  

¾ Det är emellanåt svårt att visa samband mellan bortfall och enkätens omfattning. 
Fokus ska ligga på att utforma frågorna så att respondenten finner dem tillräckligt 
intressanta, därmed har enkätens dimension mindre betydelse. 

¾ Det har visat sig att en attraktiv design och tydliga instruktioner ökar 
svarsfrekvensen. En väl genomarbetad enkät som dessutom är tilltalande ger ett 
professionellt intryck. 
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¾ Öppna frågor bör i högsta möjliga mån undvikas. Dessa lämpar sig bättre i ett 
intervjuscenario. 

En kategorisering av svarsfrekvens har upprättats av Magione (1995, se Bryman & Bell 2003). 
Enligt Bryman & Bell (2003) bör resultatet ligga i de två övre intervallen för att styrka 
undersökningens giltighet. 

¾ Utmärkt  > 85 % 
¾ Bra   70-85 % 
¾ Acceptabelt  60-69 % 
¾ Knappt godkänt 50-59 % 
¾ Oacceptabelt < 50 %  

2.3.1.4 Databasundersökning 
Författarna använde sig av Swedish Shopping Center Directory (SSCD) för inhämtning av 
nyckeltal och information kring Sveriges handelsplatser. Fastighetsägarförteckningar 
hämtades från Lantmäteriets servicekontor i Malmö.  

2.3.3 Applicering 
2.3.3.2 Fallstudie Marieberg 
Här och var i studien kommer nedslag göras i Marieberg för att knyta an till ett verkligt 
problem. Bryman (2001) förklarar en fallstudie som en intensiv granskning av en situation 
eller miljö på en viss plats eller lokal, där exempel på detta kan vara ett bostadsområde eller 
en organisation. I detta fall representeras platsen utav handelsplatsen i Marieberg. DePoy & 
Gitlin (1999) skriver att fallstudien som metod har under en 20-års period fått ökad 
uppmärksamhet och respekt inom forskarvärlden. Förr ansågs den vara underlägsen andra 
metoder eftersom den endast fokuserar på en enda komponent och bredden uteblir 
därmed. 

Backman (2008) definierar metoden som en strategi där ett fenomen undersöks i sin 
naturliga kontext utan att gränserna mellan kontext och fenomen är givna. Fallstudie som 
metod har utvecklats starkt på senaste år men har använts relativt länge inom vissa 
forskningsområden skriver Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001). Syftet för fallstudien och 
metoden är att använda den till att förbättra handelsplatsen Marieberg. Eriksson & 
Wiedersheim-Paul (2001) skriver också om att fallstudien i många fall kräver en stor mängd 
data som både är mångfacetterad och detaljerad om det område som studeras. Därför är 
det viktigt att forskaren tar reda på vilken data som är representativ och hur dessa data ska 
samlas in för det område som undersöks. Studien har därför med data ifrån såväl 
litteraturstudier, intervjuer som databaser för att uppnå en hög representativ datamängd. 

2.3.4 Analysering 
De resultat som påträffades analyseras utan värderingar för att belysa styrkor och svagheter 
i den insamlade datan och i respondenternas åsikter. Som tidigare nämnts så används 
triangulering för att anlysera resultaten.  

Därefter följer en slutsats där författarnas egna värderingar har vävts in och svaren på 
studiens forskningsfrågor klarlagts.  
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2.4 Studiens reliabilitet & validitet. 
Avsnittet behandlar hur studien designats för att kunna återfå samma resultat igen samt hur väl 
studien speglar verkligheten. 

2.4.1 Reliabilitet 
DePoy & Gitlin (1999) definierar reliabilitet som ett mått på hur stabil undersökningen eller 
studien är. Därmed behöver mätmetoderna och teknikerna som använts för att få fram 
resultat och slutsatser vara väldefinierade, konsekventa och relevanta avseende 
forskningsfrågan. Holme & Solvang (1991) skriver att det är därför viktigt att det 
kontinuerligt utvärderas om det finns felaktigheter eller slumpmässiga fel i 
problemställningen och framtagna resultat. Detta eftersom reliabiliteten i hög grad avgör 
hur väl informationen som samlats in bearbetats och hur dessa mätningar utförts. 
Intervjuerna finns därmed återgiven i transkriberad form för att underlätta en eventuell 
källgranskning och i appendix återfinns de ställda intervjufrågorna. Ljudfilerna från 
intervjuerna har legat till grund för den gjorda transkriberingen. Eftersom intervjuerna är 
utformade i ett semi-strukturerat utförande föreligger det dock en risk för att 
repeterbarheten möjligen kan hotas då egna följdfrågor inte finns återgivna i 
intervjuformuläret. 

Svensson & Starrin (1996) skriver att om kvantitativa forskningsmetoder används fås en hög 
reliabilitet genom att samma resultat erhålls flera gånger. Om forskaren däremot använder 
sig av kvalitativa forskningsmetoder som vid exempelvis intervjuer prövas reliabiliteten 
genom att söka efter konstanta objekt oberoende av intervjupersonens sinnesstämning. 
Reliabiliteten ska ses i sitt sammanhang och därmed kan svaren från olika intervjuer med 
samma person differentiera och fortfarande ha hög reliabilitet (Svensson & Starrin 1996). 

Något som också gör att reliabiliteten kan ifrågasättas är att den mesta litteraturen och 
teorier som finns är anpassade efter köpcentrum och inte handelsplatser, även om detta i 
många fall refererar till samma sak.  

I dataanalysen har kända matematiska metoder använts och eftersom indatan går att 
återproducera anses denna del ha en hög grad av repeterbarhet. 

Studien försöker ta hänsyn till reliabiliteten genom att använda sig av beprövade metoder så 
att liknande resultat ska kunna erhållas i framtiden. Eftersom studien använder sig av såväl 
kvantitativa som kvalitativa forskningsmetoder används också triangulering för att kunna 
erhålla en hög reliabilitet. 

2.4.2 Validitet 
Inom forskningens värld pratas det om begreppet validitet. Begreppet är mycket viktigt och 
handlar om huruvida resultaten som erhållits är relevanta och reflekterar syftet för studien 
(DePoy & Gitlin 1999).  

När kvantitativa metoder används demonstrerar begreppet hur väl forskaren lyckats mäta 
det som studien eftersträvar och det är samtidigt ett mått på hur väl konstruerad upplägget 
på undersökningen är. Ett sätt att försöka bekräfta validiteten är att konstruera ett statistiskt 
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korrelationsmått och jämföra uppmätta värden med andra referensvärden skriver Svensson 
& Starrin (1996).  

Kvalitativa forskningsmetoder mäter istället hur väl forskaren kunnat bekräfta att en rimlig 
tolkning gjorts utifrån empiriska belägg och på så sätt styrka studiens trovärdighet (DePoy & 
Gitlin 1999). Med detta i tanken har resultat och slutsatser som diskuterats hela tiden 
kontrollerats och rimlighetsbedömts. 

DePoy & Gitlin (1999) skriver att validitet kan delas upp i några grundläggande 
validetetskategorier som var och en beaktats i studien; intern, extern, statistisk och 
begreppsvaliditet. 

2.4.2.1 Intern validitet 
Om studiens metodik har stora möjligheter att ge ett korrekt svar på en forskningsfråga sägs 
studien ha hög intern validitet (DePoy & Gitlin 1999). Det handlar om ifall forskaren kan dra 
vissa slutsatser om att resultatet verkligen stämmer då det är en konsekvens av sambandet 
mellan oberoende och beroende variabler. Litteraturstudien behandlar redan publicerat 
material som genomgått denna process. Av denna anledning finns det stor sannolikhet att 
de fakta som presenteras i studien stämmer och kan anses ha hög giltighet. Dessa fakta har 
naturligtvis kontrollerats källkritiskt.  

Då de intervjuade personerna till största del verkar i företag med vinstdrivande syften kan 
svaren återspegla verkligheten på ett felaktigt sätt. Intervjuformuläret försöker fånga upp 
detta vilket återfinns i kapitlet Appendix. 

Resultaten från dataanalyserna utgår från SSCD’s databas och svaren ifrån 
enkätundersökningarna. Eftersom studien endast pågår över en mycket kort period i en 
handelsplats livstid finns det all anledning att beakta att utvecklingen går framåt och att 
samma svar eventuellt inte erhålls om ett antal år. Dock får den data som är analyserad 
anses vara representativ för en överskådlig framtid.  

Enligt DePoy & Gitlin (1999) bör den interna validiteten prioriteras av forskaren även om det 
påverkar den externa validiteten. Detta beror på att den interna validiteten är i högsta grad 
kopplat till den externa validiteten eftersom bredare generaliseringar inte kan göras om 
fokus läggs på den interna validiteten.  

2.4.2.2 Extern validitet 
Extern validitet handlar om huruvida resultaten som erhålls kan appliceras på andra 
samband (DePoy & Gitlin 1999). Valet av att använda ett flertal olika forskningsmetoder 
samt olika undersökningssätt handlar om att försöka skapa en större generaliserbarhet. Det 
är därmed inte helt självklart att de metoder och teorier som studien behandlar kan 
appliceras på alla handelsplatser i Sverige, eller världen för den delen. Eftersom alla kulturer 
och länder har olika sätt att förhålla sig till handel går det inte att dra den slutsatsen. Studien 
försöker dock att fånga upp detta element. 

För att uppnå en hög extern validitet krävs att urvalet till undersökningar och intervjuer görs 
väldigt noggrant (DePoy & Gitlin 1999).  Därför har mycket tid lagts ned på att skapa 
representativa urval. 
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2.4.2.3 Statistisk validitet 
Att kunna finna samband och dra slutsatser är ett av syftena när forskning utförs. Om 
studien visar på starka samband och sanningsenliga slutsatser från statistiska variabler anses 
studien ha hög statistisk validitet enligt DePoy & Gitlin (1999). Datan som använts har därför 
noggrant värderats om den är tillförlitlig eller inte. 

Validiteten beror i högsta grad på vilken teknik som utnyttjats för att analysera resultaten. 
Olika tekniker kan visa på helt olika samband trots att samma datamängd använts och detta 
måste tas i beaktning när forskaren drar sina slutsatser (DePoy & Gitlin, 1999). Det ska 
beaktas att andra utvärderingstekniker hade kunnat återge ett annat resultat och därmed en 
annan bild av hur verkligheten ser ut. 

2.4.2.4 Begreppsvaliditet 
DePoy & Gitlin (1999) påpekar att eftersom alla människor är olika, har människor 
varierande sätt att definiera olika begrepp. Detta utgör därmed en risk för att kunna störa 
studiens trovärdighet. Därför har studien i mångt och mycket försökt att noggrant förklara 
vad som menas och syftas med studiens centrala begrepp. Allt för att kunna uppnå en hög 
begreppsvaliditet.  
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KAPITEL 3. HANDELSTEORI & STRATEGIER 
För att identifiera framgångsfaktorer kopplade till konkurrensfördelar studeras bland annat Porters 

synsätt där femkraftsmodellen utgör en teoretisk bas. För att koppla litteraturstudien till volymhandel 
har aktuella forskningsartiklar inhämtats som behandlar vilka attraktionskrafter som föreligger hos 

kunder. För att möjliggöra en omstrukturering har till sist olika basstrategier studerats så som 
differentiering och fokusering. 

3.1 Handelns utveckling 
Sedan urminnes tider har handelsplatser fungerat som en mötesplats för köpmän att utbyta 
varor och tjänster mot pengar (Fölster & Bergström, 2001). Dessa mötesplatser kunde finnas 
i stadskärnorna men även utanför städerna, som stora mässor eller marknader. Själva idén 
bakom var att underlätta mötet mellan kund och försäljare, vilket lever kvar än idag. En av 
anledningarna till att industrialiseringen kunde genomföras under 1800-talet, berodde på 
frihandeln menar Fölster & Bergström (2001). Under efterkrigstiden och under hela 1900-
talet har levnadsstandarden ökat kraftigt i Sverige (Rämme, 2014) och andra länder har 
kunnat lyfta sin befolkning över fattigdomsgränsen (Fölster & Bergström, 2001). Fler har fått 
möjligheten att kunna konsumera då inkomsterna i landet har ökat och priserna sjunkit i 
kombination med att utbudet av handel och handelskanaler vuxit. Handel är fantastiskt 
eftersom det ger tillgång till ny teknik och intryck samt impulser från andra delar av världen. 
Trots denna betydelse för välfärden för länder så är handelns ställning mycket ifrågasatt. 
Ofta anses branschen inte ha någon särskild betydelse för den ekonomiska tillväxten vilket 
speglas i forskningsanslagen. Handeln blir ibland smutskastad för att ha höga priser, 
konsumentförförande marknadsföring och för att skapa miljöproblem med ökad trafik kring 
handelsplatser (Fölster & Bergström, 2001).  

Över hela världen och i Sverige växer storstäderna och således urbaniseringen. Bergström et. 
al (2014) förklarar trenden med att tillgänglighet och tidsbesparingar värderas högt av 
befolkningen. Rämme (2014) skriver att denna process har lett till en förskjutning mellan 
stad och land vilket har lett till att detaljhandeln genomgått en geografisk 
strukturförändring. Dagligvaruhandeln är dock relativt oförändrad medan sällanköpsvaror 
har vuxit och koncentrerats till storstäderna och minskat i omfattning i de omkringliggande 
regionerna. Många kommuner med sjunkande handel har därför försökt korrigera detta 
genom att etablera mindre externa handelsområden för att på så sätt ta tillbaka en del av 
den köpkraft som försvunnit.  

”Det är inte särskilt konstigt att en stor del av handeln idag etablerar sig utanför 
staden. De gamla stadskärnorna har varken plats för den nya handeln eller de 

bilburna kunder som bor i de bilanpassade bostadsområden som vi har byggt under 
1900-talet.” (Söderlind, 2015) 

Konkurrensen mellan olika handelsplatser har under en tjugoårsperiod ökat stadigt då det 
enligt Rämme (2014) är tämligen enkelt att etablera sig utanför stadskärnorna, så länge 
ytorna är ändamålsenliga. Utbudet på dessa områden har varit pådrivande de senaste 
decennierna för detaljhandelns tillväxt vilket har gjort att konkurrensen blivit för hård på de 
ställen där inga A-lägen kan erhållas. Svårigheten med att skapa nya ytor för detaljhandel i 
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innerstaden har också lett till att omsättningsutvecklingen minskat i flera städer. 
Kedjeföretag har aktivt tagit fördel av etableringsmöjligheterna och på så sätt tagit 
marknadsandelar från den fristående handeln. Kedjeföretagen har lagt ner mycket resurser 
på att förfina sina koncept med butiksformat och sortiment för att nå en så bred målgrupp 
som möjligt. De småskaliga traditionella butikskoncepten har blivit utmanövrerade av de 
som anammat ny teknik och storskaliga butiksformat. I många fall har detta lett till att den 
fristående handlaren fått lägga ner sin verksamhet fortsätter Rämme (2014). 

De senaste 15 åren har e-handeln seglat upp och blivit en allt större konkurrent mot 
detaljhandeln. Idag har den en tillväxt på mellan 10-20 % enligt Fölster & Bergström (2001). 
Fler och fler företag har insett fördelen med att finnas på flera olika försäljningskanaler i takt 
med att teknik, logistik och säkerhet förbättrats och gränserna mellan dessa 
försäljningskanaler kommer troligen att suddas ut ännu mer framöver skriver Rämme (2014). 
Olika branscher har drivit detta olika långt, vilket lett till att omvandlingstrycket är olika från 
bransch till bransch. För närvarande är e-handeln mest omfattande inom elektronik-, bok- 
och klädbranschen fortsätter Rämme (2014).  

 

FIGUR 3.1-1. E-HANDELNS UTVECKLING I SVERIGE FRÅN 2003-2014 (POSTNORD, 2014). 

En annan trend som blivit tydligare är att större kedjeföretag utvecklat egna varumärken för 
att på så sätt konkurrera genom lägre priser (Rämme, 2014). Framförallt bottnar detta i nya 
tekniska genombrott samt influenser från andra kulturer. Detta har medfört att de allra 
flesta större aktörer hängt med på denna trend genom att ta fram egna lågprisvaror eller 
åtminstone bredda sitt utbud av produkter med lägre priser. Genom att addera egna 
märkesvaror till sitt utbud förskjuts maktbalansen mellan leverantör och 
detaljhandelsföretaget eftersom detaljhandelsföretaget både blir kund och konkurrent med 
resterande leverantörer (Fölster & Bergström, 2001).  

Även turismen, både inhemsk och utländsk turism som också har en stark koppling till 
detaljhandeln, har varit i en stigande trend under en längre tidsperiod (Rämme, 2014). Ett 
sätt att definiera shoppingturism är enligt Fölster & Bergström (2001) när konsumenter åker 
längre än vad de behöver för att handla något, där shoppingen som sådan ger resan ett 
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mervärde. Fölster & Bergström (2001) tar upp fyra stycken drivkrafter till shoppingturism. 
Det kan vara det specifika utbudet av varor och tjänster på en plats eller priset på en viss 
produkt. Men det kan också vara själva destinationen som sådan eller själva upplevelsen av 
shoppingturen i sig som är den drivande faktorn. 

Externa köpcentrum står för cirka 30 procent av den svenska handelns omsättning skriver 
Fölster & Bergström (2001). Rämme (2014) menar att under de kommande 20 åren kommer 
hushållen i Sverige att, i genomsnitt, öka sin konsumtion av detaljhandelsvaror med nästan 2 
procent per capita och år. År 2035 förväntas alltså den totala konsumtionen inom 
detaljhandeln uppgå till cirka 1000 miljarder SEK per år. Detta beror på att hushållen 
spenderar mindre på sitt boende och transporter vilket frigör kapital som istället allokeras till 
sällanköpsvaror och annan konsumtion. 

3.2 Handelsplatser & handelns strukturomvandling 
Eftersom urbaniseringen är så stark för tillfället är det inte heller konstigt att handeln har 
koncentrerats till befolkningstäta regioner, då handeln alltid följer kunderna. Inflödet till 
centralorterna ökar också därför att fler och fler söker sig till de externa handelsplatser som 
ligger i anslutning till de större städerna då konsumenterna kan göra alla inköp på samma 
ställe.  Många arbetstillfällen samt arbetsplatser i anslutning till handelsplatsen i 
kombination med ett ökat bilinnehav är också faktorer som måste vägas in. Detta gäller i 
första hand sällanköpsvaror och detaljhandeln, eftersom de flesta konsumenter inte vill resa 
långt för att göra sina dagligvaruinköp (Fölster & Bergström, 2001). 

Från ett perspektiv som kund handlar det om urbaniseringen, då en allt större del vill bo i 
storstadsregionerna. Mindre orter tappar då invånare och därmed köpkraft. Det handlar 
också om att tillgången till bil har ökat vilket har lett till att stora konsumentgrupper har 
kunnat välja mellan olika handelsplatser samtidigt som stadskärnorna i princip har 
tabubelagt bilen som färdmedel (Fölster & Bergström, 2001). Tiden det tar att förflytta sig till 
handelsplatsen i kombination med upplevelsen av destinationen gör att transportkostnaden 
kan motiveras för konsumenterna. Slutligen har också de större kedjorna valt att etablera sig 
i de mer befolkningstäta områden då ett större köpunderlag finns. Ses utvecklingen istället 
från ett företags perspektiv, så är kombinationen av billiga etableringsområden, lägre 
potentiella hyresnivåer som motiverar hyresgäster samt enklare logistiklösningar mycket 
starka incitament för att fortsätta bygga externa handelsområden. Ytterligare en faktor som 
spär på attraktiviteten är att andra företag vill etablera sig i samma område vilket i sin tur 
genererar ännu mer potentiella kunder. Det blir en slags självförstärkande process fram till 
dess att området blivit för stort och hyrorna för höga, då börjar processen om på ett nytt 
ställe (Fölster & Bergström, 2001). 

Det är inte enbart de ekonomiska incitamenten som är drivande för strukturomvandlingen 
utan även politiska beslut spelar stor roll. Olika former av lagstiftningar, avgifter och 
reglering påverkar handeln ur ett makroperspektiv och en lagstiftning som varit starkt 
bidragande till strukturomvandlingen är Plan- och Bygglagen (PBL) när den infördes under 
1990-talet (Fölster & Bergström, 2001).  
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3.3 Att förstå konsumenten 
3.3.1 Grundläggande behov och motiv 
Handelsstrategi bygger i grund och botten på att förstå konsumentens behov och tillgodose 
detta på ett så bra sätt som möjligt. McGoldrick (2002) lyfter fram att det är lätt att glömma 
bort att varje kund är unik och har helt andra preferenser gentemot andra kunder. I en 
bransch där konkurrensen ständigt växer är det mycket centralt att hitta en produkt- och 
butiksmix som tillfredsställer denna kundbas.  McGoldrick (2002) förordar inte att ta efter 
andras lösningar utan fokus bör ligga på att skapa något unikt. Även om detta inte är någon 
garanti för framgång så är det ett steg i rätt riktning. Ett välkänt citat är på sin plats som 
summerar hur retailföretag bör tänka;  

”Strategi handlar inte om att vinna över konkurrenter 
 utan om att leverera vad kunden verkligen efterfrågar”  

(Ohmae 1988, se McGoldrick 2002).  

För ett lyckat strategiskt arbete är det enligt McGoldrick (2002) nödvändigt att förstå de 
grundläggande och bakomliggande motiven till konsumentens val och önskan.  Ett sätt att 
beskriva individers behov är med hjälp av Maslow´s behovstrappa vilket bygger på en 
hierarki av primitiva och mer utvecklade behov.  

 

FIGUR 3.3- 1. MASLOW´S BEHOVSTRAPPA (MCGOLDRICK, 2002). 

Istället för att använda sig av en hierarkisk struktur väljer Foxall & Goldsmith (se McGoldrick 
2002) att anpassa Maslow´s behovstrappa till ett mer konsumtionsinriktat 
multidimensionellt synsätt. 

Fysiologiska behov är analogt till Maslow´s två första steg i hierarkin. Individers 
grundläggande behov så som trygghet och hälsa gör dagligvaruhandeln primär. Således 
sådana varor eller tjänster som gör att vardagen fungerar räknas in under denna kategori. 

Sociala behov handlar om status och att söka bekräftelse från omgivningen. Produkter eller 
handlingar kan göra att individen känner att den tillhör ett visst forum. 

Självförverkligande
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Symboliska behov. Maslow tar upp att individen associerar sig eller kan identifiera sig med 
någon konstellation eller något typ av medlemskap. Det är inte ovanligt att en produkt eller 
butik utnyttjar detta behov för att få konsumenten att känna sig unik. Status och framgång 
är förknippat med denna kategori. 

Hedonistiska behov är produkter eller tjänster som tillfredsställer individers sinnen på olika 
sätt såsom visuella intryck, lukt, smak, känsel och ljud.  

Kognitiva behov förknippas med människans behov av att ständigt vilja lära sig mer. 
Aktiviteter som tillhör denna kategori kan vara sökandet efter nya butiker eller varumärken 
via olika kanaler.  

Empiriska behov refererar till konsumenternas känslor och upplevelser i butikerna. 
Retailföretag försöker att öka konsumtionslusten genom att tillfredsställa kundernas 
emotionella behov och få konsumenterna i rätt sinnesstämning.  

Dessa klassificeringar visar därmed att ett enda strategiskt beslut kan påverka många olika 
behov på samma gång. De hjälper till att förstå de underliggande syftena till varför 
människors behov av konsumtion existerar.  

3.3.2 Konsumentpatronage 
Det engelska ordet ”patronage” har ingen direkt motsvarighet i det svenska språket. Det 
definieras enligt NE (2015) som ”klientelism” och i handelsrelaterade kretsar handlar det om 
”tillgivenheten mot en viss butik eller handelsplats” (McGoldrick, 2002). Därför kommer 
ordet patronage fortsätta att fritt användas framöver när detta beteende ska beskrivas. 

Analytiker och forskare har i många år forskat inom detta område för att försöka förstå 
varför en butik föredras av en kundbas medan en annan väljs bort. Enligt McGoldrick (2002) 
är de relevanta faktorerna överlag bestämda men det råder en viss tvetydighet till vilken av 
faktorerna som är den mest dominanta beroende på vilken forskningsmetodik som använts 
när resultaten tagits fram. Anselmsson (2006) tar upp ett antal patronagefaktorer som har 
stor betydelse för en handelsplats dragningskraft; butiksmix, lokalisering, service, 
säljfrämjande aktiviteter, försäljningsmetodik, atmosfär, bekvämligheter och restauranger. 

3.3.3 Varför handlar människor? 
Tauber (1972) försökte besvara denna frågeställning genom att göra 30 stycken 
djupintervjuer med både män och kvinnor i åldrarna 20-47 år. Vad han kom fram till var att 
det beror på ett antal personliga och sociala motiv och inte enbart inköpet av en produkt. 

”If needs other than those associated with particular  
products motivate people to go to a store, the retailer should  

incorporate this information into his marketing strategy”  
(Tauber, 1972). 

Tauber klassificerade de personliga motiven i sex olika kategorier. Den första typen av motiv 
som Tauber tar upp är rollspelande motiv som handlar om människans invanda och socialt 
accepterande beteenden. Människor fogar sig omedvetet efter sina roller i samhället och 
utför aktiviteter för att det förväntas av dem. Ett annat motiv är avkoppling. Att gå och 
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handla fungerar som en form av rekreation och avkoppling eftersom de vardagliga rutinerna 
bryts. Inga krav på speciella kläder eller förberedelser gör att det är ett utmärkt sätt att 
fördriva tid på eller ha som familjeutflykt. Här har köpcentrum en fördel mot 
handelsplatserna eftersom väder inte blir någon avgörande faktor. Det tredje motivet är 
välbefinnande. Många använder shopping för att känna tillfredställelse av att ha inhandlat 
något och som ett botemedel mot ensamhet. Det är alltså själva processen av att handla 
som är den drivande faktorn och inte själva produkten eller varan i sig. Många individer 
handlar för att lära sig om nya trender. Butiker fungerar som fönster för nya trender och 
livsstilar vilket gör att många personer åker och handlar för att hålla sig ajour med dessa 
nyheter inom modevärlden. Fysisk aktivitet kan också fungera som ett dragplåster inom 
handeln. Många människor uppskattar miljöerna på köpcentrum vilket gör att de inte har 
något emot att röra sig därinne. Urbaniseringen gör att bekvämligheterna ökar vilket i sin tur 
föranleder att motion blir viktigare vilket kan handeln dra nytta av. Slutligen skriver Tauber 
(1972) om sinnesstimulering. Många butiker använder sig av olika slags färgsättningar, 
musik, lukter och intryck av produkterna. Dessa faktorer är omedvetet avgörande för 
kunderna huruvida de väljer att handla i butiken eller inte. 

Studien visade även på ett antal sociala motiv. Sociala upplevelser utanför hemmet är en 
anledning till att människor väljer att handla. Många länder har marknadsdagar eller torg 
med stånd på vissa tidpunkter om året eller veckodagarna. Andra ser shoppingturen som ett 
sätt att umgås med vänner eller för att titta på andra människor. Gemensamt med dessa 
aktiviteter är att de ger upphov till social interaktion. Butiker med olika hobby- eller 
sportinriktningar kan ge upphov till kommunikation med andra likasinnade vilket är Taubers 
(1972) andra motiv. De personer som driver butikerna är ofta intresserade av samma saker 
som kunderna vilket stimulerar till köp. Hans tredje motiv handlar om attraktionskraften hos 
jämlika. Trendiga eller alternativa butiker agerar mötesplatser för likasinnade personer. 
Dessa känner en samhörighet med varandra då butiken fungerar som en slags knutpunkt för 
deras intressen. Människor handlar också för att känna auktoritet och status. Vissa butiker 
har som policy att vänta in kunden och på så sätt få kunden att känna en känsla av att vara 
utvald och i en maktposition. Det negativa med denna form av kundbemötande är att 
kunden kan skjuta upp sitt köp eftersom den då blir av med denna känsla av att vara speciell. 
Slutligen finns det också de kunder som finner njutning av att köpslå. Dessa kunder jämför 
priser mellan butiker, handlar under reor eller försöker rentav pruta för att uppnå ett bättre 
pris och därmed känna en form av stolthet i sina inköp. 

Taubers (1972) multidimensionella teori om att det finns olika behov och att shopping 
kommer att tillfredsställa dessa behov fungerar dock inte i alla sammanhang. Tauber (1972) 
visar också att försäljare ibland kan uppleva att kunder inte alls har någon speciell plan med 
sitt inköp, det som i folkmun kallas för impulshandel. Butiksägare drar fördel av detta genom 
att anlägga kluster av butiker längs sträckor där människor färdas till och från arbetet eller 
vid rekreationsområden med diverse sociala aktiviteter vilket förhöjer chansen till en 
impulsiv handling av kunderna. 
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3.4 Konkurrensstrategier 
Porter (1983) beskriver konkurrensstrategi som en formel som företag sätter upp för att 
kunna stärka sin position på marknaden. Konkurrensstrategihjulet nedan visar att en sådan 
formel är både komplex och omfattande. Kärnan beskriver de mål som företaget strävar 
efter och kategorierna i periferin visar vilka operativa delar som företaget kan utveckla för 
att uppnå dessa mål. Det är värt att notera att samtliga delar måste ingå för att uppnå en 
framgångsrik konkurrensstrategi. 

 

FIGUR 3.4-1. KONKURRENSSTRATEGIHJULET (PORTER, 1983). 

Processen vid utveckling av företagets konkurrensstrategi kan enligt Porter (1983) delas upp 
i fyra avdelningar. Företagets styrkor och svagheter gentemot konkurrenter tillsammans 
med värderingar inom organisationen utgör de interna faktorerna. Hur framgångsrikt ett 
företag kan bli är också avhängt av externa faktorer. Likt en spelplan sätter branschen 
ramarna för vilka utvecklingsmöjligheter och risker som finns. Till sist spelar även samhället 
sin roll med normer, förväntningar och regleringar. För att överleva på en hårt 
konkurrensutsatt marknad och skapa värde så måste företaget utvecklas och övervinna de 
fem konkurrenskrafterna.  

3.4.1 Porters femkraftsmodell 
Enligt Porter (1983) är det marknaden och dess strukturdrag som sätter ramarna för hur 
konkurrenskraftig varje bransch är. Ju större konkurrens som råder på marknaden desto 
större konkurrensmässig styrka krävs för att nå en hög lönsamhet. Målet är att hitta en 
strategi där företaget positionerar sig på ett sådant sätt att det effektivt kan försvara sig mot 
konkurrenter. Att dyka djupt in i företagets konkurrenssituation ger en tydlig antydan om var 
företagets svagheter och styrkor ligger någonstans. En syn kan också erhållas om företagets 
ställning i branschen och inom vilka områden det är mest lämpligt att sätta in eventuella 
åtgärder. Det är viktigt att beakta att branschstrukturen ständigt förändras och därmed blir 
det avgörande att identifiera och följa med dessa svängningar. För en lyckad strategisk 
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analys och ett effektivt utnyttjande av resurser är det högst väsentligt att förstå den bransch 
som företaget verkar inom.  

Konkurrens är mer än bara tävlan mellan de verksamma företagen i branschen och kan enligt 
Porter (1983) delas in i fem kategorier; nyetableringshot, substitutionshot, köpares och 
leverantörers förhandlingsstyrka samt rivalitet mellan nuvarande konkurrenter. Den mest 
dominanta kraften eller krafterna bestämmer och blir avgörande för val av strategiarbetets 
fokus. Vidare bestämmer krafterna tillsammans hur intensiv konkurrensen är och vilka 
lönsamhetsmöjligheter som förekommer. 

 

FIGUR 3.4-2. BRANSCHKONKURRENSENS DRIVKRAFTER ENLIGT PORTER (1983). 

3.4.1.1 Etableringshot 
När företag nyetablerar är målen att vinna nya marknadsandelar, utöka sin kapacitet och 
samtidigt diversifiera sin portfölj. Fler företag på marknaden innebär att lönsamheten kan 
påverkas negativt beroende på om priserna sjunker eller om företagets kostnader stiger. En 
nyetablering kräver att inträdesbarriärer forceras och att det finns tillräckliga medel för att 
svara på konkurrenternas reaktioner. Hotbildens storlek är således beroende av dessa 
faktorers omfattning (Porter, 1983). 

Etableringshinder är ur en strategisk synvinkel viktiga att tänka på. Hindren kan, och gör det 
allt som oftast, förändras över tiden. Totalt räknar Porter (1983) upp sju stycken typiska 
etableringshinder som utvecklas nedan. 

Stordriftsfördelar refererar till att när företaget ökar sin produktionsvolym per tidsenhet 
kommer den relativa styckkostnaden per produkt att minska. Det kan handla om ett företag 
som vill expandera sin tillverknings-, inköps-, marknadsförings- eller distributionsavdelning 
då alla dessa avdelningar, på ett eller annat sätt, är kostnadsbärare för produkten. Det är 
därmed viktigt att undersöka varje del av produktionen för att få en balanserad relation 
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mellan styckkostnad och volym. Bolag som har denna typ av fördel har alltid enligt Porter 
(1983) ett kostnadsförsprång jämfört med mindre företag. Detta försprång kan endast 
hämtas in genom att diversifiera sig med hjälp av kostnadsdelning eller genom att bli 
jämbördig i storlek. Fasta kostnader kan då spridas ut i företaget för att driva anläggningarna 
kostnadseffektivt vilket det mindre företaget inte kan göra, eftersom det inte kan utnyttja 
sina anläggningar tillräckligt, även om de är tekniskt effektiva. 

Etablering genom produktdifferentiering tar ofta lång tid och ger ekonomiska förluster 
initialt (Porter, 1983). Risken för en sådan investering är hög då restvärdet är minimalt om 
etableringen skulle gå i stöpet. Den nya etableraren tvingas till höga utgifter för att kunna 
lyckas med att attrahera en redan befintlig kundkrets hos andra, redan etablerade företag 
med beprövade produkter. 

Eftersom stora resurser i form av kapital behövs för att kunna konkurrera på marknaden kan 
kapitalbehovet spela en avgörande faktor (Porter, 1983). Satsningar på marknadsföring eller 
forskning och utveckling är ofta initialt mycket kapitalkrävande vilken därmed utgör ett hot 
mot etablering. 

Omställningskostnader är sådana engångskostnader som uppstår när köpare eller säljare 
byter leverantör (Porter, 1983). Dessa kostnader kan bli höga eftersom omskolning av 
personal, ny produktionsutrustning och inkörning av de nya leverantörerna är faktorer som 
måste tas i beaktning av ledningen. Om kostnaderna blir stora, behöver etablerarna erbjuda 
bättre prestanda eller kostnad för att inte tappa sitt anseende hos både personal och 
kunder. 

Tillgång till distributionskanaler för sina produkter är något som också kan vara avgörande 
för om en etablering är möjlig eller inte (Porter, 1983). Det nya företaget måste försöka 
övertala de redan befintliga kanalerna att acceptera deras produkt eller produkter genom 
olika slags åtgärder såsom priserbjudanden och rabatter. Genom att de redan etablerade 
företagen har dessa kanaler kommer vinsterna att sjunka för de nyetablerade företaget 
vilket självklart gör det ännu svårare att finnas kvar på marknaden.  

Det finns också kostnadsolägenheter oberoende av stordrift som kan vara av problem för 
företaget som försöker etablera sig (Porter, 1983). Olika slags produktteknologi patent, 
tillgång på råmaterial, lokalisering, statliga subventioner och utvecklade inlärningskurvor vid 
nyintroduktioner är alla exempel på kostnadsfördelar som inte kan kopieras av andra bolag 
oavsett stordriftsfördelar och storlek.  

Slutligen pratar Porter (1983) om statlig politik som ett hinder för etablering. Staten kan i 
många branscher reglera etableringen för företag genom tillstånd och begränsningar. Olika 
slags miljö- och arbetsmiljökrav ökar kapitalkostnaden för företaget vilket i sig för med sig 
välfärdsfördelar men har en negativ inverkan på etableringen.  

Porter (1983) skriver om att påtagliga hot mot nya företag som försöker etablera sig på 
marknaden är de svarsåtgärder som de redan etablerade företagen kommer använda sig av. 
Kan dessa åtgärder och förhållanden förutspås av det etablerande företaget är mycket 
vunnet. Det råder stor sannolikhet att svarsåtgärder kommer uppstå från de etablerade 
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företagen om det finns ett förflutet av kraftfulla insatser mot just nyetablerare. Andra tecken 
på att svarsåtgärder väntas är om de etablerade företagen är mycket engagerade i 
branschen de verkar i eller om branschtillväxten är låg vilket kommer drabba 
försäljningsresultatet hos det nyetablerade företaget. Naturligtvis finns det också företag 
med stora skalfördelar och stora ekonomiska resurser som kan utmanövrera företaget som 
försöker ta sig in på marknaden genom att ha stort inflytande över distributionskanaler och 
liknande.  

När företag väljer att nyetablera finns det något som Porter (1983) väljer att benämna som 
ett hypotetiskt etableringsavskräckande pris. Med detta menar han att prisstrukturen är 
avvägd mot de potentiella ekonomiska fördelarna som en etablering ger upphov till och de 
ekonomiska nackdelar det medför. Om den rådande prisnivån anses vara högre än det 
etableringsavskräckande priset kommer en etablering ske eftersom vinster över det normala 
då förväntas. Om de etablerade företagen svarar med att sätta priser under denna prisnivå 
kan etableringshotet helt elimineras. Väljer de istället att sätta priser över nivån kan denna 
lönsamhet bli kortlivad eftersom kostnaderna för att besegra nyetablerare kan bli för höga 
kontra sin intjäningsförmåga. Det etableringsavskräckande priset är därmed något som inte 
bara beror på de aktuella förhållandena utan också förväntningar på framtiden (Porter, 
1983).  

3.4.1.2 Nuvarande konkurrenters rivalitetsgrad 
Företagen är enligt Porter (1983) inbördes beroende av varandra. Olika typer av utspel från 
ett företag har märkbara effekter hos dess konkurrenter som på ett eller annat sätt försöker 
att möta utspelet. Denna initiativförmåga hos företaget och spiralen av motaktioner kan 
leda till att branschen får det bättre, men kan likaväl försämra ställningen för företagen om 
det leder till ett priskrig. Det är således olika taktiska åtgärder såsom reklamkampanjer, 
produktlanseringar och utökad kundservice som bidrar till att konkurrensen och rivaliteten 
mellan företagen existerar, då alla försöker nå en starkare position. 

När branschen är starkt koncentrerad eller domineras av ett eller ett fåtal företag kan de 
styra och koordinera marknaden genom olika metoder såsom prisledarskap eftersom ingen 
tvekan råder kring vilken styrka de besitter. Om det däremot finns många aktörer på 
marknaden kan detta skapa en instabilitet eftersom de försöker bekämpa varandra genom 
olika slags utspel. Några tror att de kan köra sitt eget race och andra tror att deras utspel 
inte kommer märkas av sina konkurrenter. Porter (1983) skriver också att faktorer såsom 
branschers tillväxttakt, tillverknings- och lagerkostnader, differentiering samt en språngvis 
kapacitetsökning i allra högsta grad påverkar rivaliteten mellan konkurrerande företag.  

Intensiteten i konkurrensen mellan företagen förändras ständigt fortsätter Porter (1983). 
När tillväxttakten för branschen avtar då marknaden slutligen mättats resulterar detta i en 
intensiv konkurrenssituation mellan företagen. Minskade vinster leder till att många inte 
klarar av situationen och tvingas till nedläggning eller konkurs.  

Även om nedläggningshinder och etableringshinder är helt skilda visar Porter (1983) att de 
med fördel kan jämföras för att belysa en viktig aspekt av branschen som företaget verkar i. 
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Figuren nedan visar ett förenklat fall där nedläggnings- eller etableringshindren är antingen 
låga eller höga. 
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FIGUR 3.4-3. NEDLÄGGNINGSHINDER KONTRA ETABLERINGSHINDER ENLIGT PORTER (1983). 

Det bästa scenariot, sett ur ett lönsamhetsperspektiv, är därmed om etableringshindren är 
höga och nedläggningshindren är låga skriver Porter (1983).  

3.4.1.3 Substitutprodukter 
Generellt kan det enligt Porter (1983) sägas att alla företag på en marknad konkurrerar med 
andra marknader som producerar substitutprodukter. Substitutprodukter sätter ett pristak 
och därmed också ett tak för lönsamheten för företagen på den verksamma marknaden. Om 
skillnaden mellan produkterna är små kommer detta tak vara svårare att forcera. Porter 
(1983) sammanfattar substitutsprodukternas inverkan på marknaden som branschens totala 
efterfrågeelasticitet. 

Porter (1983) belyser också att företagens analytiker ofta behöver titta på produkter i 
branscher som känns väldigt avlägsna eftersom det är produktens funktion som definierar 
om det är en substitutprodukt eller ej. Ibland kan företagen som tillverkar 
”originalprodukterna” behöva ta ett kollektivt ansvar och hjälpas åt att angripa 
substitutproduktera på marknaden genom olika aktiviteter som bland annat ihållande 
annonseringar från respektive företag.  

3.4.1.4 Förhandlingsstyrka hos köpare 
Genom att spela ut konkurrerande företag mot varandra kan köparna tvinga ned priser och 
förhandla om bättre kvalitét, vilket i sin tur drabbar lönsamheten hos företagen skriver 
Porter (1983). Hur mycket makt köpgrupperna har på respektive marknad bestäms av hur 
stor den relativa betydelsen av varje köp är kontra branschens totala försäljning och ett antal 
faktorer som beror av marknadssituationen.  

Vidare åskådliggör Porter (1983) ett antal omständigheter för handeln som anger om en 
köpgrupp är mäktig eller inte: 

¾ Handeln är koncentrerad eller köpvolymerna är stora kontra leverantörens 
försäljningsvolymer. 

¾ Produkterna som säljs utgör en betydande del av köparens inköpskostnader vilket 
leder till selektiva köp. 

¾ Produkterna är odifferentierade eller standardiserade. 
¾ De tidigare definierade omställningskostnaderna påverkar bara handeln begränsat. 
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¾ När det finns ett trovärdigt hot om att köparen utgör en integration bakåt eller är 
partiellt integrerade sätter det köparen i ett förmånligt förhandlingsläge. 

¾ När köparnas produkter eller tjänster i sin tur kräver produkter med hög kvalité då 
driftstopp eller andra förseningar utgör stora kostnader för köparen. 

¾ När köparen har full information kring utbud, efterfrågan och leverantörskostnader. 

Köparnas makt och förhandlingsstyrka minskar eller ökar naturligtvis med tiden beroende på 
vad företagen på marknaden tar för olika strategiska beslut. Det är enligt Porter (1983) också 
sällsynt att ett företags köpargrupper har lika stor makt, då olika segment inom marknaden 
har olika starka köpargrupper. Ett avgörande strategiskt beslut för företaget är således vilket 
urval av köpare företaget väljer att inrikta sig mot. 

3.4.1.5 Förhandlingsstyrka hos leverantörer 
Porter (1983) skriver att leverantörer använder sig av olika förhandlingsstrategier såsom 
prishöjningar eller minskning av erhållen kvalité på varor och tjänster för att påverka 
företagen i den bransch de verkar i. Därmed kan stora och mäktiga leverantörer spela en 
avgörande roll för lönsamheten hos en specifik bransch. Förhandlingsstyrka varierar med 
antalet leverantörer och branschens betydelse för leverantören i fråga. Porter (1983) menar 
att leverantörer har en tendens att utnyttja sin makt på mindre marknader, medan de 
försöker skydda sin position genom rimliga priser och utveckling på större marknader. 
Genom ett diversifierat produktutbud kan leverantörerna stärka sin makt ytterligare mot 
köparen. Vidare är slutproduktens kvalité direkt beroende av de ingående komponenternas 
kvalité.  

Porter (1983) betonar att leverantörer inte bara kan ses som enskilda företag utan personer 
som verkar i organisationerna kan också utöva stor makt i särskilda branscher. Tillgång på 
erfarenhet och specialkompetens i en bransch är faktorer som påverkar maktstrukturen. Ur 
ett mer objektivt perspektiv är det viktigt att belysa statens makt inom branscher. 
Regleringar och subventioner är exempel på medel som kan förändra förutsättningarna 
inom en bransch. Avslutningsvis påpekar Porter (1983) att det därav är väsentligt att 
analysera hur regeringen kan komma att påverka de olika konkurrenskrafterna i framtiden. 
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3.4.2 Henry Mintzbergs syn på strategi 
Mintzberg (1987) väljer att definiera strategi genom fem olika definitioner. Han menar att 
genom dessa fem definitioner blir det enklare att förstå varför en strategi existerar och 
uppkommer.  

”Human nature insists on a definition for every concept” 
(Mintzberg, 1987) 

 

FIGUR 3.4-4. STRATEGI ENLIGT MINTZBERG (1987). 

Mintzberg (1987) menar att strategi är en form utav en planering (plan) och därmed en 
medveten utstakad färdriktning att hålla sig till för att kunna hantera olika situationer. 
Vidare skriver Mintzberg (1987) att en strategi har två karaktäristika, den är skapad i förväg 
och är avsiktligt utformad med ett specifikt syfte. För att verkligen förstå den bakomliggande 
orsaken till varför strategin är skapad måste sinnet hos strategen utforskas. 

Strategier kan också fungera som en form utav manöver genom att hota (ploy) sin 
motståndare eller konkurrent fortsätter Mintzberg (1987). Denna definition liknar den 
föregående med undantaget att här är hotet själva strategin. Definitionen kräver att 
strategin är dynamisk, att den kan utmanövrera motståndarens nästa drag, vilket egentligen 
är kontraproduktivt eftersom en strategi ska vara stabil och vägledande enligt den första 
definitionen. 

Men att bara definiera strategi som en plan eller ett knep är inte tillräckligt menar Mintzberg 
(1987). Resultatet som strategier ger upphov till behöver också definieras. Denna ström av 
aktiviteter ger upphov till ett mönster (pattern) eller beteende som upprepas varje gång en 
strategi används. Därmed kan en strategi användas utan att någon är medveten om det. Ett 
beteende som upprepas vid en eller flera aktiviteter är enligt Mintzberg (1987) en strategi. 
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Positionering (position) handlar om att en eller flera strategier hjälper till att sätta företaget i 
en passande omgivning, de binder ihop det interna och det externa faktorerna kring 
företaget. Denna definition är kompatibel med en eller flera av de andra definitionerna som 
redan benämnts och används för att undvika eller utmanövrera konkurrensen på 
marknaden. Företaget hittar en så kallad nisch och likt en organism, utvecklas företaget och 
strategierna för att klara av konkurrensen. 

Slutligen anger Mintzberg (1987) den sista definitionen som är perspektiv (perspective). Med 
detta menar han hur företaget upplever sin omvärld och hur företaget ska förhålla sig till 
den. Mintzberg (1987) beskriver det som (fritt översatt) ”att strategin är för organisationen 
som vad personligheten är för individen”. Definitionen antyder att strategier är abstrakta och 
innovativa skapelser som bara existerar i minnet hos de som använder sig av dem och följer 
dem. Detta koncept behöver följas och delas av alla i företaget för att det ska vara en bra 
och effektiv strategi.  

3.4.3 Porters tre basstrategier 
Porter (1983) har utvecklat tre basstrategier som kan användas för att behålla eller avancera 
sin position i branschen. Dessa är kostnadsöverlägsenhet, differentiering och fokusering. 

3.4.3.1 Kostnadsöverlägsenhet 
Bolag som använder sig utav kostnadsminimering som strategi har möjlighet att inta en 
ledande lågkostnadsposition och därmed uppnå en högre genomsnittlig lönsamhet än övriga 
konkurrenter. Om konkurrenterna ska ta upp kampen tvingas de att sänka priserna vilket 
påverkar det eventuella vinstöverskottet negativt. Strategin innebär således ett försvar mot 
direkta konkurrenter men Porter (1983) menar att det även ger en fördel gentemot 
leverantörer. Vidare leder konkurrensstrategin ofta till att företaget skapar ett 
etableringshinder för konkurrenter i form av stordriftsfördelar.  Vid en prisförändring på 
marknaden är det de minst effektiva aktörerna som drabbas hårdast. Enligt Porter (1983) har 
strategin en skyddande effekt mot samtliga fem konkurrenskrafter.  

En lågkostnadsposition är förknippad med hög volym vilket kan uppnås genom ett brett 
produktutbud, effektiva processer och en struktur som gör det möjligt att fördela 
kostnaderna. Det är viktigt att poängtera att service eller kvalité inte får bli lidande på grund 
av en för offensiv lågkostnadsstrategi. För att uppnå en ledande position lyfter Porter (1983) 
fram att det kan krävas omfattande investering och en aggressiv prissättning. Detta är 
förenat med initiala förluster men genom att uppnå en hög marknadsandel och få ta del av 
de ökade marginaler som en lågkostnadsposition innebär, kan företaget försvara sin position 
genom kontinuerliga nyinvesteringar.  

3.4.3.2 Differentiering 
En strategi som företag kan tillämpa för att skapa en unik position på marknaden är att satsa 
på differentiering. Genom ett produkt- eller serviceutbud som konsumenten känner till och 
kan identifiera sig med, till exempel med hjälp av design, varumärkesnamn eller funktion och 
kvalité kan denna position uppnås. Målet är att skapa en lojal kundbas med återkommande 
konsumtionsmönster och där känsligheten för prisförändringar blir lägre. Porter (1983) 
skriver att kostnaderna inte får förbises och det är därför lämpligt att kombinera denna 



 

43 

konkurrensstrategi med kostnadsöverlägsenhet, även om fokus och mål skiljer sig något 
mellan dessa strategier.  

Även den här strategin ger slagkraft mot samtliga fem konkurrenskrafter. En trogen kundbas 
ger företaget möjlighet till ökade marginaler, vilket i sin tur gör företaget mindre känsligt för 
prisförändringar. Vidare tar Porter (1983) upp att etableringshinder skapas då 
konkurrenterna får svårare att vinna över konsumenterna. Det är inte heller otroligt att ett 
differentierat produkt- eller serviceutbud skapar substituteffekter hos konkurrenternas 
konsumenter.  

En differentierad strategi kräver någon form av exklusivitet som skiljer sortimentet från 
konkurrenternas. Porter (1983) tar upp hög materialkvalité, design eller en överlägsen 
kundsupport som möjliga byggstenar i strategiarbetet. Att kombinera detta med 
kostnadsöverlägsenhet är komplext och därför förknippas differentiering sällan med hög 
marknadsandel. Konsumenten är inte alltid beredd att betala för det lilla extra utan väljer 
istället hellre ett lågprisalternativ.  

3.4.3.3 Fokusering 
För att stärka sin position på marknaden och nå resultat som ligger över 
branschgenomsnittet kan företag välja att fokusera på en viss kundgrupp eller geografisk 
marknad. Porter (1983) drar paralleller till de två tidigare basstrategierna och menar att 
företag som lyckas har antingen en lågkostnadsposition eller differentieringsroll. Fokusering 
syftar på att tillfredsställa målgruppen till den grad att företaget anses vara bättre än 
konkurrenterna. Att tillfredsställa målgruppen kan ske genom att vara bäst på att tillgodose 
ett behov. Porter (1983) tar upp att företag med hjälp av fokusering till exempel kan välja en 
marknad där konkurrensen är låg eller en målgrupp som är ointresserad av 
substitutprodukter- eller tjänster.  

Fokusering innebär begränsade skalfördelar vilket försvårar processen att leverera lägst 
priser. Porter (1983) avslutar att strategin många gånger därför innebär mer fokus på 
lönsamhet än att vinna marknadsandelar.  

 

FIGUR 3.4-5. EN SCHEMATISK BILD ÖVER DE TRE BASSTRATEGIERNA (PORTER, 1983). 

3.4.4 Klustereffekter 
På handelsplatser och i köpcentrum kan det ofta urskiljas att liknande butiker är placerade 
nära varandra. Denna typ av effekt, även kallad klustereffekt, är något som butiksägarna tar 
hänsyn till vid etablering (Koster, 2015). Först och främst handlar det om att öka 
försäljningen i den enskilda butiken. Om butiken är belägen bredvid andra, liknande butiker, 
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finns det en stor sannolikhet att personer som besöker den ena affären även kommer 
besöka en annan. Detta borde därmed också ge en hög avkastning och högre marginaler. 
Men, konkurrensen är något som också måste beaktas. Vid klustring uppstår prispress och 
sänkta marginaler vilket verkar direkt kontraproduktivt mot det första syftet. Detta gäller 
primärt produkter som har svårt att differentiera sig från vartannat, såsom bensin och andra 
homogena varor. Kläder eller andra liknande produkter har inte samma prispress eftersom 
det kan skilja en del mellan de olika plaggen och varumärkena (Koster, 2015).  

3.5 Tillväxtstrategier 
3.5.1 Tillväxtmatrisen 
Morschett et. al (2011) menar att det är relativt enkelt att starta ett företag inom 
handelsbranschen eftersom inträdesbarriärerna är låga i förhållande till andra branscher. 
Verksamheten börjar ofta i liten skala med mål att expandera på marknaden för att på så 
sätt kunna dra nytta av skalfördelar. För att nå dit måste försäljningsvolymen hos företaget 
öka vilket skapar fördelar i inköpsprocessen då större kvantiteter kan köpas in. 

Ett sätt att ta reda på vilken strategi företaget ska välja för att expandera är att använda sig 
av Ansoff matrisen (Morschett et. al, 2011). Matrisen delas in i fyra olika strategisegment 
beroende på vilken typ av produkt eller service företaget har och beroende på vilken 
målgrupp företaget riktar sig åt. 
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FIGUR 3.5-1. ANSOFF MATRISEN (MORSCHETT ET. AL, 2011). 

3.5.1.1 Marknadspenetration 
Strategin är tillämpbar på nuvarande marknader och produkter. Genom att attrahera kunder 
från konkurrenter eller kunder som inte handlar produkterna vanligtvis kan en ökad 
försäljningsvolym nås skriver Morschett et. al (2011). Ett annat sätt att uppnå högre 
försäljningsvolymer är att öka lojaliteten hos kunderna så att ett högre försäljningsvärde per 
kund uppnås. 

3.5.1.2 Produktutveckling 
Denna strategi innebär att man erbjuder den nuvarande marknaden nya produkter . Genom 
att bredda sortimentet skapas ett incitament för kunden att handla så många varor som 
möjligt hos samma företag. Produktutveckling handlar inte bara om att utveckla befintliga 
produkter utan även om att hitta andra distributionskanaler. Inom retail kan det handla om 
att erbjuda produkterna via internet.  
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Ett färskt exempel är H&M som just nu utvärderar att integrera e-handeln med fysiska 
butiker (Morschett et. al, 2011). Genom att bland annat ge kunden möjlighet att hämta ut 
beställda varor i vald butik kan H&M möta kundernas efterfrågan på ett smidigt sätt 
(Torgander, 2015). 

3.5.1.3 Marknadsutveckling 
Företagets nuvarande produktmix kan etableras i andra länder eller regioner. Genom att 
flytta konceptet till en ny marknad kan ökad omsättning erhållas (Morschett et. al, 2011). 

3.5.1.4 Diversifiering 
Strategin med att diversifiera verksamheten kan delas in enligt Morschett et. al (2011) i tre 
olika undergrupper, horisontell-, vertikal- eller konglomerat diversifiering. 

Horisontell diversifiering uppstår när företaget väljer att bredda sortimentet mot nuvarande 
kundgrupp. De nya produkterna behöver inte ligga i linje med resterande verksamhet. Denna 
diversifieringsform uppnås ofta genom att använda produktutvecklingsstrategin.  

Vertikal diversifiering handlar om att företaget rör sig närmare leverantörerna eller 
kunderna. Eftersom retailverksamheten befinner sig närmast slutkunden så blir strategin att 
ta över delar av leverantörens uppgifter. Det kan till exempel vara att tillverka produkterna i 
egen regi eller ta över distributionen.  

Konglomerat diversifiering  innebär att företaget breddar sin produktportfölj och erbjuder 
produkter eller tjänster på nya marknader som inte direkt är kopplade till 
kärnverksamheten. Ett typiskt exempel är ICA vars kärnverksamhet är matförsäljning som 
dessutom erbjuder tjänster inom bank & finansväsendet.  

Diversifiering kan innebära att retailföretag lämnar den trygga kärnverksamheten för mer 
oprövade marknader. Detta kan leda till försämrad lönsamhet för företaget eftersom 
kärnverksamheten får bära kostnaderna för den nya marknaden (Morschett et. al, 2011). 

3.5.2 Organisk tillväxt 
Den vanligaste strategin för att expandera verksamheten är att etablera fler butiker skriver 
Morschett et. al (2011). Styrningen och distributionen styrs oftast centralt och större företag 
kan ha flera tusen butiker under samma varumärke.  

Fördelen med denna expansionsstrategi är att företagets koncept från befintliga butiker 
direkt kan appliceras på nya objekt. Samtidigt kan de nya butikerna anpassas efter rådande 
marknadstrender. Om varumärket är tillräckligt starkt kommer kunden dessutom att 
identifiera företagets koncept snabbt. I takt med att företaget expanderar med fler butiker 
minskar den ekonomiska risken eftersom en viss typ av diversifiering uppnås fortsätter 
Morschett et. al (2011). 

Vidare skriver Morschett et. al (2011) att det också finns negativa aspekter med organisk 
tillväxt som bör belysas. Expansion tar finansiella resurser och binder kapital. Organisk 
tillväxt tar lång tid på grund av såväl interna som externa faktorer. Sökandet efter potentiella 
etableringsplatser, marknadsanalyser, investeringsformer samt restriktioner från 
myndigheter är faktorer som spelar stor roll i expansionshastigheten. Om tillväxten inte sker 
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snabbt nog finns det risk att konkurrenter med liknande verksamheter och koncept tar 
marknadsandelar. En stor organisation blir tyngre att styra och omvärldsförändringar tar 
därmed längre tid att genomföra. Företag med ett mindre antal butiker är flexiblare och har 
enklare för att anpassa sig efter rådande efterfrågan. I takt med att informationssystem 
utvecklas är det möjligt att kombinera central- och lokal styrning så att lokalt anpassade 
priser och utbud kan skapas samtidigt som verksamheten kan verka på en större marknad.  

3.5.3 Samverkansform 
En annan vanlig företeelse är att flera företag går ihop och bildar ett samriskföretag (joint 
venture i internationella termer) menar Morschett et. al (2011). Samriskföretaget delar de 
ingående företagens ekonomiska aktiviteter och strävar efter gemensamma mål. Intäkter 
och värdeökning delas lika mellan medlemmarna eller enligt förutbestämda avtal. På 
liknande sätt delas kontrollen av företaget upp. 

Fördelarna med ett samriskföretag är många. Bland annat bidrar respektive företag med 
ledarskaps-, kulturell- och finansiell kompetens, olika typer av know-how samt sina butiker. 
Även möjligheterna till en lyckad expansion ökar när samarbete inleds med en part som har 
kännedom om marknaden, särskilt om området ligger utanför den egna verksamhetens 
kärna. Ytterligare en positiv aspekt med en samverkan av detta slag är att en typ av 
diversifiering uppnås eftersom risken fördelas mellan de ingående parterna. Ett större 
företag inom handeln har lättare för att absorbera olika risker som föreligger samt de 
eventuella kostnader som riskerna medför (Morschett et. al, 2011). 

Armstrong et. al (2013) pratar om att företag med fördel kan bli samarbetspartners för att få 
bättre konkurrensfördelar gentemot de andra. Sannolikheten för att lyckas implementera 
någonting nytt på marknaden blir högre och ett högre kundvärde kan därför erhållas. 
Armstrong et. al (2013) menar att konkurrensen på marknaden idag mer och mer handlar 
om de värdenätverk som företag driver och representerar.  

Dock finns även nackdelar med denna typ av samverkan. Två eller flera företag ska 
tillsammans samarbeta och uppnå de överenskomna målen medan varje part också har egna 
agendor att gå efter. Detta orsakar höga koordineringskostnader för samriskföretaget. Det 
föreligger också en risk att ett medlemsföretag använder sig av en möjlighet att göra en vinst 
eller få andra fördelar på bekostnad av ett annat medlemsföretag. Detta ställer särskilda 
krav på medlemsföretagen och särskilt viktigt är det att de efterföljs. Samverkansföretag 
upplevs inte som ett särskilt stabilt företag eftersom styrningen är mer komplex än hos ett 
helägt företag. Flexibiliteten inom företaget blir också lidande eftersom hänsyn måste tas till 
samtliga parter och beslut måste godkännas gemensamt (Morschett et. al, 2011).  

3.5.4 Franchising 
Morschett et. al (2011) tar också upp franchise som en tillväxtstrategi. Det består normalt av 
två eller flera parter, en varumärkesägare och en eller flera franchisetagare. Ägaren till 
varumärket tillåter mindre företag att använda varumärket och konceptet i utbyte mot att 
franchisetagaren följer företagets policys och riktlinjer. Varumärkesägaren står för 
utveckling, marknadsföring, inköp och support. För detta betalar franchisetagaren en fast 
avgift och en rörlig del som baseras på försäljningsvolym, vanligtvis runt 5 %. Jämfört med 
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ett vanligt bolag så är franchising inte så olikt, för konsumenten är det nästan omöjligt att 
identifiera skillnaden mellan dessa. På företagsnivå är däremot skillnaderna större. Genom 
ett ingå ett franchiseavtal så drar respektive franchiseföretag nytta av det stora nätverkets 
fördelar. Precis som i ett större bolag med helägda butiker skapas skalfördelar i nätverket så 
som gemensam logistik och andra administrativa fördelar. Franchise kan förekomma i två 
olika former. Varumärkesägaren kan låta franchisetagarna öppna upp en butik på en 
specifikt utvald plats eller tilldelas ett geografiskt område. Det vanligaste är att nya 
entreprenörer ingår franchiseavtal för att dra nytta av varumärkesägarens kompetens. 

Förutom de ovan nämnda fördelarna så drar franchisetagarna nytta av ett beprövat koncept 
och får tillgång till den upparbetade goodwillen (Morschett et. al, 2011). På förhand kan 
även aktuellt investeringsbehov och framtida intäktsströmmar lättare uppskattas. Större 
säkerhet kan ges till banker i ansökan om kredit vid nyetablering. Ur franchisetagarens 
perspektiv så innebär konceptet möjlighet till en snabb tillväxttakt. Detta är särskilt attraktivt 
för företag som kräver eller vinner mycket på att vara heltäckande på marknaden. Vidare 
drar varumärkesägaren nytta av att butikerna ägs av franchisetagare då ägandet i sig är en 
betydande motivationsfaktorer. Varumärkesägaren behöver inte rekrytera personal till 
butikerna utan detta sköts av franchisetagaren som dessutom har lokal kännedom.  

Strukturen på franchise medför att den hierarkiska kontrollen blir lidande då vissa enskilda 
beslut tas direkt av franchisetagaren. Det föreligger även en risk för att varumärket skadas 
om en enskild franchisetagare inte följer de regler och policys som finns. Eftersom avtalen 
normalt löper över tre till fem år så är utrymmet för förändringar begränsat. För att 
genomföra större förändringar krävs det att avtal omarbetas, detta medför en något 
ineffektiv förändringsstruktur (Morschett et. al, 2011). Vidare kan intern konkurrens skapa 
osämja mellan franchisetagarna då vinsterna i stor utsträckning tillfaller den enskilda 
butiksägaren och inte företaget i stort. På grund av den stora administrativa insatsen som en 
franchisestruktur kräver så är det inte ovanligt att varumärkesägaren köper tillbaka 
butikerna för att driva dem i egen regi. 

3.5.5 Fusion & förvärv 
Ytterligare en tillväxtstrategi är att företaget fusioneras med, eller förvärvar andra företag 
för att på så sätt expandera och öka sin marknadsandel (Morschett et. al, 2011). Vid en 
fusion så förlorar den ena parten sin juridiska självständighet och är därmed inte längre en 
juridisk person. När ett företag förvärvar ett annat tar det ena företaget över en majoritet av 
ägandet i det andra. Skillnaden mot en fusion är att det uppköpta bolaget fortfarande kan 
agera som en självständig juridisk person. 

Den här strategin tillåter en snabb expansionstakt eftersom tid inte behöver läggas på att 
hitta nya platser att etablera butiker på (Morschett et. al, 2011). Butikerna kan istället 
fortsätta sin dagliga drift fast med en annan ägarstruktur och ett annat koncept. 
Marknadsandelar ökar direkt eftersom den tidigare butikens kundbas tillfaller den nya 
ägaren. Detta är en viktig faktor för att kunna räkna hem en fusion eller ett förvärv. 
Beroende på om förvärvet syftar till att bredda utbudet eller att expandera 
kärnverksamheten så kan ägaren välja att antingen behålla eller att ändra förvärvets 
varumärke. Strategin medför också en stor integrationskostnad eftersom kulturella och 
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administrativa skillnader mellan bolagen måste synkroniseras. När organisationer slås ihop 
blir det ett överflöd av avdelningar som tvingas organiseras om, detta kan ge upphov till att 
viktig kärnkompetens försvinner. Ytterligare en svårighet med strategin är att de lönsamma 
butikerna som ligger på attraktiva platser, är väldigt dyra eller så vill inte företaget bakom 
sälja verksamheten. De som kvarstår uppfyller sällan kraven på varken lönsamhet eller 
lokaliseringsplats. 

Att fusionera eller förvärva företag är en snabbare tillväxtstrategi i jämförelse med organisk 
tillväxt men risken som föreligger är också betydligt högre (Morschett et. al, 2011). 

3.5.6 Nedläggning av verksamheten 
När strategier kring tillväxt diskuteras glöms ofta alternativet att skala ner verksamheten 
bort förklarar Morschett et. al (2011). I många fall kan detta leda till att hjälpa företaget mer 
än att öka antalet butiker. Olönsamma delar av verksamheten eller butiker som inte 
synkroniserar med företaget i övrigt bör avyttras. Företag reflekterar vanligtvis inte över 
denna strategi därför att det associeras med misslyckande. Anledningar till nedläggningar 
kan alltså bero på mer än bara misslyckanden. Specifika omvärldsfaktorer kan göra butiken 
olönsam att driva vidare, interna strategiförändringar eller en ljummen syn på framtiden kan 
vara orsaker till att nedläggningar inträffar. Strategin kan även appliceras för att stärka 
kärnverksamhetens kassa. Nedläggning bör således ske när det bundna kapitalet ter sig mer 
effektivt på en annan marknad (Morschett et. al, 2011). En nedläggning bör inte förväxlas 
med det negativa ordet nedskärning utan det kan vara startskottet på något nytt mer 
lönsamt projekt.  

3.6 Marknadsföringsstrategier 
Marknadsföring handlar i grund och botten om två icke separabla mål. Genom att skapa det 
bästa kundvärdet kan nya kunder attraheras och samtidigt kan befintliga kundrelationer 
förädlas genom att skapa kundtillfredsställelse. En enklare definiering är att det handlar om 
att utveckla lönsamma kundrelationer (Armstrong et. al, 2013). 

Många tänker i första hand på försäljning och annonsering när ordet marknadsföring 
kommer på tals. Vilket inte är speciellt underligt eftersom människor idag blir matade med 
ett enormt flöde av olika erbjudanden genom ett flertal olika kanaler. Men marknadsföring 
är mycket mer än bara att just sälja, det handlar om att kunna förstå och tillfredsställa 
konsumenternas olika behov på absolut bästa möjliga sätt. Därmed skapas också ett högt 
kundvärde som i sin tur skapar kundrelationer att bygga vidare på. Om denna process 
uppfylls har företaget skapat sig en hög lönsamhet som senare kan förfinas.  

 

FIGUR 3.6-1. MARKNADSFÖRINGSPROCESSEN I FEM STEG (ARMSTRONG ET. AL, 2013). 

När en övergripande strategi är utstakad för företaget är det bra om en kunddriven strategi 
implementeras menar Armstrong et. al (2013). Denna strategi fångar upp faktorer som 
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segmentering, targeting, differentiering och positionering. Det vill säga vilken kundgrupp 
som företaget inriktar sig på, vilken potential och attraktivitet som segmentet har samt hur 
kunderna kommer att attraheras. Verktyget som företaget använder sig av för att kunna 
navigera genom strategin är marknadsmixen.  

Segmentering handlar om att identifiera kunder med liknande karaktärsdrag som också 
reagerar likadant på marknadsföringen. När några olika segment identifierats, väljs de med 
högst attraktivitet och de som har bäst förutsättningar att skapa kundvärde över tid genom 
targeting. När dessa bestämts kan positioneringen ta vid och skapa produkter som har 
attribut som är unika och kan nå en klar och tydlig plats i konsumenternas medvetande 
relativt konkurrenterna. Sedan differentieras erbjudandena så att de blir unika och får ett 
högre kundvärde relativt konkurrenternas. När väl detta är gjort skapas slutligen verktyget 
som företaget använder sig av för att skapa olika responser på marknaden. Marknadsmixen 
består av fyra variabler för att produkten ska få en så hög lönsamhet och efterfrågan som 
möjligt för produkten i sig (Armstrong et. al, 2013). 

De fyra variablerna, som också kallas 4P, är; Produkt, Pris, Plats och Promotion. 

 

FIGUR 3.6-2. MARKNADSMIXEN ENLIGT ARMSTRONG ET. AL (2013). 

Produkt är det som slutligen erbjuds till marknaden. Det vill säga den kombination av vara 
och tjänst som målmarknaden får ta del av.  

Pris är det som konsumenterna på målmarknaden får betala för varan eller tjänsten.  

Plats handlar om vilka aktiviteter som utförs så att produkten görs tillgänglig för 
målmarknaden. Lokalisering och marknadstäckning är därmed viktiga variabler för 
tillgängligheten till produkten. 

Promotion behandlar de aktiviteter som görs för att kommunicera och promota produkten 
och varumärket på ett positivt sätt så att fler potentiella kunder attraheras. 

Marknadsmixen

Produkt
•Utbud
•Kvalite
•Design
•Produktegenskaper

Pris
•Listpris
•Rabatter
•Betalningsvillkor
•Kreditvillkor

Plats
•Försäljningskanaler
•Marknadstäckning
•Butikslägen
•Logistik

Promotion
•Personlig försäljning
•Annonsering
•Säljstöd
•Public Relations
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Integreras alla dessa delar i marknadsmixen finns det goda chanser att skapa stora 
kundvärden och därmed konkurrensfördelar på sina målmarknader. Något som också ska 
uppmärksammas är att sålänge kundens perspektiv beaktas är denna modell en utmärkt 
metod för att skapa ett attraktiv erbjudande enligt Armstrong et. al (2013). 

3.6.1 Affärsanalys 
Ett av de mest vanligt förekommande hjälpmedlen vid affärsanalys är enligt McGoldrick 
(2002) SWOT-analysen, som identifierar företagets styrkor och svagheter respektive 
möjligheter och hot från omvärlden. Armstrong et. al (2013) väljer att definiera de olika 
kategorierna i SWOT-analysen som att: 

Styrkor handlar om att hitta de interna styrkor som finns i företaget och hjälper till att nå de 
uppsatta målen som företaget har. 

Svagheterna är därmed det motsatta. De interna begränsningar och svagheter som påverkar 
möjligheterna att nå målen. 

Möjligheter är de externa faktorer som kan exploateras av företaget för att på så sätt 
enklare uppfylla sina mål. 

Hoten är också externa förhållanden som företaget nu eller i framtiden kan avvärja och dra 
fördelar från.  

I många fall används analysen först när ett problem har uppdagats, att rekommendera är i 
stället att initiera analysprocessen i ett tidigt stadie och följa upp analysen kontinuerligt för 
att kunna navigera i en föränderlig miljö (Armstrong et. al, 2013). För att inte analysen ska bli 
alldeles för omfattande och bred bör fokus ligga på de faktorer som endast påverkar den 
strategiska planeringen, samt genomförbara aktiviteter. En del faktorer går att kvantifiera 
med stor säkerhet medan andra kräver en mer kvalitativ bedömning. Vid värdering av 
företagets styrkor och svagheter är det nödvändigt att vara objektiv för att inte över- eller 
underskatta enskilda element (Markides 1997; Mintzberg & Waters 1982 se McGoldrick 
2002).  

Listan nedan beskriver ett urval av interna och externa faktorer som företag i 
retailbranschen bör beakta enligt McGoldrick (2002): 

Styrkor och svagheter  
 

Butiker Yta, lokalisering, design och utvecklingspotential. 

Köp Köpkraft, produkterfarenhet och nätverk. 

Produktbredd Utbudets bredd och djup, innovativt eller standardutbud och egna 
varumärken. 
 

Ledning Utbildning och erfarenhet, ledarskap & visioner och 
sammanhållning inom organisationen. 
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Marknadsföring Reklam, prissegment, målgrupp, marknadsanalys och servicenivå. 
 

Personal Omfattning, genomsnittsålder, flexibilitet, erfarenhet och 
utbildning. 
 

System Betalning, beställning, returer, rapportering och kommunikation. 
 

Distribution Lagerplacering och storlek, transportsystem och leveranstid. 
 

Finansiering Kostnadsstruktur, bruttomarginal, kapitalavkastning och tillgångar. 
 

Möjligheter och hot 

Ekonomiska 
förändringar 
 

Arbetslöshet, välfärdsnivå, ränteläge och disponibel inkomst. 
 

Sociala aspekter Åldrande befolkning, mindre hushåll, två-karriärsfamiljer och 
förändrad livsstil i samhället. 
 

Köpbeteende Skiftande efterfråga, attityd till företaget, lojalitet och kundkrets. 
 

Leverantörer Förhandlingsstyrka, produktionskapacitet, flexibilitet och 
tillförlitlighet. 
 

Marknadsstruktur Marknadsandelar, ledar- eller följarroll, oligopol eller monopolistisk 
ställning, sammanslagning och förvärv. 
 

Konkurrens Befintliga och nya konkurrenter, direkt- och indirekt konkurrens 
och rivalers strategier respektive reaktioner. 
 

Lagstiftning Konkurrens- och handelspolicy, riktlinjer kring planering av policys 
och annonseringsutrymme.  

3.7 Vikten av att vara på rätt plats 
Lokaliseringen är enligt Morschett et. al (2011) ett av det absolut viktigaste strategiska 
besluten i utvecklingsprocessen av handelsområden. Platsen är en direkt avgörande 
nyckelfaktor som i vissa lägen till och med kan kompensera för ett något mediokert 
butikssortiment. Handelsplatser sinsemellan kan kopiera varandras strategier på många 
punkter, i form av till exempel butiksmix och utformning. Platsen är däremot svårare att 
kopiera och ger retailföretaget en unik position på marknaden.  

Beslut kopplat till handelsplatsen kan med stöd av Morschett et. al (2011) delas in i ett antal 
kategorier: nyetablering, expandering, omplacering, rationalisering och renovering. 
Ytterligare steg i förändringsarbetet kan innefatta namnbyte eller uppdatera butiksmixen 
efter den lokala efterfrågan.  
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Morschett et. al (2011) beskriver att en generell indelning kan göras även av handelsplatsens 
lokalisering där den minst komplexa ligger enskilt och där låga hyres- eller marknivåer 
karakteriserar handelsplatsen. Inte sällan är dagligvaruhandeln positionerad på detta vis. 
Nästa indelning utgörs av den oplanerade handelsplatsen som över tid har expanderat till ett 
stort område. Avsaknad av central styrning och vision kännetecknar denna grupp. Till sist 
beskrivs det planerade handelsområdet som med avsikts utvecklats för att tillgodose den 
stora massans behov. Kärnan utgörs ofta av ett antal större ankarbutiker som kompletteras 
med mindre nischade butiker för diversifiering och möjligheten att attrahera en större 
målgrupp. Vidare konstaterar Morschett et. al (2011) att en indelning bör göras mellan 
traditionella shoppingcenter och handelsområden som kan beskrivas genom ett kluster av 
fristående butiker.  

Arbetet kring val av handelsplatsens lokalisering följer enligt Morschett et. al (2011) ofta en 
systematisk process. Det första steget är att identifiera en geografisk marknad som har 
potential för en lyckad nyetablering. Därefter ska den optimala regionen pekas ut och till sist 
platsen där handelsplatsen ska etableras. 

Att analysera upptagningsområdet kring handelsplatsen är enligt Morschett et. al (2011) 
mycket viktigt. Upptagningsområdet definieras som det radiella området kring 
handelsplatsen som i framtiden kommer att utgöra den primära kundbasen. Detta ligger 
således till grund vid investeringsbedömning med hänsyn till framtida kassaflöden och 
potentiell avkastning.  

Morschett et. al (2011) delar in upptagningsområdet med ökat avstånd till handelsplatsen. 
Det primära området omsluter 50-80 % av den totala kundbasen, den sekundära 15-25 % 
och i periferin hamnar de kunder som handlar mer sällan. För att dela upp kundbasen mäts 
den radiella sträckan som ovan nämnt, därtill kan restid med bil eller kollektivtrafik från 
kundens bostad till handelsområdet adderas. Utöver befolkningsmängden bör uppgifter om 
konsumtionsdata inhämtas och hur konkurrenssituationen ser ut. 
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3.7.1 Tekniker för att fastställa plats 
Tabellen nedan visar att många olika faktorer som ligger bakom beslutet vid val av plats. 
Morschett et. al (2011) poängterar att det är retailföretagets strategi som utgör grunden, 
som sedan kompletteras med ett antal omvärldsfaktorer.  

TABELL 3.7-1. FAKTORER VID VAL AV PLATS (MORSCHETT ET. AL, 2011). 

Kunder Tillgänglighet Konkurrens Kostnader 
    
Befolkningsmängd Handelsplatsens 

synlighet 
Befintliga 
handelsplatser 

Förvärvskostnad 
 

Inkomstnivå Tillgänglighet för 
fotgängare 

Ankarbutiker Markarbeten 

Disponibel inkomst 
per capita 

Barriärer Omsättning Byggkostnader 

Yrkesgrupper Andel bilägare Marknadsanalys Hyresnivåer & 
hyreslängd 

Åldersgrupper Infrastruktur Butiksmix 
 

Skatt 

Handelsmönster Parkeringskapacitet Mättnadsgrad Ombyggnad & 
renovering 

Kulturella aspekter Transport- & 
godsmottagning 

Handelsplatsens 
standard 

Försäkring 

Livsstil Kollektivtrafik Utvecklingsmöjligheter 
 

Marknadsföring 

 

I många fall menar Morschett et. al (2011) att handelsplatsens lokalisering bestäms utifrån 
företagets erfarenhet. Nyckelpersoner med särskild kompetens inom området är en viktig 
faktor i denna process. Det är heller inte ovanligt att företag använder interna checklistor för 
att värdera faktorerna utifrån företagets strategi rörande positionering. Valet är beroende av 
företagets fokus på prissegment, tillgänglighet, butiksvariation och närhet till andra retailers. 
En teknik som är vanligt förekommande för att uppskatta en handelsplats potentiella 
omsättning och lönsamhet är att jämföra med objekt som ligger nära till hands avseende 
storlek, lokalisering och handelsutbud. Det kan även göras på det interna beståndet genom 
att extrapolera datan. 

Vidare tar Morschett et. al (2011) upp statistiska metoder med flera variabler som en teknik 
att analysera möjligheterna för en ny handelsplats. Med hjälp av multipla 
regressionsanalyser kan till exempel framtida försäljningssiffror uppskattas kopplat till 
befolkningsmängd, handelsmönster, disponibel inkomst och handelsplatsens tillgänglighet 
etc. 

En annan matematisk metod som Morschett et. al (2011) är gravitationsmodellen som 
inspirerats av naturens fysiska lagar. Modellen visar att kundströmmen är beroende av 
handelsplatsens attraktivitet och att omfattningen av denna är direkt kopplat till avståndet. 
Det går att modifiera modellen så att hänsyn även kan tas till liknande variabler som med 
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den statistiska tekniken. En enkel variant för att bestämma optimal placering mellan två 
städer kopplat till befolkningsmängd presenteras nedan: 

𝑑 =
𝑑

1 + 𝐴
𝐴

 

d01 = avstånd från brytpunkten till stad 1, d12 = avstånd mellan städerna och A1, A2 = 
befolkningsmängd i städerna. 

Morschett et. al (2011) understryker att modellen har sina brister genom att den bland 
annat endast kan kombinera två städer, vidare är det inte alltid avståndet som är avgörande 
när konsumenten väljer handelsplats. McGoldrick (2002) fyller i att modellen inte ger någon 
information om potentialen i andra områden än i just brytpunkten. 

Med tanke på att retailbranschen är komplex och såväl påverkar som påverkas av många 
faktorer förespråkar Morschett et. al (2011) att teknikerna kombineras för säkrare 
prognoser. Vidare är fastighetsutveckling direkt kopplat till kommuner som har stort intresse 
i att utveckla stadens attraktivitet och utbud. Ett samarbete sinsemellan är därmed att 
föredra.  

3.8 Val av hyresgäster 
3.8.1 Bostonmatrisen 
Ett sätt att strategiskt analysera sin kundportfölj är genom den så kallade Bostonmatrisen 
som utvecklades av Boston Consulting Group (Armstrong et. al, 2013). Strategin går ut på att 
allokera fler resurser till lönsamma delar av portföljen och överge de lite mindre lukrativa 
delarna. Matrisen sorterar organisationens affärsenheter enligt marknadens tillväxttakt mot 
den relativa marknadsandelen. Utifrån detta bildas fyra kvadranter som representerar olika 
typer av affärsenheter. 
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 Hög Låg 

 Relativ marknadsandel 

FIGUR 3.8-1. BOSTONMATRISEN (ARMSTRONG ET. AL, 2013) 

Stjärnor indikerar på affärsenheter som har en stor marknadsandel och växer expansivt. För 
att tillväxten ska fortsätta vara stor finns det ett stort investeringsbehov. Dessa stjärnor blir 
sedermera kassakor när tillväxten mattas av. 

Frågetecknen finns i branscher som har hög tillväxttakt men marknadsandelen är relativt 
liten. Stora investeringar krävs för att öka marknadsandelen och ofta finns det flera stycken 
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frågetecken som gör det omöjligt att investera i alla. Därför krävs prioriteringar och 
bortprioriteringar. 

Kassakorna är de affärsenheter som har en stor marknadsandel men tillväxten är låg. Endast 
mindre investeringar krävs för att underhålla marknadsandelen då de redan är etablerade 
och har en god position på marknaden. Dessa affärsenheter genererar vinster så att nya 
stödinvesteringar kan göras i andra typer affärsenheter och verksamheter.  

Hundarna är de affärsenheter som återfinns på marknader med låg tillväxttakt och där 
marknadsandelen är låg. Lönsamheten och framtidsutsikterna är därmed begränsade vilket 
gör dem till enheter som borde ses över och läggas ned. 

När enheterna inom företaget klassificerats i matrisen ska de återigen analyseras kring vilken 
roll de ska ha i framtiden. Antingen ska de växa, behållas, skördas eller avyttras. Dessa beslut 
blir därmed lättare att fatta om enheterna delats in enligt Bostonmatrisen. Eftersom olika 
beslut påverkar enheterna på olika sätt kan många enheter skifta kvadranter över tid. Därför 
är det viktigt med kontinuerlig uppföljning kring varje enhet (Armstrong et. al, 2013). 

3.8.2 Ankarbutiker kontra mindre hyresgäster 
”Ett shoppingcenter är en gruppering som designas, planeras,  

utvecklas, marknadsförs och förvaltas som en enhet.” 
(Ibrahim, 2007). 

Det finns tydliga paralleller mellan shoppingcenter och handelsområden även om 
ägarstrukturen ofta är delad i det senare. I följande avsnitt kommer denna ”enhet” 
benämnas handelsplats för att koppla till den aktuella studien. 

Ibrahim (2007) delar in hyresgäster i två kategorierna där det ena blocket attraherar 
kundströmmar och karaktäriseras av välkända kedjor med ett brett utbud och en god 
service, dessa hyresgäster kallas inte sällan ankarhyresgäster just på grund av deras tyngd till 
handelsområdet. Det andra blocket utgörs av mindre specialiserade butiker som är högst 
beroende av den kundström som ankarbutikerna attraherar.  

Tillsammans utgör dessa två kategorier handelsplatsens hyresgästmix och som ska utformas 
så att säljaktiviteter, hyresnivåer och service optimeras. Enligt Ibrahim (2007) består en bra 
mix av butiker som fungerar väl tillsammans och bidrar till såväl handelsplatsens helhet som 
till den enskilda hyresgästen. Vid val av hyresgäster måste faktorer som butiksinriktning, 
allokerad yta, lokalisering och servicenivå beaktas.  

Som Alexander (1983, se Ibrahim 2007) beskriver det kan inte fastighetsägaren enbart välja 
hyresgäster efter deras betalningsförmåga. Handelsplatsen måste ha ett grundutbud, en 
identitet som sedan kan vidareutvecklas så att hyresgästerna kompletterar varandra. 
Butiksmixen framförs som en av de viktigaste faktorerna för om en handelsplats blir 
framgångsrik eller inte. 

Både hyresgäster och ägare är beroende av en stark ström av kunder, utan kunder blir 
handelsplatsen snabbt oattraktiv poängterar Greenspan (1987, se Ibrahim 2007). Med ökad 
trafik ökar också den totala tid som spenderas på handelsplatsen vilket höjer sannolikheten 
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för ett positivt utfall för samtliga hyresgäster. Gerbich (1998) fyller i att rätt butiksmix 
innebär att hyresgästintäkter maximeras vilket skapar lönsamhet åt handelsplatsens ägare.  

Ankarbutiker sätter med sitt varumärke prägel på handelsplatsen och Alexander (1983, se 
Ibrahim 2007) är inte säker på att en handelsplats överlever utan åtminstone en ankarbutik. 
Det kan vara en dagligvarukedja eller en större inredningsbutik som kontinuerligt drar 
besökare. Även om det finns många fördelar med denna typ av hyresgäst som bidrar med 
säkra inbetalningsflöden och etablerade koncept, så utgör samtidigt för många ankarbutiker 
ett hot mot handelsplatsens lönsamhet. 

Att enbart använda nyckeltal som hyra per kvadratmeter är därför inte särskilt lämpligt 
enligt Eppli & Shilling (1993, se Ibrahim 2007) då ankarbutiker generellt hyr större yta och 
subventioneras medan mindre hyresgäster som restauranger och caféer betalar en högre 
hyra för sin yta. Det är viktigt att tänka på att butikerna är beroende av varandra och ska 
utformas som en enhet för att knyta tillbaka till inledningen. 

Ibrahim (2007) menar att det vore ett misstag att välja bort mindre nischade butiker till 
fördel för de större. Mindre hyresgäster är livsviktiga för handelsplatsers överlevnad, särskilt 
med tanke på hur föränderlig branschen är. De större butikerna kan med stora volymer och 
ett brett utbud erbjuda både konkurrenskraftiga priser och god service. Vad de däremot inte 
kan konkurrera med i samma utsträckning som mindre butiker är flexibilitet. Att kunna ställa 
om efter konsumentens önskemål och snabba förändringar i omvärlden är något som 
mindre butiker kan utnyttja till sin fördel. En trend som Ibrahim (2007) har observerat är att 
större fastighetsägare inte försöker ersätta ankarbutiker när vakans uppstår utan istället 
satsar på att få in fler mindre butiker. 

I en undersökning från Singapore har Ibrahim (2007) studerat 1000 personers köpbeteende 
samt deras syn på ankarbutiker respektive ”New Age” butiker (små trendiga butiker). Det 
som talar för ankarhyresgäster är deras storlek med ett brett utbud och kvalitéstämpeln som 
ofta finns där. Fördelen för ”New Age” butiker är enligt respondenterna variation, karaktär 
och service. Resultatet visar att totalt sett föredrar 60 procent så kallade ”New Age” butiker. 
Viktigt att poängtera är att det finns ett tydligt mönster att det är de yngre respondenterna 
som föredrar dessa nischade butiker. Det som efterfrågas är trendiga och innovativa 
produkter tillsammans med en ungdomlig butiksatmosfär. Om enbart respondenter under 
30 år studeras så föredrar närmare 87 procent denna typ av handelsutbud.  

De äldre respondenterna i undersökningen över 30 år (372 stycken) föredrar de 
standardiserade butikerna där utbudet är mer känt och priserna är konkurrenskraftiga 
(Ibrahim 2007).  

3.9 Hur ska handelsplatser möta e-handeln? 
Under senare år har handeln i många fall flyttats från staden till större handelsplatser som 
erbjuder ett brett utbud. Numera utgör även e-handeln ett växande hot mot stadskärnorna 
men även handelsplatser har fått en ny konkurrent. Även om det är svårt att helt ersätta den 
fysiska handeln måste aktörer inom branschen bemöta den något främmande konkurrensen 
och utnyttja dess möjligheter (NCSC, 2013). 
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Handeln i Sverige och i övriga nordiska länder har historiskt sett haft en god utveckling och 
växer i takt med invånarnas köpkraft (NCSC, 2013). Marknaden följer konjunkturen och de 
aktörer som bemöter den hårt växande konkurrensen och ställer om efter omvärldens 
förändringar får ta del av denna tillväxt.  

En växande köpkraft tillsammans med nya trender kräver att aktörer inom branschen 
identifierar och tillfredsställer konsumenternas nya behov (NCSC, 2013). Innovation och 
effektivitet blir således nyckelfaktorerna som avgör vilka som lyckas och vilka som 
konkurreras ut. Stora kedjor med effektiva affärsmodeller och som har skalfördelar tenderar 
att konkurrera ut mindre spelare. Detta kan undvikas genom ett nischat utbud eller genom 
att ligga i framkant och kombinera e-handeln med den fysiska butiken. 

Nordic Council of Shopping Centers (2013) (förkortat NCSC) tar upp flera konkurrenter inom 
e-handeln. Det är de större etablerade detaljisterna som adderar e-handel till sin modell, 
företag som enbart arbetar med e-handel och den ständigt växande andrahandsmarknaden 
på internet. E-handeln har många fördelar som till exempel att kostnaderna för fysiska 
butiker och personal minskar men å andra sidan så krävs det en effektiv 
distributionshantering. Att kunna jämföra priser och produkter snabbt och enkelt efterfrågas 
av konsumenterna som blir allt mer rationella i själva inköpsprocessen. Studier har visat att 
aktörer som erbjuder handel via olika kanaler har mer lojala kunder och att försäljningen per 
kund till och med ökar. 

Framtiden för e-handeln ser ljus ut enligt NCSC (2013) och kommer att växa i takt med att 
handelskanalen utvecklas till en bekväm och effektiv handelskanal. Sociala medier driver 
också på utvecklingen som numera även är en primär marknadsföringskanal. NCSC (2013) 
uppskattar att e-handeln för sällanköpsvaruhandeln kommer att ha en årlig tillväxttakt med 
10-20 procent medan dagligvaruhandeln är något osäkrare att bedöma. Det här är såklart en 
stor utmaning för handelsplatser som måste ge konsumenterna tillräckliga incitament att 
fortsätta handla i fysiska butiker.  

I en undersökning som NCSC (2013) har genomfört konstateras att branschen har en 
likvärdig syn på utvecklingen. En dubblering inom en tioårsperiod är vad aktörerna tror på 
och lyfter fram hemelektronik som trolig tillväxtetta. Branschen tror även att handeln i 
stadskärnor kommer att fortsätta urholkas och att även mindre orter kommer att påverkas 
negativt. Antalet köpcentrum förväntas ligga på en stabil nivå och tillväxt kommer snarare 
att ske genom expansion av befintliga anläggningar. Utvecklingen går mot helhetslösningar 
där handelsplatser erbjuder mer än bara handel. Att höja den tekniska nivån ses också som 
nödvändigt för att möjliggöra integration mellan näthandel och fysisk handel. Om branschen 
mot förmodan skulle tappa är den gemensamma synen att det är e-handeln som kommer att 
vinna marknadsandelar.  

NCSC (2013) skriver att det råder viss osäkerhet kring hur hyresavtal kommer att utformas i 
framtiden. Om butiker övergår mer till showrooms och utlämningsställen så kommer 
sannolikt försäljningssiffrorna minska vilket idag är en viktig faktor vid hyressättning. 
Branschen tror på att en mer flexibel hyresstrategi behöver utvecklas. Samspelet mellan 
fastighetsägare och hyresgäst behöver utvecklas för att skapa optimala förutsättningar för 
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båda parter. Det råder även delade meningar kring hur handelsplatser ska attrahera framtida 
hyresgäster. Enligt NCSC (2013) hävdar fastighetsägarna att en bred butiksmix är avgörande 
medan detaljisterna poängterar att tillgänglighet på området är viktigare. Förutom dessa 
faktorer tas öppettider, kundbemötande, utformning och service upp som viktiga element. 
Det kommer att bli viktigt att erbjuda en bred butiksmix med nischade butiker samtidigt 
gäller det att förhöja konsumenternas upplevelse. Branschen är tämligen överens om att 
restaurangutbud och gratis parkeringsmöjligheter också betyder mycket för besökarna.  

NCSC (2013) rekommenderar att handelsplatser utnyttjar förändringar i handelsmönster 
genom att etablera showrooms och logistiklösningar. Ett integrerat distributionssystem som 
knyter ihop samtliga butiker på en handelsplats skulle till exempel kunna vara ett alternativ 
för att höja attraktiviteten för besökarna. Vidare bör handelsplatser investera i kunskap och 
nya kanaler för marknadsföring  

3.9.1 Framtiden enligt Nordic Council of Shopping Centers  
Branschorganisationen har sammanställt tre tänkbara scenarion för e-handelns utveckling 
för att bilda en uppfattning om hur handelsplatser kan komma att påverkas (NCSC, 2013). I 
det första alternativet antas näthandeln stagnera medan handeln för sällanköpsvaror spås 
växa med tre procent årligen. I nästa förväntas e-handeln växa årligen med tio procent 
medan handeln i stort växer med en procent. Sista scenariot speglar det föregående med 
undantag att handeln för sällanköpsvaror växer med tre procent årligen. 

Att scenario ett inträffar bedömer NCSC (2013) inte som särskilt troligt, trenden för 
näthandel är alldeles för stark. Skulle det mot förmodan inträffa är handelsplatser i 
anslutning till växande storstadsregioner vinnare.  Om istället e-handeln fortsätter att 
utvecklas starkt samtidigt som tillväxttakten i övrigt är svag så kommer efterfrågan av nya 
handelsplatser att minska. Det gäller då för aktörer inom branschen att höja 
attraktionskrafterna hos befintliga handelsplatser för att överleva den externa 
konkurrensen. Det sista utfallet är det som NCSC (2013) spår som mest troligt. I takt med att 
ekonomi fortsätter att återhämta sig kommer både den fysiska- och näthandelsbaserade 
handeln att växa. Branschorganisationen har försökt att uppskatta hur mycket ökad 
handelsyta som detta alternativ skulle kräva till 1 – 1,5 miljoner kvadratmeter. Det 
antagande bygger på att e-handeln står för cirka halva den totala tillväxten och 
handelsplatser tillsammans med stadskärnor för den andra halvan. Även om marknaden för 
handelsplatser och köpcentrum anses vara hårt konkurrensutsatt visar siffrorna att det finns 
utrymme för ytterligare 30-50 större handelsområden inom en tioårsperiod enligt NCSC 
(2013).  

”Framtiden är inte given utan blir vad man gör den till.” 
(NCSC, 2013). 

Att förutspå framtidens handel är inte lätt men NCSC (2013) konstaterar att högre krav 
kommer att ställas på flexibilitet och omvärldsanalys. Trender kommer och går och det är för 
tidigt att säga vilka handelskanaler som kommer att bestå. Utvecklare av handelsplatser har 
bland annat börjat snegla på att kombinera boende för att säkra köpkraft och en möjlig 
utveckling är att nya stadsdelar växer upp som direkt konkurrerar med stadskärnorna.  
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Slutligen lyfter NCSC (2013) fram att handeln står för ytterligare en stor förändring som talar 
för e-handeln. Den internetvana generationen som har växt upp under 90-talet börjar 
komma ut i arbetslivet och i takt med en ökad disponibel inkomst, kommer stå för en allt 
större del av konsumtionen. 
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KAPITEL 4. MARKNADSLÄGET I ÖREBRO KOMMUN 
Kapitlet behandlar detaljhandeln i Örebro kommun, med djupdykningar inom olika områden såsom 

attraktiviteten för handelsplatserna, örebroarnas resvanor och stadens tillväxt. I slutet beaktas 
framtiden och hur den ska mötas för att klara av att möta den annalkande konkurrensen. 

4.1 Detaljhandeln i Örebro kommun 
”Detaljhandeln i Örebro kommun är, jämfört med andra större städer, mycket 

expansiv och framgångsrik i att attrahera ny handel. Närvaron av en stark 
externhandel såväl som en stark och, för detaljhandeln, attraktiv stadskärna gör att 

Örebros regionala attraktionskraft är hög.”  
(Rämme, 2014). 

I Sverige karaktäriseras välkända handelsområden av ett IKEA-varuhus med intilliggande 
köpcentrumhandel eller volymhandel. Rämme (2015) nämner Väla i Helsingborg och Birsta i 
Sundsvall som välkända IKEA-områden. Marieberg är inget undantag och kvalar dessutom in 
på SKL’s lista över större städer där kriteriet är att befolkningen uppgår till mellan 50 000 - 
200 000 invånare och att tätortsgraden uppgår till minst 70 procent. I dessa städer är det 
också vanligt att det finns industriområden som har eller håller på att omvandlas till 
handelsplatser.  

En viss indelning kan göras där dagligvaruhandeln är starkt beroende av det lokala 
befolkningsunderlaget medan sällansköpsvaruhandeln är flexiblare på denna punkt. Rämme 
(2015) menar att det i många fall är länens residensstäder som skapar förutsättningar för 
regionens sällanköpsvaruhandel och som därmed bidrar eller attraherar den köpkraft som 
finns i omkringliggande regioner. En annan viktig faktor är gränshandeln som i vissa fall kan 
lyfta mindre regioners sällanköpsvaruhandel när inte det lokala befolkningsunderlaget är 
tillräckligt.  

Försäljningsindex är ett mått på hur väl handeln förmår att ta tillvara det befolkningsmässiga 
försäljningsunderlag som finns i en kommun och om handeln dessutom förmår att locka 
kunder från andra kommuner (HUI, 2013). Försäljningsindex 100 innebär att handeln 
omsätter lika mycket som det befolkningsmässiga underlaget medger. Index över 100 
innebär att handeln drar kunder från andra områden och index under 100 innebär att 
handeln har ett utflöde till andra kommuner (HUI, 2013). Medianvärdet för 
dagligvaruhandeln i de större städerna är 101 vilket innebär ett svagt inflöde av köpkraft från 
omkringliggande regioner. Örebros försäljningsindex uppgår till 96 och gör att staden 
hamnar i botten på den här listan av de städer som har IKEA varuhus. Rämme (2014) 
förklarar att den låga placering delvis beror på ICA Maxi och Citygross etableringar i 
kommunen som har tagit marknadsandelar från stadens befintliga dagligvaruhandel.  

Tittar man istället på försäljningsindexet över sällanköpsvaruhandeln så är spannet mellan 
städerna större. På listan över städer med högst försäljningsindex har åtta av tio städer ett 
IKEA-varuhus och Örebros försäljningsindex uppgår i senaste mätningen till 150. En tydlig 
koppling mellan IKEAs nyetableringar av varuhus och de följdetableringar som ofta uppstår 
kan knytas till kommunernas växande regionala dragningskraft menar Rämme (2015). IKEAs 
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närvaro i Marieberg är utan tvekan bidragande till kommunens konkurrenskraft då 
stadskärnans marknadsandel i Örebro endast är cirka en femtedel.  

”Detaljhandeln i Örebro kommun gynnas av en stor lokal och regional marknad. 
Begränsad regional konkurrens bidrar till ett starkt inflöde till centralorten som under 

lång tid varit motor för detaljhandelns tillväxt i regionen. Detaljhandeln i Örebro är 
koncentrerad till ett fåtal tydliga marknadsplatser med olika utbud, struktur och 

funktion på marknaden.”  
(Rämme, 2015). 

En rad olika faktorer påverkar hur omfattande köpkraft ett handelsområde attraherar. 
Rämme (2015) lyfter bland annat fram kvaliteten hos andra besöksintensiva näringar, 
konkurrensen från omkringliggande regioner samt fysiska och topografiska begränsningar. 
Normalt sett så avtar en handelsplats attraktionskraft i takt med att avståndet ökar. 
Marieberg är ett stort handelsområde med ett väldiversifierat utbud som kan antas vara mer 
hållbart och konkurrenskraftigt än mindre handelsområden i regionen.  

Mariebergs handelsplats och övriga handelsområden i Örebro har sin primära köpkraft i 
Örebro kommun, den sekundära köpkraften plockas in från omkringliggande kommuner. 
Marieberg är inte ensam om att ha IKEA som aktör i det geografiska närområdet utan 
Karlstad, Borlänge, Västerås och Linköping har alla minst ett varuhus. Rämme (2015) 
poängterar att Örebros upptagningsområde är stort i sig och att det eventuellt bortfallna 
invånarantalet är begränsat. 

 

FIGUR 4.1-1. ÖREBRO MED OMKRINGLIGGANDE IKEA-STÄDER (GOOGLE MAPS, 2015). 

WSPs bedömning är att invånarantalet i Örebro kommer att öka med cirka 25 000 personer 
fram till år 2030. Örebro kommuns prognoser stödjer detta antagande och år 2023 beräknas 
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invånarantalet vara 158 000 stycken (Örebro, 2015). En något snabbare ökningstakt än i riket 
i stort. För att bedöma marknadsstorleken adderas uppgifter om invånarnas 
konsumtionsnivå. Totalt spenderades 8,1 miljarder SEK år 2012 i Örebro kommun. Denna 
siffra bedöms öka till 12,2 miljarder SEK fram till år 2030. Sällanköpsvaruhandeln beräknas 
stå för 6,8 miljarder SEK vilket är en ökning med 76 procent från år 2012. Inom samma 
segment bedöms ökningen i det sekundära marknadsområdet uppgå till 60 procent. Det är 
hemelektronik och varor kopplade till volymhandelssegmentet som förväntas stå för den 
största tillväxten. Köpkraften i marknadsområdet för perioden 2012 - 2030 sammanfattas i 
de två tabellerna nedan. 

 

FIGUR 4.1-2. KÖPKRAFT I MSEK I MARKNADSOMRÅDET 2012 (RÄMME, 2014). 

 

FIGUR 4.1-3. PROGNOSTISERAD KÖPKRAFT I MSEK I OMRÅDET 2030 (RÄMME, 2014). 

  



 

64 

4.1.1 Hyresnivåer 
Ett sätt att mäta ett handelsområdes attraktivitet är enligt Rämme (2015) att studera 
aktuella hyresnivåer i förhållande till andra områden. Detta kan betraktas som ett mått på 
efterfrågan av lokaler.  

TABELL 4.1-1. HYRESNIVÅER I SEK/M2 FÖR HANDEL I ÖREBRO OCH JÄMFÖRBARA STÄDER (RÄMME, 2015). 

 A-läge B-läge Övriga lägen 
City Externt City Externt  

Uppsala 1600-3600 800-3500 700-1600 700-1600 400-900 
Linköping 2000-3400 1100-2000 800-1100 - 600-950 
Västerås 1800-3200 - 1300-1800 800-1900 700-1100 
Örebro 1900-3400 900-3200 800-2200 900-1600 600-1200 
Helsingborg 2250-4500 3000-6000 1000-1800 1200-2000 500-950 
Jönköping 1500-4000 2000-6500 950-1500 - 600-1100 
Gävle 1000-2300 1200-2700 700-900 - 500-700 
Sundsvall 1600-2600 900-1300 900-1400 - 500-1100 
Karlstad 2100-3700 1700-3100 900-1800 1200-2800 500-1300 
Kalmar 1500-3000 1000-2500 800-1500 - 400-800 
Uddevalla 1500-3000 1200-2600 900-1050 - 400-700 
 

Hyresnivåerna för handel i Örebro kommun beskrivs enligt nedanstående tabell. 
Handelsområdet i Marieberg är egentligen uppdelat i två olika områden och har därmed 
olika hyresnivåer (IKEA Centres, 2014). Det norra området med gallerian gör att 
genomsnittshyran ökar markant. Snitthyran i den norra delen uppskattas till ca 1500 SEK/m2 
respektive ca 700-1000 SEK/m2 i det södra området.  

TABELL 4.1-2. HYRESNIVÅER I SEK/M2 FÖR DELMARKNADER I ÖREBRO KOMMUN (IKEA CENTRES, 2014). 

Delmarknad  Hyra  
 Låg Medel Hög 
City 2000 3000 3800 
Marieberg 1500 2400 3500 
Boglundsängen 1000 1500 2300 
Övriga centrala delar 900 1500 2200 
Aspholmen 700 1000 1200 
Övriga tätorten 600 800 1000 
Övriga kommunen 600 800 1000 
 

Siffrorna pekar på att Örebro kommun är en av de mest konkurrenskraftiga kommunerna att 
idka handel i.  

4.1.2 Konkursstatistik 
Rämme (2015) har tagit fram konkursstatistik för att ytterligare studera kommunens 
förutsättningar för handel. Rikssnittet för konkurser i handeln per capita under 2013 låg på 
11 per 100 000 invånare. Siffran för Örebro är något högre och uppgick till 12 per 100 000 
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invånare, detta kan jämföras med att siffran för städer med IKEA-varuhus under samma år 
uppgick till 13.  

Konkurssituationen i Örebro får därför anses som relativt normal vilket är positivt då 
konkurrens leder till utveckling av handeln. 

 

FIGUR 4.1-4. KONKURSER I HANDELN PER 100 000 INVÅNARE I ÖREBRO OCH JÄMFÖRBARA STÄDER (RÄMME, 
2014). 

4.2 Tillväxt i Örebro kommun 
Tillväxten för detaljhandeln har under 2000-talet varit 59 procent i länet vilket är något lägre 
än rikssnittet som ligger på 61 procent. Under 2012 uppgick detaljhandelskonsumtionen till 
10,6 miljarder SEK i kommunen vilket utgör 65 procent av den totala konsumtionen i länet. 
Framförallt är det sällanköpsvaruhandeln som har genomgått den största tillväxten medan 
dagligvaruhandeln har haft en något lägre utveckling. Uppskattningsvis så har Örebro 
kommun legat bakom 90 procent av sällanköpsvaruhandelns omsättningsökning i länet. 
Tittar man på försäljningsindexet för samma kategori så uppgår det till 156 vilket innebär ett 
starkt inflöde. Kommunen har alltså tagit marknadsandelar från länet och stärkt sin regionala 
position över tid (Rämme, 2015). Nedan följer fördelningen mellan dagligvaror och 
sällanköpsvaror under perioden 2000-2012.  
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FIGUR 4.2-1. MARKNADSANDEL OCH OMSÄTTNING 2012 SAMT TILLVÄXT MELLAN 2000-2012 (RÄMME, 
2014). 

Den kraftiga tillväxten i sällanköpsvaruhandeln förklarar Rämme (2014) beror till stor del av 
nybyggnationen av Mariebergs köpcentrum och expansionen det har fört med sig på 
området. Men satsningar har även genomförts i Aspholmen och Boglundsängen, dessutom 
har Örebro Citys butiksutbud ökat samtidigt som ombyggnationer av befintliga varuhus och 
gallerior genomförts.  

Marieberg tillsammans med Örebro City stod för hela 75 procent av den totala 
sällanköpsvaruhandeln i kommunen år 2012, det motsvarar en omsättning på 4,7 miljarder 
SEK. Rämme (2014) gör en indelning av sällansköpsvaruhandeln och väljer att kalla den ena 
kategorin för shopping, där klädesplagg och fritidsvaror ingår. Den andra får namnet 
volymhandel och innefattar möbler, byggvaror samt hemutrustning. Citykärnan 
karaktäriseras av mindre butiker där majoriteten har en omsättning under tio miljoner SEK 
per år. Butiksmixen på Mariebergs handelsplats ser annorlunda ut med fler större aktörer. 
Andelen butiker som omsätter mindre än tio miljoner SEK uppgår till mindre än hälften. 

4.3 Resvanor i regionen 
Resvanorna kopplat till handel i Örebro med omnejd och främst Marieberg utgörs av att 80 
procent av resorna är så kallade enskilda resor med endast handel i fokus. På andra plats är 
handelsresor som sker i samband med resa till eller ifrån arbetsplats och det tredje 
vanligaste alternativet är i sammanhang av besök av vänner eller släkt. Slutsatserna bygger 
på en webbaserad konsumentundersökning som genomfördes under år 2012 enligt Rämme 
(2014). 

I figuren nedan kan det utläsas att Marieberg har den starkaste dragningskraften från 
områden utanför Örebros kommun. I studien uppgav fyra av fem boende utanför Örebro att 
de någon gång besökt Mariebergs handelsplats för att handla vilket kan jämföras med att 
hälften besökt stadskärnan. Stadskärnan har däremot större dragningskraft hos de boende i 
Örebro än Marieberg. Rämme (2014) menar att stadskärnan har en starkare dragningskraft 
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hos de boende mycket på grund av att många arbetar eller studerar i staden och passar på 
att kombinera handelsbesök. 

 

FIGUR 4.3-1. SÅHÄR FÖRDELAS RESORNA MELLAN DE OLIKA HANDELSPLATSERNA I ÖREBRO (RÄMME, 2014). 

Marieberg har efter stadskärnan flest antal inköpsresor och enligt undersökningen låg siffran 
på 13 000 per dag. Av besökarna uppger 75 procent att de genomför sina inköpsresor med 
hjälp av bil. Andelen som tar sig till Marieberg med kollektivtrafik eller med cykel är i 
förhållande till andra handelsplatser i kommunen lägst i jämförelse. En följdfråga som dök 
upp i undersökningen riktat till de bilburna besökarna vad huruvida viktigt 
parkeringsmöjligheter var i valet av handelsplats. Enligt respondenterna är det en mycket 
viktig faktor vid val av destination. Tilläggas ska att parkeringssituationen upplevs som god 
på olika handelsplatser i Örebro. Den genomsnittliga restiden till centrum från 
omkringliggande områden med olika färdslag presenteras i figurerna nedan. Till eller ifrån 
Marieberg så tar det 10-15 minuter med bilburen trafik med Örebro centrum som 
utgångspunkt. Väljer man istället att färdas med kollektivtrafik eller cykel så får man räkna 
med en enkel resa på 30 minuter. 
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FIGUR 4.3-2. GENOMSNITTLIG RESTID TILL ÖREBRO CENTRUM MED BIL (RÄMME, 2014). 

 

FIGUR 4.3-3. GENOMSNITTLIG RESTID TILL ÖREBRO CENTRUM MED KOLLEKTIVTRAFIK,  
CYKEL ELLER GÅNG (RÄMME, 2014). 



 

69 

4.4 Marieberg handelsområde 
4.4.1 Ägarstruktur 
Om man färdas längs E20 och svänger av till Mariebergs handelsplats kan man antingen välja 
att svänga höger till den södra delen av området eller vänster till den norra delen. 
Handelsplatsen är med andra ord tydligt uppdelat. Det södra området är indelat i 21 olika 
fastigheter med totalt 13 olika fastighetsägare där Örebro kommun äger flest antal 
fastigheter. Norra området består av tio fastigheter och även här är ägarstrukturenen spridd, 
förutom kommunen som äger tre fastigheter så är det vanliga att en fastighetsägare endast 
äger en eller ett fåtal fastigheter (Örebro, 2015). 

TABELL 4.4-1. FASTIGHETSFÖRTECKNING OCH FASTIGHETSÄGARE ÖVER MARIEBERG SÖDRA (ÖREBRO, 2015). 

Fastighetsägare Fastighetsförteckning Marieberg Södra 
Örebro kommun MOSÅS 2:53 
 MOSÅS 2:66 
 MOSÅS 4:19 
 MOSÅS 4:24 
 MOSÅS 4:4 
 MOSÅS 4:56 
 MOSÅS 4:62 
 RÄVGRÄVA 1:22 
  
Mosåsfast AB MOSÅS 2:58 
  
AB Lokalhusman i Örebro MOSÅS 2:59 
  
K/S Örebro & Haninge MOSÅS 2:64 
  
Blankinvest AB MOSÅS 2:67 
  
IKEA Centres MOSÅS 2:68 
  
Lars-Göran Söderberg AB MOSÅS 2:71 
 MOSÅS 4:59 
  
Fastighets AB Örebro Mosås MOSÅS 2:72 
  
Lindin Förvaltning AB MOSÅS 4:58 
  
M & M Fastigheter i Marieberg K/B MOSÅS 4:60 
  
Örebro Bil & Fastigheter AB MOSÅS 4:61 
  
Telia Net Fastigheter AB  MOSÅS 4:63 
  
Kakel & Natursten, Torbjörn Karlsson AB MOSÅS 4:65 
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TABELL 4.4-2. FASTIGHETSFÖRTECKNING OCH FASTIGHETSÄGARE ÖVER MARIEBERG NORRA (ÖREBRO, 2015). 

Fastighetsägare Fastighetsförteckning Marieberg Norra 
AB Lokalhusman i Örebro MOSÅS 2:59 
  
Örebro kommun RÄVGRÄVA 1:4 
 RÄVGRÄVA 1:71 
 RÄVGRÄVA 4:2 
  
Göranssons Fastigheter i Örebro AB RÄVGRÄVA 1:37 
  
Motorami Fastighets AB RÄVGRÄVA 1:52 
  
Lars-Göran Söderberg AB RÄVGRÄVA 1:64 
  
Steen & Ström RÄVGRÄVA 4:1 
  
Handelsboden Örebro Rävgräva AB RÄVGRÄVA 4:4 
  
KFF Markutveckling AB RÄVGRÄVA 4:5 
 

4.4.2 Södra handelsområdet 
Handelsområdet har funnits länge men har på senare år delats upp två mindre områden av 
väg 541 (IKEA Centres, 2014). Området har successivt växt fram sedan år 1989 då IKEA 
etablerade sitt varuhus. I det södra området finns nu ett trettiotal butiker med IKEA och 
Willys som de största ankarbutikerna och området genomsyras av äldre bebyggelse vilket 
gör att det inte upplevs som lika fräscht som det norra området. I det norra området finns en 
större galleria med tillhörande volymhandel och fler större ankarbutiker som Coop, Media 
Markt, Elgiganten, XXL och Bauhaus.  

Det fanns planer från IKEAs sida att flytta varuhuset till de norra delarna av Mariebergs 
handelsplats. I samband med detta planerades en omdragning av riksvägen så att den bättre 
anslöt till handelsplatsen säger etableringsansvarig i Örebro Kommun. Planerna från IKEA är 
uppskjutna och har meddelat att de inte tänker flytta sin verksamhet inom fem till sju år. 
Processen med omdragningen av riksvägen fortlöper men är i dagsläget lägre prioriterat och 
beräknas påbörjas inom ett par år. Tanken från kommunens sida är att också ha annan 
verksamhet än handel som gynnas av den effektiviserade infrastrukturen i det nya området. 
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FIGUR 4.4-1. ÖVERSIKTSBILD ÖVER IKEA CENTRES FASTIGHETER (IKEA CENTRES, 2015). 

I anslutning till IKEA ligger IKEA Centres lokaler som är uppdelade enligt figuren nedan. För 
närvarande är Bike-Partner och Willys hyresgäster medan de mellersta lokalerna är vakanta 
(IKEA Centres, 2014). 

 

FIGUR 4.4-2. RITNING ÖVER IKEA CENTRES LOKALER (IKEA CENTRES, 2015). 

Örebros region har totalt 141 000 invånare och det marknadsmässiga upptagningsområdet 
är cirka 300 000 invånare, med ett primärt område med cirka 180 000 invånare. Regionen är 
välmående och har god befolkningstillväxt vilket gör regionen till en fortsatt attraktiv 
etableringsplats (IKEA Centres, 2015).   
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FIGUR 4.4-3. UPPTAGNINGSOMRÅDE FÖR MARIEBERGS HANDELSOMRÅDE (IKEA CENTRES, 2015). 

 

4.4.3 Framtida förutsättningar 
En av de viktigaste faktorerna för att landets BNP ska ha tillväxt är att stimulera hushållen till 
att konsumera. Detaljhandeln kommer i framtiden att möta högre konkurrens från 
framförallt e-handeln men också från andra varor och tjänster. Detta kommer ge en effekt 
på den idag strukturerade och fysiska handeln, vilket kan leda till en begränsning av antalet 
nyetableringar skriver Rämme (2014).  

Behovet av handelsytor styrs utav den framtida omsättningsutvecklingen för detaljhandeln i 
området fortsätter Rämme (2014). Denna omsättning bestäms genom prognoser på 
befolkningsutveckling i regionen samt hur hushållens konsumtion kan komma att förändras 
och utvecklas. En kommun som är i storlek med Örebro, borde dra nytta av det inflöde av 
människor som finns, där även inkommande turism är en representativ del. Dock är 
marknadsunderlaget inte helt klanderfritt eftersom invånarna i kommunen ibland turistar på 
andra ställen.  

Rämme (2014) skriver att kalkyler fram till år 2030 visar på att det är möjligt att etablera 
ytterligare 8500 kvm BTA dagligvaror vilket skulle bli en ökning på ca 10-15 procent. Tittar 
man istället på sällanköpsvaror, finns det utrymme att anlägga 75 000 - 95 000 kvm BTA 
sällanköpsvaror, beroende på utbudet, vilket skulle vara en ökning på 25 - 30 procent från 
dagens nivåer. För tillfället finns det 9 000 kvm BTA planerade eller påbörjade projekt i 
Örebro kommun inom dagligvaruhandel och 60 000 kvm planerade projekt inom 
sällanköpshandeln. Dessa är utspridda i Marieberg, Boglundsängen och Aspholmen/Nasta 
och flera utav dem kommer antagligen inte att genomföras skriver Rämme (2014). Som det 
enkelt går att utläsa är behovet av dagligvaruhandel täckt genom tillkommande etableringar 
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av ICA Maxi i Tybble och Coop Extra på Ladugårdsängen, medan det inom sällanköpshandeln 
finns utrymme för ytterligare investeringar. Osäkerheter såsom butiksnedläggningar eller 
andra outforskade dagligvarukoncept kan som sagt ge ytterligare utrymme för investeringar. 

Rämme (2014) tar upp fem olika scenarier för utbyggnaden av handeln i Örebro kommun, 
där utbyggnaden av Marieberg är ett alternativ.  

TABELL 4.4-3. UTBYGGNADEN FÖR MARIEBERG (RÄMME, 2014). 

 Kvadratmeter BTA Beräknat antal besökare/dag 
Marieberg  ~ 39 800 ~ 11 500 
Nytt utbyggt IKEA varuhus 18 000 3 000 
Ny volymhandel 15 800 3 500 
Ny dagligvaruhandel 6 000 5 000 
 

Skulle den utbyggnad göras tillsammans med att ICA Maxi byggs i Tybble, sällanköpsvaror i 
Aspholmen och två Coop-butiker etableras uppgår detta totalt till 55 000 kvm BTA. Detta 
skulle leda till en ökad konkurrenseffekt på cirka 15 procent och ha en återhämtningstid på 
sex till sju år. De regionala effekterna kan bli stora om denna investering görs uppskattar 
Rämme (2014). Föga förvånande är bilen det dominerande trafikslaget i Örebro och 
genomförs investeringarna uppskattas antalet resor med bil att öka med ungefär en 
fjärdedel och uppgå till 49 900 stycken år 2020 (Rämme, 2014). 
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KAPITEL 5. EMPIRI 
Detta avsnitt har delats in enligt de specifika forskningsfrågor som studien berör. Resultatet är 

inhämtat från 14 djupintervjuer och en enkätstudie riktad till handelsplatsansvariga. En 
sammanställning av de tio största handelsplatser med hjälp av SSCD och Lantmäteriets databaser har 

genomförts samt en jämförelse mellan fyra olika samverkansföreningar. 

5.1 Framgångsfaktorer för ett handelsområde 
Respondenterna från djupintervjuerna lyfte fram sex framgångsfaktorer och deras betydelse 
för att skapa en attraktiv handelsplats. Dessa var utbud, tillgänglighet, lokalisering, 
digitalisering, upplevelse och service & nöjen. Enkätstudien skickades ut till 110 stycken 
handelsplatsansvariga varav 69 stycken (63 %) besvarade enkäten vilket enligt Bryman & Bell 
(2003) är en acceptabel svarsfrekvens. De fick värdera framgångsfaktorer på en skala mellan 
1-7, där 1 representerade ”inte bidragande” och 7 representerade ”starkt bidragande”.  

 

FIGUR 5.1-1. DE VIKTIGASTE FRAMGÅNGSFAKTORERNA ENLIGT HANDELSOMRÅDESANSVARIGA. 

Resultatet visar tydligt att utbudet, tillsammans med tillgänglighet på och runt området samt 
handelsplatsens lokalisering är de högst värderade framgångsfaktorerna. 
Intervjurespondenternas faktorer får dock vidare kategorisera resterande del av kapitlet. 

5.1.1 Utbud 
För att en handelsplats ska vara attraktiv krävs att den fyller några grundläggande behov, 
vilket ofta innefattar dagligvaruhandel. Projektutvecklingschefen på ICA Fastigheter menar 
att det blir svårt att få snurr utan någon inblandning av dagligvaruhandeln. Utbudet behöver 
inte vara helt komplett eller fullständigt utan det viktiga är att det är så träffsäkert som 
möjligt gentemot konsumenterna. För att komplettera utbudet är det bra att ha med sig 
monopolistiska verksamheter som skapar flöden såsom Systembolaget. Det handlar om att 
erbjuda allting på ett och samma ställe för att inte ge konsumenten anledningar att åka 
någon annanstans menar en handelsområdeschef på Diligentia. Projektutvecklingschefen på 
IKEA Centers berättar att deras Costumer Satisfactory Index pekar på att konsumenterna 
själva värderar utbudet som allra högst. 
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Enkätstudien visar att den generella handelsplatsen har mellan 11 och 43 butiker.  Av 60 
svarande så ligger 37 (61,6 %) stycken inom det givna intervallet.  Enligt SSCD (2015) är det 
genomsnittliga butiksantalet på en handelsplats, 35 stycken.  

 

FIGUR 5.1-2. RESULTAT ÖVER HUR SPRIDNINGEN AV BUTIKSANTALET SER UT. 

En gemensam syn är att en handelsplats måste ha ett basutbud som attraherar den breda 
massan som sedan kompletteras med unika guldkorn som gör att handelsplatsen sticker ut 
ifrån mängden. Utbudet blir aldrig bättre än efterfrågan. Nytänkande och nya koncept måste 
premieras för att fortsätta vara konkurrenskraftiga och inte bli fyrkantiga i sina strategiska 
beslut. En centrumchef på Diligentia menar att det krävs ett mer kommersiellt tänkande och 
inte bara fokusera på full uthyrningsgrad och rena hyresintäkter. Atrium Ljungbergs 
affärsutvecklingschef menar dessutom att fastighetsägare behöver ha ett längre perspektiv 
än den genomsnittlige konsumenten för att kunna förutspå och tillgodose de funktioner och 
varumärken som kommer efterfrågas om fem till tio år.  

Svensk Handels chefsekonom lyfter fram att den digitala framfarten kommer generera nya 
format vilket ställer höga krav på fastighetsägarna och hyresgästerna. Utbudsformaten 
måste breddas eftersom det gäller att etablera sig där kundflödena finns så att konsumenten 
kan göra sina behovsstyrda inköp på ett tidsoptimerat sätt. Som en centrumchef på 
Diligentia beskriver det konkurrerar handelsplatser primärt om människors tid. 
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5.1.3 Lokalisering 
Enkätstudien visade att lokalisering hamnar på en tredje plats bland de tillfrågade 
handelsplatsansvariga. Medianen hamnar på 6 utav 7 möjliga och medelvärdet på 5,9. De 
allra flesta respondenterna från djupintervjuerna nämnde att lokaliseringen var en av de 
viktigare variablerna för en attraktiv handelsplats men vidareutvecklade inte resonemanget 
nämnvärt. 

Respondenterna ansåg att handelsområdet bör finnas där de stora flödena finns eftersom 
det finns en större potentiell omsättning att hämta där. De resonerade också som sådant att 
det i framtiden kan bli aktuellt med fler handelsområden nära flygplatser, tågstationer eller 
större knutpunkter.  

Som chefsanalytikern på WSP Analys & Strategi beskriver det så gör konsumenten alltid ett 
aktivt val till vilken handelsplats de väljer åka till och då är lokaliseringen en central faktor. 
Det är dock inte bara lokaliseringen som spelar roll utan helheten av handelsområdet 
utvärderas av konsumenten och funktioner som utbud, tillgänglighet, upplevelser och andra 
faktorer vägs mot varandra och skapar således konkurrens mellan handelsplatserna.  

5.1.2 Tillgänglighet 
Samtliga respondenter ansåg att tillgänglighet är någonting oerhört centralt. Det är en 
förutsättning av kommunikationen till handelsplatsen med olika trafikslag är god.  
Konsumenterna uppskattar om det är enkelt att ta sig till och från handelsplatsen och de ska 
kunna känna sig säkra på området. Det handlar i grund och botten om att förenkla 
människors vardag och få dem att trivas i miljön. Förutsättningarna är inte densamma som 
för traditionella köpcentrum då stora parkeringsytor ofta karaktäriserar områdena. Det 
gäller därför att tänka utanför boxen och skapa attraktiva områden utifrån de givna 
omständigheterna som finns enligt miljösamordnaren på IKEA Centres. 

Projektutvecklingschefen på ICA Fastigheter förklarar att tillgänglighet handlar om att 
optimera tiden det tar för konsumenterna att göra sina inköp så att de får mer tid över till 
annat i sin vardag. Människor är idag mer rationella och vill effektivisera sitt besök på 
handelsplatsen. Ett sätt att göra detta på menar en handelsområdeschef på Diligentia är att 
erbjuda konsumenterna generösa öppettider för att sprida ut kundströmmarna.  

Att kunna ta sig dit med genom att gå eller cykla är en fördel men det ska inte glömmas bort 
att det är bilen som är det primära transportsättet till de här platserna idag menar 
projektutvecklingschefen på ICA Fastigheter. På den här typen av externområden görs ofta 
större inköp vilket i många fall kräver någon annan transportform än kollektivtrafik, gång 
eller cykel. 

5.1.4 Digitalisering 
För att möta konkurrensen från handeln på internet är den allmänna bilden att inte se den 
som en konkurrent utan mer som en möjlighet. Även om media lyfter upp e-handeln som ett 
stort fenomen så utgör det fortfarande en väldigt liten del av den totala handeln.  
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FIGUR 5.1-3. FÖRDELNING ÖVER OMSÄTTNING I RESPEKTIVE FÖRSÄLJNINGSKANAL (RÖNNBERG, 2015). 

Chefsekonomen på Svensk Handel menar att den digitala närvaron är A och O eftersom 
köpprocessen numera börjar i ett tidigare skede. De allra flesta konsumenter tittar på nätet 
eller i mobilen före dem beslutar sig för att göra ett inköp för att kunna hitta det lägsta priset 
och den produkt som bäst motsvarar behovet. Själva köpet görs sedan i en fysisk butik 
eftersom konsumenten i många fall vill ha produkten direkt. Finns inte varumärket eller 
handelsplatsen på den digitala marknaden ökar risken därmed för uteblivna besökare och 
minskad omsättning.  

Att minimera bryggan mellan den digitala världen och den fysiska handelsplatsen blir därför 
högst väsentlig. Respondenterna ansåg också att den digitala närvaron ger utrymme för att 
använda sig av ”beacon-teknik” som ger kunden lokal marknadsföring på handelsplatsen. 
Information om aktuellt lagersaldo och platsen för en specifik produkt i en specifik butik är 
också funktioner som de påpekade var möjliga att integrera. Nyckeln är att locka kunden till 
ett köp långt tidigare än idag och möta konsumenternas krav på effektivitet. Av de 69 
stycken handelsplatsansvariga som deltog i enkätstudien uppgav endast tio stycken (14 %) 
att handelsplatsen var digitaliserad.  
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FIGUR 5.1-4. ANDELEN HANDELSPLATSER SOM HAR INTEGRERAT E-HANDEL ELLER DIGITALISERAT 
VERKSAMHETEN. 

Möjligheten att integrera näthandeln med handelsplatsen är med dagens teknologi inte 
några problem anser intervjurespondenterna. Den generella bilden är att ingen vågar bryta 
nya marker med att integrera näthandeln med handelsområdena eftersom utfallet ännu är 
okänt. Många butiker har redan anammat det, men steget därifrån till att det är integrerat i 
själva handelsområdet, är långt. Chefsekonomen för Svensk Handel och en Centrumchef på 
Unibail-Rodamco tar upp köpcentrumet Westfield som ett exempel där integrationen mellan 
e-handeln och den fysiska handelsplatsen ligger i framkant. Projektutvecklingschefen för 
IKEA Centres menar att det är nödvändigt att låta rena e-handelsföretag få möjlighet att 
etablera sig på handelsområdena även om det är ett obeprövat koncept för dem i viss 
mening. Möjliga format förutom traditionella butiker är showrooms eller pop-up butiker för 
att på så sätt öka sin fysiska närvaro och därmed bredda sin kundbas.  

Hela 62 av 69 stycken handelsplatsansvariga var neutralt inställda eller ansåg att det var 
avgörande för framtiden att anamma den nya tekniken och digitalisera handelsplatsen.  

 

FIGUR 5.1-5. INSTÄLLNING TILL ATT ANVÄNDA TEKNIK FÖR ATT DIGITALISERA HANDELSPLATSEN. 
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Andra idéer som diskuterades under intervjuerna var ”Click-and-Collect” med bemannade 
eller obemannade utlämningsställen, så kallade ”Pick-up-Points”. Om denna tjänst kan 
erbjudas på en handelsplats fångas kunder upp som annars inte skulle besöka 
handelsplatsen. Denna kanal kan med fördel administreras av en organisation på 
handelsplatsen anser en projektutvecklingschef på IKEA Centres. En kollega som är förvaltare 
på IKEA Centres beskriver idén med att ha ett centralt utlämningsställe som god. Även om 
det är svårt att räkna hem en sådan investering utifrån hyresintäkter så kan tjänsten skapa 
mervärde för hela handelsplatsen. Butikerna kan även arbeta mer med digitalisering och 
erbjuda kunderna något extra som till exempel att exponera näthandelns toppsäljare visuellt 
på skärmar i butiken. På så sätt kan företaget till viss del styra produktflöden och i sin tur 
lagersaldon.  

En centrumchef på Diligentia nämner att ett motstånd som finns mot näthandel är att vissa 
produkter med erkänt hög kvalité, inte lämpar sig för den här försäljningskanalen utan att 
sådana produkter ska förpackas med både säljargument och service. Ett annat problem som 
några respondenter tar upp är hur hyran ska beräknas på de fysiska butikerna beroende på 
var intäkterna bokförs. Det blir problematiskt för fastighetsägarna att ta ut omsättningshyror 
om hyresgästerna integrerar näthandeln i butikerna och köpen görs via internet.  

5.1.5 Upplevelse 
En annan viktigt faktor som attraherar kunder är imagen, själva upplevelsen av 
handelsplatsen, som en centrumchef på Diligentia väljer att definiera det som. Imagen måste 
vara tydlig och hög vilket erhålls om en tydlig profil har hittats till handelsplatsen. 
Miljösamordnaren på IKEA Centres poängterar att fler investeringar bör göras kopplat till 
utemiljön. Barriäreffekterna mellan butikerna upplevs vara mindre om det anläggs grönytor, 
träd och vertikala trädgårdar i asymmetriska former, allt för att stimulera interna 
förflyttningar utan bil på området. Dessa grönytor måste dock vara lättskötta. 

En annan idé som miljösamordnaren på IKEA Centres tog upp är så kallade ”play-spots”. 
Dessa områden eller samlingspunkter på volymhandelsområden är tänkta att få 
konsumenten att känna sig trygg och vilja röra sig inom handelsområdet. Parkeringsplatsen 
ska kännas som om det vore ett allmänt rum i ett köpcentrum. Allmän information om 
handelsområdet kan med fördel finnas där också.  

En förvaltare på IKEA Centres tryckte på att intrycket på handelsområdet är ytterst viktigt för 
konsumenten. Därför arbetas det frekvent med uppföljning av hur skötseln bedrivs på 
Marieberg och andra anläggningar. Etableringsansvarig på Örebro kommun fyller i att 
fastighetsägarna har mycket att vinna på att arbeta proaktivt mot nedskräpning för att höja 
helhetsintrycket på området. 

Skillnaden mellan shopping i centrum och på handelsområden är att den emotionella delen 
av ett köp ofta uteblir i det sistnämnda fallet berättar utvecklingschefen på IKEA Centres. 
Handelsplatser är från början skapta för att få konsumenterna att handla effektivare och mer 
rationellt. Vissa butikskoncept lämpar sig inte för en innerstadsmiljö. I grund och botten har 
inte staden förutsättningar för att ta in volymhandel då ytan att etablera sig på är kraftigt 
begränsad och själva karaktären på staden inte tillåter det. 
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Fastighetsägarna är väl medvetna om miljöcertifieringar och det räknas idag som en 
standard för nybyggda handelsplatser. Respondenterna anser att det är något som endast 
påverkar business-to-business eftersom konsumenterna inte har någon uppfattning eller 
lägger någon större vikt på dessa certifieringar. Chefsanalytikern på WSP Analys & Strategi 
menar att det däremot finns en kraft i det som är nytt och fräscht vilket attraherar 
konsumenten. Avkastningen i relation till investeringar är ofta större för kosmetiska 
förändringar än de åtgärder som konsumenten inte direkt ser.  

Något som de större hyresgästerna efterfrågar är gröna hyresavtal vilket då också kan 
erbjudas. Fördelarna är att kunna dra ner på driftskostnaderna genom lägre 
energianvändning och passiva åtgärder så att ett mindre kylbehov behövs. Det handlar om 
att spara pengar åt hyresgästerna och i teorin att möjliggöra för en högre hyressättning 
enligt förvaltningschefen på Eurocommercial. Några andra respondenter tycker att direkt 
marknadsföra detta mot konsument kan vara en god idé för att visa vilka miljösatsningar 
som företaget arbetar med.  

5.1.6 Service & nöjen 
En centrumchef på Diligentia menar att det inte bara är butiksmixen som är avgörande på 
dagens handelsplatser, utan det måste också adderas en viss grad av service. Denna service 
kan till exempel vara olika typer av vårdcentraler, apotek och hälsoinspirerade butiker. Det 
handlar mer och mer om att lyckas attrahera besökare över alla dygnets timmar och då 
måste koncept såsom olika typer av nöjen också integreras på handelsplatsen. En annan 
centrumchef på Diligentia berättar om att de jobbar mycket med att plocka in samhällsnära 
tjänster såsom bibliotek och tandläkare. Utmaningen där är att hitta tillräckliga incitament 
för att motivera denna typ av verksamhet då endast en tredjedel av hyran kan tas ut i 
jämförelse med traditionella butiker.  

En förvaltare på IKEA Centres tillägger också att det är viktigt att personalen på 
handelsområdena är utbildade och ”service-minded” så att konsumenterna känner en 
positiv känsla när de är på handelsplatsen. Det behöver inte vara relaterat till ett köp utan 
det kan vara en sådan sak som att en lokalvårdare visar en konsument vägen till ett specifikt 
mål. Det är därför viktigt att alla i hela branschen förstår vikten utav detta eftersom det ökar 
chansen att konsumenterna återkommer.  

Ett flertal av respondenterna menar att restaurangverksamheter, såsom traditionella 
foodcourts, fast-food restauranger och juicebarer är och kommer bli viktigare i framtiden. De 
anser att en ökning från sex till sju procent upp till 20 procent av den uthyrningsbara arean 
är motiverad. 

5.2 Vilka nya strategier kan implementeras? 
I grund och botten handlar det om att öka flödet till handelsplatsen över dygnets alla timmar 
menar de flesta respondenter. Ett ökat flöde leder till en ökad omsättning men en 
förutsättning är att få kunderna att trivas och på så sätt spendera mer tid och pengar på 
handelsplatsen. Det gäller att identifiera ett bra läge, kartlägga konkurrensen, inrikta sig mot 
en målgrupp och sedan anpassa butiker och utbud efter denna. Chefsekonomen på Svensk 



 

82 

Handel uppmuntrar kommunerna att ha en handelspolicy för att kunna koncentrera handeln 
till olika områden och skapa naturliga handelsflöden.  

För att skapa en bild över hur de operativa handelsplatsansvariga upplever konkurrensnivån 
i branschen fick de värdera situationen. Som figur 5.2-1 visar upplevs konkurrensnivån som 
hög mellan olika handelsplatser. 

 

FIGUR 5.2-1. BRANSCHENS SYN PÅ KONKURRENSNIVÅN MELLAN HANDELSPLATSER I DAGSLÄGET. 

Hyresgästerna tvingas ständigt att rationalisera sin verksamhet på grund av fallande priser 
sedan år 2002 för sällanköpssegmentet enligt chefsekonomen på Svensk Handel. Det går inte 
att möta prisökningen för hyror, löner eller arbetsgivaravgifter genom att ta ut högre priser 
mot konsumenten utan de måste istället skära ner på personal vilket i sin tur påverkar 
servicen negativt. Konsumenterna är idag betydligt mer prismedvetna på grund av den 
ökade digitaliseringen vilket också gör att ett överpris i stort sett blir omöjligt att ta ut. Den 
personal som finns på plats måste ha förutsättningarför att hjälpa konsumenten på bästa 
möjliga sätt genom digitala hjälpmedel så att kunskapen som saknas, snabbt kan inhämtas 
vid behov. 

Ett sätt att få dem att spendera mer tid på handelsområdet är att attrahera konsumenterna 
genom olika slags event eller pop-up butiker som fungerar som en krydda. En förutsättning 
för detta är att ha en fungerande samverkansgrupp eller en större enskild ägare som styr för 
att bibehålla strukturen. Det viktiga är dock att inte konkurrera ut de befintliga 
hyresgästerna med olika säsongsbetonade pop-up butiker. En del respondenter förespråkar 
att det ska finnas en viss ruljangs på den uthyrningsbara ytan för att kunna erbjuda ett 
varierat och förnyat utbud. Chefsekonomen på Svensk Handel tycker också att 
fastighetsägarna borde erbjuda flexiblare lokaler som kan skalas upp för vissa butiker under 
högsäsong. Ett annat koncept som affärsutvecklingschefen på Atrium Ljungberg lyfter fram 
är att ha ytor som är dedikerade för nya butikskoncept som byts ut med jämna mellanrum. 
Detta ger en möjlighet för att se om verksamheten fungerar och om den kan kliva vidare till 
en annan permanent yta. 
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Fastighetsägarna gör ständigt nya omvärldsanalyser för att identifiera trender, vad som är 
nytt inom branschen och vad som är på väg. Olika typer av konsulter anlitas för att hela tiden 
hålla sig ajour med svängningar och trender inom branschen. Svensk Handels chefsekonom 
menar att fastighetsägarna normalt har ett långsiktigt perspektiv och har historiskt fått ta del 
av en god värdeutveckling på sina fastigheter. Handeln har däremot ett betydligt 
kortsiktigare tänkande vilket ibland leder till komplikationer eftersom att fastighetsägarna 
måste hantera de förändrade förutsättningar som uppstår. När rena e-handelsföretag vill ta 
steget in i den fysiska miljön kan inte fastighetsägarna vara konservativa i sin hyressättning. 
För rena e-handelsföretag är butik ett obeprövat koncept och vill därmed inte teckna långa 
hyresavtal utan fastighetsägarna behöver därför titta på flexiblare alternativ. 

5.2.1 Är samverkan ett alternativ för att nå framgång? 
Samtliga respondenter ansåg att ett införande av en samverkansgrupp på områden där 
ägarstrukturen är spridd är en odiskutabelt bra idé i teorin men det finns vissa problem med 
att realisera. Ofta är det handelsplatserna i sig som konkurrerar och inte varumärkena 
sinsemellan, vilket respondenterna menar är incitament nog för att samarbeta mer. 

 

FIGUR 5.2-2. HANDELSOMRÅDESANSVARIGAS INSTÄLLNING TILL SAMVERKAN. 

Som figur 5.2-2 visar är inställningen till samverkan hos de handelsplatsansvariga hög. Av 69 
stycken svarande tyckte 63 stycken (91 %) att samverkan är bra.  

När en ensam fastighetsägare kontrollerar ett större handelsområde eller köpcentrum så 
uppfylls alla de faktorer som en samverkansgrupp försöker uppnå menar chefsanalytikern på 
WSP Analys & Strategi. Fastighetsägaren reglerar detta med ramar kring inriktning, 
öppettider och hyressättningar. En centrumchef på Unibail-Rodamco tror att det är svårt att 
få med sig de mindre fastighetsägarna eftersom de inte ser eller har intresse av helheten och 
dessutom ofta är nöjda med ett passivt ägande.  

De flesta anser att de stora fastighetsägarna ska vara drivande i samverkansgruppen som 
skapas men de anser även att kommunen borde involveras på ett eller annat sätt eftersom 
infrastrukturen, kollektivtrafiken och regionens utveckling ligger i deras intresse. De tycker 
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att kommunen har ett ansvar att fundera över hur ägarstrukturen ska se ut på 
handelsplatsen och därmed ge markanvisningar och sälja sina fastigheter till aktörer som 
klarar av att driva dem. Även andra intressenter som handelsaktörer, 
restaurangverksamheter, turistdragande attraktioner och andra typer av verksamheter så 
som hotell kan vara bra att involvera i samverkan.  

Fördelarna ansåg de bland annat vara att kunna marknadsföra handelsplatsen som en enhet 
och i kommunala sammanhang är samverkansgruppen en mer effektivare spelare när 
områdets utveckling ska diskuteras. Chefsanalytikern på WSP Analys & Strategi poängterar 
att detta är viktigt för att sätta en tydlig profil. En centrumchef på Unibail-Rodamco 
understryker också detta resonemang. Handelsplatsen måste marknadsföra sig som ett 
varumärke och en enhet för att vara konkurrenskraftig. Enkätstudien visade att 
marknadsföring sker frekvent på berörda handelsplatser. 

 

FIGUR 5.2-3. MARKNADSFÖRINGSFREKVENS HOS HANDELSPLATSERNA I ENKÄTSTUDIEN. 

Olika typer av gemensamma utredningar eller upphandlingar kan också göras såsom, 
bevakningstjänster, snöröjning samt skötselavtal. Några respondenter ansåg att 
kunskapsutbyten kunde genomföras där framförallt kunskap om den lokala marknaden har 
ett stort värde för de större aktörerna. Den största drivkraften och incitamentet för att ingå 
samarbete anses vara att kunna minska kostnaderna. Lyckas man behålla eller öka 
hyresnivåerna och minska driftskostnaderna så resulterar det i ökat driftnetto som också är 
kopplat till värderingen av fastigheten. Detta incitament gynnar även hyresgästerna 
eftersom dessa ofta får bära driftskostnaderna menar många respondenter. En förvaltare på 
IKEA Centres tillägger att en möjlighet är att införa en avräkning med en fast driftskostnad 
som är indexreglerad. Denna följs upp exempelvis varje kvartal vilket dels underlättar 
budgetering för hyresgästen men även ökar incitament för fastighetsägarna att effektivisera 
verksamheten och därmed sänka driftkostnader för att på så sätt höja driftsnettot. 

Problematiken som respondenterna poängterade var att ägarna på handelsplatsen har olika 
agendor och ambitionsnivåer. Vissa är offensiva och vill investera i handelsplatsens 
utveckling medan andra är mer defensiva. Avkastningskrav och riskbenägenhet är faktorer 



 

85 

som skiljer sig åt mellan de olika företagen och egenintressen gör att det finns en risk att 
utvecklingen stagnerar poängterar en förvaltningschef på Eurocommercial. En förutsättning 
för samverkan är just att fastighetsägarna har likvärdiga visioner. Olika aktörer så som 
köpcentrumägare, livsmedelsaktörer och passiva fondförvaltare har ibland helt olika mål 
med fastighetsägandet. Vidare menar förvaltningschefen på Eurocommercial att 
hyresgästernas lokala butikschefer kan vara låsta från organisationen de representerar vilket 
resulterar att samarbete med denna grupp blir svår. 

Att ingen vågar ta det första steget och den oerhörda protektionism som föreligger kring 
insamlad data gör också att samarbetet försvåras anser respondenterna. Ett annat problem 
som nämndes är att gemensamma driftavtal kan upplevas orättvisa då fastigheterna på 
området kan ha olika driftbehov. Några menar också att anledningen till att etablera på ett 
handelsområde är just friheten det för med sig. 

Projektutvecklingschefen för IKEA Centres beskriver ett fall i Erikslund där viss samverkan 
råder. Tillsammans avsätter fastighetsägarna en mängd likvider till marknadsföring för att 
skapa trafik till handelsområdet, men i slutändan måste hyresgästerna i sig locka kunderna 
till respektive butik med olika typer av erbjudanden. Ett annat exempel som 
miljösamordnaren på IKEA Centres förde på tal är att gemensam logistik kan upprättas 
mellan aktörerna på handelsområdet. Hemleveranser blir då betydligt enklare och 
kostnadseffektivare än att alla ska ha varsin egen leverantör. Även om starka varumärken i 
många fall klarar sig på egen hand så finns det incitament att gå med i samverkansgrupper 
för att skapa en hälsosam och välutvecklad miljö för området. 

5.2.2 Befintliga samverkansformer 
Ett antal handelsplatser med befintliga samverkansformer har studerats för att skapa en bild 
över hur samarbeten kan vara uppbyggda på en handelsplats. De studerade 
handelsplatserna är Bergvik Köpcentrum i Karlstad, Barkaby Handelsplats som är belägen 
norr om Stockholm samt Center Syd i Löddeköpinge. 

5.2.2.1 Bergvik Köpcentrum  
Bergvik Köpcentrum ligger i Karlstad och har 60 butiker med ett stort restaurangutbud 
(Bergvik, 2015). Butikerna är lättillgängliga då området är uppbyggt som en hästsko vilket 
möjliggör smidig intern transport på området. Handelsområdet genomgår en utbyggnad och 
renovering där 20 nya butiker tillkommer och såväl interiören som exteriören förändras. 
Utbyggnaden sker i samverkan mellan de fyra fastighetsägarna och kommer att ske i ett 
antal etapper. De fyra fastighetsägarna har bildat ett handelsbolag för att sköta utvecklingen 
av området. I handelsbolagets styrelse sitter varsin representant från respektive bolag med 
tillhörande suppleant. Alla beslut kräver att samtliga fastighetsägare är eniga. 
Handelsbolaget har två stycken heltidsanställda handelsområdesansvariga som arbetar med 
den dagliga driften, marknadsföring och med digitalisering av handelsplatsen. 
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FIGUR 5.2-4. SAMVERKANSSTRUKTUR FÖR BERGVIKS KÖPCENTRUM (BERGVIK, 2015). 

5.2.2.2 Barkaby Handelsplats 
Barkaby handelsplats ligger strax norr om Stockholm och har över 100 stycken butiker. Året 
2005 startades arbetet med att bilda en företagarförening för intresserade aktörer på plats 
(Barkabyhandel, 2015). Syftet var att skapa en relation och ett nätverk mellan aktörerna och 
mot kommunen. Samverkansfrågor som föreningen arbetade med var att skapa gemensam 
marknadsföring för handelsplatsen, digitalisera området och hantera praktiska åtgärder som 
kollektivtrafik, bevakning och skötselavtal. Visionen är att vara Stockholms bästa 
handelsplats för både kunder och anställda. Den hierarkiska strukturen för 
företagarföreningens styrelse redovisas nedan. 

 

FIGUR 5.2-5. FÖRETAGARFÖRENINGEN PÅ BARKABY HANDELSPLATS (BARKABYHANDEL, 2015). 

Ordförande – Welcome Hotels. 

Sekreterare – Babyland. 

Kassör – Mio Möbler. 

Ledamöter – Beckers, S Q Outlet. 

Adjungerande – Järfälla kommun, IKEA, Elgiganten. 

Revisor – Revisionsbyrån Allians. 

Centrum-
ledning

Konsum 
Värmland 39 %

Eurocommercial 
31 %

Ancore 48 AB 
19 %

OK Värmland 
11 %

Ordförande

Sekreterare Kassör Ledamot
(2 st)

Adjungerade
(3 st) 

Revisor
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5.2.2.3 Center Syd 
Handelsområdet är beläget i Kävlinge kommun och har närmare 300 stycken aktörer 
etablerade varav 153 stycken är medlemmar i Handelsplats Center Syd ekonomiska förening 
som bildades 2010 (HPCS, 2015). Visionen är att utveckla området tillsammans för att skapa 
en attraktivare handelsplats och öka besöksantalet. Genom förbättringar av miljön på 
handelsplatsen och fokus på utveckling av samverkansgruppen skapas en mer vinstdrivande 
handelsplats. Fördelarna som medlemmarna får är gemensam marknadsföring, ett stort 
nätverk, chans att kunna påverka handelsområdet. Utöver detta får företaget och dess 
anställda olika förmåner på handelsplatsen. På den gemensamma hemsidan kan information 
hämtas om såväl handelsplatsens utbud, öppettider, lokalisering och om vilka medlemmar 
som ingår i samverkansgruppen. Dessutom har handelsområdet anställda som arbetar med 
den dagliga driften och kommunikationen. 

 

FIGUR 5.2-6. STYRELSEN PÅ CENTER SYDS HANDELSPLATS (HPCS, 2015). 

Ordförande – Elektroproduktion AB. 

Sekreterare – Solkärnan AB. 

Kassör – Max Hamburgerrestauranger AB. 

Ledamöter – ICA Maxi, Myrko Fastigheter AB, Kävlinge kommun (3 st.), Felestad New Wave 
Profile, Henderson Global Investors, Kartguiden AB. 

Adjungerande – Kävlinge kommun, Lucy´s Diner. 

Revisor – Nyström & Partners Revisior, Privatperson (suppleant). 

5.2.3 Ägarstruktur på de tio största handelsområden i Sverige 
En databas som SSCD (2015) tillhandahåller har använts för att identifiera de tio största 
handelsområdena baserat på omsättning per år. Antal ägare för varje handelsområde 
framgår i tabell 5.2-1, det karaktäristiska är att varje enhet har en större ägare. Samverkan 
sker idag på hälften av de tio handelsområdena. 

Ordförande

Sekreterare Kassör Ledamot
(6 st)

Adjungerande 
(2 st)

Revisor

Suppleant
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TABELL 5.2-1. SAMMANSTÄLLNING ÖVER DE TIO STÖRSTA HYBRIDHANDELSPLATSERNA I SVERIGE. 

 

 

5.3 Hur ser framtidens handelsområde ut? 
Både djupintervjuerna och enkätstudien bekräftar att omvärldsanalysering sker kontinuerligt 
men olika frekvent. Av 69 stycken svarande i enkätstudien uppgav åtta stycken att analys 
sker på daglig basis, sju stycken gör det veckovis, 16 stycken månadsvis, 15 stycken 
kvartalsvis och 23 stycken på årlig basis. Ingen svarade ”aldrig” vilket föranleder att de 
ansvariga håller sig uppdaterade. 

 

FIGUR 5.3-1. FREKVENS FÖR OMVÄRLDSANALYSERING ENLIGT ENKÄTSTUDIEN. 

För att överleva på en konkurrensutsatt marknad i framtiden anser respondenterna att det 
är nödvändigt att bredda utbudet mot konsument. Det blir därmed ännu viktigare att kunna 
erbjuda allt-i-ett lösningar för att kunna konkurrera om människors tid, snarare än pengar. 
Olika typer av kulturistiska inslag och service är tvunget att implementeras för att fortsätta 
locka konsumenter till handelsplatsen. För de handelsplatser som ligger i nära anslutning till 
städer, finns det möjlighet att integrera andra verksamheter såsom bostäder och kontor 
menar affärsutvecklingschefen för Atrium Ljungberg.  

Trenden pekar just nu på att handelsplatserna mer och mer ska efterlikna städerna. Uttryck 
som används i branschen är ”multi-use-” och ”mixed-use properties”. 

Handelplats Kommun Storlek [GLA] Omsättning [mdkr] Antal ägare Största ägare Samverkan
Kungens Kurva Handelsområde Stockholm 254 125 6,745 13 IKEA Fastigheter AB Ja
Barkaby Stockholm 150 650 4,885 10 IKEA Fastigheter AB Ja
Erikslund Västerås 174 075 4,570 18 Sveafastigheter AB Ja
Birsta Köpstad Sundsvall 162 175 4,434 21 IKEA Centres Ja
Tornby Handelsområde Linköping 156 300 4,240 13 IKEA Centres Nej
Boländerna Uppsala 190 350 4,205 17 IKEA Fastigheter AB Nej
Nordby shoppingcenter Strömstad 64 800 4,045 1 Olav Thon Gruppen Nej
Väla Volymhandel Skåne 107 475 3,835 4 IKEA Fastigheter AB Nej
Mariebergs Handelsområde Örebro 93 300 3,520 18 IKEA Fastigheter AB Nej
Nordstans affärscentrum Göteborg 77 475 3,480 6 Hufvudstaden AB Ja
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Projektutvecklingschefen för IKEA Centres menar att det är svårt att konkurrera mot handeln 
stadskärnorna eftersom det är en annan form av emotionell shopping erhålls där. Därför 
måste handelsplatserna konkurrera på andra sätt eftersom det är en så pass svår miljö att 
efterlikna. 

Miljösamordnaren på IKEA Centers tog även upp en trend som blivit stor i USA. ”Sharing-
economy” kan bli en möjlig faktor att behöva ta hänsyn till i framtiden. Tanken är att dela på 
gemensamma resurser som inte används för att få ett mer effektivt utnyttjande och även 
spara på miljön och pengar. Frågor som då blir aktuella är antalet parkeringsplatser och hur 
försäljningsvolymerna kommer att påverkas.  

Enligt affärsutvecklingschefen på Atrium Ljungberg kommer det ställas högre krav på 
fastighetsägarna och dess organisationer i framtiden. Små löpande förändringar måste göras 
för att ständigt möta och överträffa konsumentens förväntningar. Ett mer offensivt 
angreppssätt kring själva produkten, handelsplatsen, är därför nödvändigt för att kunna ligga 
steget före konkurrenterna. Som chefsanalytikern på WSP Analys & Strategi menar är det 
viktigt att fördela investeringen över tid för att ha utrymme för förnyelse och kunna ligga i 
fas med trender.  

5.4 IKEA Centres fastighet i södra Marieberg 
5.4.1 SWOT-analys över Mariebergs södra handelsområde 
För att på ett enkelt sätt illustrera olika fördelar och nackdelar med Mariebergs södra 
handelsområde presenteras här en SWOT-analys som är gjord för platsen. 

 

FIGUR 5.4-1. SWOT-ANALYS ÖVER MARIEBERG SÖDRA HANDELSOMRÅDE. 

5.4.1.1 Styrkor 
Först och främst är exponeringen av IKEA Centres lokaler utmärkt. Längs med E20 syns 
byggnaderna tydligt och ingående varumärken har goda markandsföringsmöjligheter. I 

Styrkor
• Exponering

• Ankarbutiker
• Parkeringsmöjligheter

Svagheter
• Vakanser

• Upplevelse
• Tillgänglighet

Hot
• Norra Marieberg

• Omlokalisering av IKEA
• Konjunkturnedgång

Möjligheter
• Samverkan

• Ombyggnation
• Tillväxt

Marieberg
Södra
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kombination med ett stort flöde finns det goda förutsättningar för en lyckad verksamhet 
med stabil omsättning. Ett bevis på detta är att både Willys och BikePartners omsättning har 
legat på en stabil nivå de senaste åren. IKEA’s varuhus tillsammans med dagligvarubutiken 
Willys är två stora ankarbutiker som drar trafik till hela området. Restaurangutbudet i 
området ligger strategiskt nära IKEA Centres fastighet med både IKEA’s egen restaurang 
samt Max hamburgerrestaurang, resterande restaurangutbud finns i norra Marieberg 
handelsområde. 

Området som sådant erbjuder en bred volymhandel med utbud mestadels inom 
heminredning men även butiker som erbjuder sport- och fritidsprodukter samt ett par 
butiker för barnfamiljer. Samtliga fastigheter får anses tillhandahålla goda 
parkeringsmöjligheter. 

 

 

FIGUR 5.4-2. BUTIKSMIX I MARIEBERG SÖDRA HANDELSOMRÅDE. VAKANSER ÄR MARKERADE (IKEA 
CENTRES, 2014). 

Slutligen har området ett stort upptagningsområde med primärt 180 000 invånare. Regionen 
Örebro är inne i en tillväxtfas vilket gör att det potentiella kundunderlaget kommer öka 
ytterligare. 

5.4.2.2 Svagheter 
Området har en relativt hög grad av vakanser vilket även har drabbat IKEA Centres lokaler. 
Detta kan bero på IKEA’s utspel om att flytta verksamheten till det nya etableringsområdet i 
norr. I kombination med den ovissa framtiden har det varit svårt att hitta nya hyresgäster till 
de tomma lokalerna mellan BikePartner och Willys. Den höga vakansgraden har föranlett att 
incitamenten för högre hyressättningar har minskat. 
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Lokalerna är av äldre karaktär som tillsammans med de lediga lokalerna bidrar till att 
helhetsbilden för området blir färglös. Detta genomsyrar i princip hela Marieberg södra 
handelsområde. För IKEA Centres del är det främst det skuggande plåttaket i kombination 
med ett parkeringshav utan grönytor som medverkar till ett minskat intryck. Tillgängligheten 
mellan IKEA Centres lokaler får anses vara god men förbättringsmöjligheter finns för att 
minska motståndet mot intern transportering. Hela området kännetecknas i övrigt av 
bilburen trafik på grund av de långa avstånden mellan butikerna. I och med denna 
utspriddhet krävs det åtgärder så som skyltning för att göra konsumenten medveten om 
vilka varumärken som existerar på området och för att inte förstora barriäreffekterna. 

Gällande IKEA Centres del av området kan utbudet förbättras eftersom vakanser föreligger. 
De få hyresgäster som finns idag skapar inte några klustereffekter utan är i sig självgående 
verksamheter. Det finns inte heller något service- eller nöjesutbud som ökar drivkraften för 
konsumenten att spendera mer tid på handelsområdet. BikePartner är förvisso en nischad 
butik men det finns andra alternativ som Cykelringen, Intersport och XXL på området. För 
konsumenternas dagligvaruinköp konkurrerar Willys med Coop i norra Marieberg 
handelsområde. 

5.4.3.3 Hot 
Mariebergs handelsområde har en extern och en intern hotbild. Eftersom handelsområdet 
som sådant tydligt har blivit uppdelat i en nordlig och en sydlig del konkurrerar de om 
samma kundunderlag, framförallt för det södra området.  Gallerian i den nordliga delen av 
Marieberg som också kan ses i bilden nedan har starka ankarbutiker i form av MediaMarkt, 
Elgiganten, Coop men också Bauhaus.  

 

FIGUR 5.4-3. BUTIKSMIX I MARIEBERGS NORRA HANDELSOMRÅDE. VAKANSER ÄR MARKERADE (IKEA 
CENTRES, 2014). 

Det här i kombination med en senare etablering gör att fräschören är högre vilket 
konsumenter uppskattar. Ytterligare ett hot mot den södra delen är om och när IKEA väljer 
att flytta på sig. Förlorandet av denna ankarbutik kommer med all sannolikhet att minska 
flödet kraftigt i de södra delarna eftersom den absolut största och nyaste delen av 
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volymhandeln då kommer vara förlagd i den norra delen.  I bilden nedan syns planområdet 
som är tänkt för nyetablering av handel och icke störande verksamheter.  

 

FIGUR 5.4-4. FRAMTIDSVISIONER FÖR NORRA DELARNA AV MARIEBERGS HANDELSOMRÅDE (ÖREBRO 
KOMMUN, 2015). 

Utöver att Marieberg i sin tur har en intern konkurrens finns det även en extern konkurrens 
med andra handelsområden inom Örebro kommun. De som framförallt konkurrerar med 
Marieberg är Aspholmen/Bista, Boglundsängen och Örebro Centrum. Men det finns även 
Erikslund och Karlstad med IKEA-varuhus som konkurrerar om kundunderlaget, framförallt 
gällande de konsumenter som har en lite längre sträcka till Örebro och Marieberg. 
Vakanserna som återfinns i de södra delarna bidrar till att det finns en ökad risk för att en 
negativ spiral inleds och när hyresavtal väl löper ut, väljer de att inte förlänga, vilket i sin tur 
leder till ännu fler vakanser. En faktor som är svår att påverka men som kan förstärka en 
negativ trend är konjunkturens fluktuationer. En konjunkturnedgång kan leda till en defensiv 
marknad och uppskjutna nyetableringar. 
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5.4.4.4 Möjligheter 
En väsentlig möjlighet för fastighetsägarna i den södra delen av Marieberg är att skapa en 
samverkansgrupp för att öka flödet och hjälpas åt att hitta nya hyresgäster. En 
utvecklingspotential föreligger då många butiker ligger i skymda lägen. Med bättre skyltning 
eller digitalisering av handelsområdet kan exponeringen ökas. Det finns en möjlighet att 
nischa butikerna kring BikePartner där butiker med inriktning mot friluftsliv kan vara utav 
värde för att skapa en klustereffekt. En annan strategi är att etablera butiker med 
heminredningstema för att spinna vidare på IKEA’s koncept. IKEA Centres har dessutom ett 
framarbetat konceptförslag för upprustning av fasaden som i sådana fall kommer hjälpa till 
att marknadsföra deras butiker då den är så fördelaktigt exponerad mot väg E20 som den är. 
Mer och fler gröna inslag som konceptbilden visar, gör att upplevelsen förbättras och 
gångavstånden mellan butiker kan fås att upplevas vara mindre genom olika typer av 
illusioner. Byggnaden skulle bli mer välkomnande och butikerna skulle bli mer utsatta för 
dagsljus om åtgärderna genomförs. 

 

FIGUR 5.4-5. KONCEPTFÖRSLAG FASAD VÄST (IKEA CENTRES, 2015). 

Tillväxten för Örebro kommun beräknas vara god för de kommande åren vilket hjälper till att 
stabilisera men också öka omsättningen för de etablerade butikerna i takt med att 
konsumentunderlaget ökar. Stannar dessutom IKEA kvar under en längre tidsperiod ökar 
incitamenten från potentiella nya hyresgäster att etablera sig. En annan idé är att hyra ut de 
vakanta lokalerna till IKEA. På detta sätt säkras intäkter, men då försvinner potentialen av att 
kunna diversifiera utbudet på platsen. Olika typer av events, så som säsongsbetonade pop-
up butiker, bilbingo eller olika typer av kampanjer som gäller inom området kan hjälpa till att 
öka intresset över en längre tidshorisont. 
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5.4.2 Investeringsbedömning av fasadrenovering 
Kapitalvärdesmetoden har tillämpats för att bedöma hur lönsam en investering avseende 
upprustning av fasaden är. Modellen beskriver investeringens nettonuvärde med hänsyn till 
framtida kassaflöden. En investering är lönsam om nuvärdet är större än 
investeringskostnaden, det vill säga om nettonuvärdet är större än noll. 

𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡 =  −𝐺 + 
𝑎

(1 + 𝑟) +
𝑆

(1 + 𝑟)  

där G betecknar grundinvesteringen, n antal år, a inbetalningsöverskott, r företagets 
kalkylränta och S restvärdet. 

TABELL 5.4-1. HYRESINTÄKTER OCH KOSTNADER FÖR IKEA CENTRES LOKALER. 

 

Vid investeringsbedömning av fasadrenoveringen har tre olika utfall redovisat. Dessa utfall är 
baserade på hur stor sannolikheten anses vara att vakanserna blir fullt uthyrda. 
Grundinvesteringens belopp har inhämtats från IKEA Centres kalkylavdelning och har 
indexreglerats med två procent sedan upprättning år 2012. Inbetalningsöverskottet är 
uppskattat med hjälp av snitthyrorna i området och aktuella driftkostnader. Kalkylperioden 
uppgår till tio år och kalkylräntan är satt till 13 procent. Även återbetalningstiden är 
redovisad i tabell 5.4-2. 

TABELL 5.4-2. NUVÄRDET FÖR INVESTERINGEN MED TRE OLIKA UTFALL. 

 

 

  

Lokal Hyra/kvm Hyresintäkt Drift/kvm Fastighetsskatt/kvm Kostnader Inbetalningsöverskott
IKEA 2 024 kvm 400 kr      809 600 kr       154 kr     84 kr                            481 712 kr    327 888 kr                     
Bike Partner 918 kvm 708 kr      650 000 kr       -  kr      -  kr                          -  kr             650 000 kr                     
Vakant 1 2 160 kvm 700 kr      1 512 000 kr    154 kr     84 kr                            514 080 kr    997 920 kr                     
Vakant 2 720 kvm 800 kr      576 000 kr       154 kr     84 kr                            171 360 kr    404 640 kr                     
Vakant 3 850 kvm 800 kr      680 000 kr       154 kr     84 kr                            202 300 kr    477 700 kr                     
Willys 4 686 kvm 1 500 kr   7 029 000 kr    154 kr     84 kr                            1 115 268 kr 5 913 732 kr                  
Total 11 358 kvm 11 256 600 kr 2 484 720 kr 8 771 880 kr                  

Area

P = 0,25 P = 0,5 P = 1
Grundinvestering 11 387 058 kr         11 387 058 kr       11 387 058 kr       
Inbetalningsöverskott 7 361 685 kr           7 831 750 kr         8 771 880 kr         
Kalkylperiod 10 år 10 år 10 år
Kalkylränta 13% 13% 13%
Restvärde -  kr                       -  kr                     -  kr                     
Kapitalvärde 28 559 238 kr         31 109 925 kr       36 211 299 kr       
Återbetalningstid 1,6 år 1,5 år 1,3 år
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KAPITEL 6. ANALYS 
Resultaten från intervjuerna, enkätundersökningen och datainsamling diskuteras och analyseras ur 

en akademisk synvinkel. Vidare diskuteras också olika strategier som kan appliceras på Marieberg ur 
ett affärsmässigt perspektiv. 

6.1 Att integrera en framgångsfaktor som saknas  
Det råder ingen tvekan om att externhandeln har varit och är fortfarande i en stigande 
trend. Den har koncentrerats och flyttats till befolkningstäta regioner för att verka i stora 
upptagningsområden. Urbaniseringen har kraftigt bidragit till det här scenariot och inte 
sällan växer staden ihop med de externa handelsområdena. I dagens samhälle värderar 
människor sin tid annorlunda mot förr och strävar hela tiden efter att effektivisera sin 
vardag. Inköpen sker tidigare då digitalisering blir ett allt mer vanligt inslag i processen. 
Prisjämförelse, produktjämförelse och val av handelsplats är alla variabler som beaktas av 
konsumenterna. Branschen måste därmed anpassa sig efter denna samhällsförändring för 
att möta konsumentens allt mer rationella beteende. 

För att lyckas är det nödvändigt att förstå konsumentens grundläggande behov och miljön 
som företaget verkar inom. Inslag som dagligvaruhandel och restauranger är grundläggande 
förutsättningar för att möta de fysiologiska och sociala behoven som människor har. 
Handelsområdet kan använda sig av statusbutiker och olika typer av intryck för att förstärka 
upplevelsen och få konsumenten att spendera mer tid på handelsområdet. Det är också 
viktigt att inse att åtgärder inte kan sättas in på alla fronter utan en tydlig strategi krävs för 
att fokusera på de områden som har störst utslag på lönsamheten. Att dyka djupt in i 
företagets konkurrenssituation gör det enkelt att hitta företagets svagheter och styrkor både 
internt och externt. När det mest kritiska området eller områdena har identifierats kan 
därmed en tydlig strategi framarbetas för att förbättra företagets konkurrenskraft.  

”Vi kom fram till att här går det inte att göra små enskilda åtgärder  
utan antingen gör vi allting eller också slår vi inte in en spik till.”  

(Förvaltningschef Cornerstone Advisers, 2015). 

För att möta konkurrensen kan med fördel företaget välja att använda sig av 
kostnadsöverlägsenhet vilket i praktiken innebär att en lågkostnadsposition intas. En annan 
väg att gå är att differentiera sig för att skapa en unik position på marknaden. Om inte dessa 
är lämpliga bör företaget välja att fokusera på en målgrupp för att bli ett självklart val 
framför konkurrenterna och satsa på att höja kundnöjdhetsindexet. Ett alternativ kan också 
vara att avyttra olönsamma delar av verksamheten. Det här ska inte ses som ett 
misslyckande utan snarare en möjlighet att skapa någonting mer lönsamt. Initialt kan det 
vara kostnadskrävande att hitta ett nytt koncept men sett ur ett långsiktigt perspektiv kan 
det finnas mycket att vinna. 

Syftet med både enkätstudien och djupintervjuerna har bland annat varit att identifiera 
framgångsfaktorer för att hitta vilka variabler som kan förbättras för att stärka 
handelsområdets konkurrensposition. Dessa har sedan tidigare i teorin varit kända och har 
med hjälp av studien bekräftats. Teorin som har inhämtats har varit kopplad till handel i stort 
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medan studiens metoder har bekräftat att resonemangen även gäller externa 
handelsområden.  

För att få en bred bild över hur branschen resonerar har resultaten inhämtats från intervjuer 
med representanter från större fastighetsägare, branschorganisationer och kommuner. En 
enkätstudie kompletterar resultatet för att komplettera det kvalitativa resonemanget. 
Läsaren bör ha i åtanke att det är lättare att missuppfatta frågans innebörd i en enkätstudie 
än vid en intervju där frågan alltid kan omformuleras eller förklaras. Enskilda värderingar får 
dessutom större utslag vid färre respondenter som var fallet vid djupintervjuerna. För att 
minimera risken för ett sådant utfall så genomfördes 14 stycken intervjuer. Av dessa arbetar 
tio stycken aktivt med förvaltning och utveckling av flera fastighetsbestånd medan 
resterande fyra ger en något mer objektiv syn över handeln i stort. En sak som ska beaktas är 
att det är flera olika grupper i branschen som får delta genom två olika metoder. Om istället 
personer högre upp i hierarkin också hade fått delta i enkätstudien så hade andra resultat 
erhållits. Med stor sannolikheten hade mer långsiktiga tankar speglat resultatet. Något som 
studien inte har beaktat är konsumentens perspektiv eller hyresgästernas resonemang. 
Fastighetsägarna genomför kontinuerligt kundundersökningar och omvärldsanalyser och får 
därför anses ha bra kännedom om hur konsumenterna värderar framgångsfaktorerna. 
Samma resonemang kan föras avseende hyresgästerna då en tät dialog kontinuerligt förs 
mellan parterna vilket också förklarar val av genomförande. 

Respondenterna från djupintervjuerna och de tillfrågade i enkätstudien fick lov att 
rangordna framgångsfaktorerna. Resultatet skiljer sig något mellan metoderna då 
representanter från fastighetsägarna mestadels tryckte på utbud, tillgänglighet, lokalisering, 
digitalisering, upplevelse samt service och nöjen. De tre första faktorerna är lika högt 
värderade från båda parter. Däremot värderade de handelsområdesansvariga upplevelse 
samt service och nöjen betydligt lägre. En förklaring till detta kan bero på att ägarna har en 
vision som inte riktigt når ut till den operativa verksamheten. En annan tänkbar förklaring är 
att intervjupersonerna representerar fastighetsbolag med större handelsenheter medan det 
genomsnittliga handelsområdet i enkätstudien hade mellan elva och 43 butiker. Större 
handelsenheter har mer behov och utrymme att ta in service- och nöjeskoncept.  

En grundläggande nationalekonomisk teori är att skärningen mellan utbud- och 
efterfrågakurvan speglar marknadens jämvikt. Ett handelsområde med ett stort och djupt 
utbud har lättare att få stora kundflöden tillsammans om de resterande 
framgångsfaktorerna uppfylls någorlunda. Som chefsanalytikern på WSP Analys & Strategi 
uttryckte det så är efterfrågan aldrig större än utbudet. Därmed var denna faktor central att 
studera. Enkätstudien bekräftar detta genom att både medianen och medelvärdet fick högst 
värden av samtliga ingående faktorer. Detta resultat visade bara på att utbudet är en central 
faktor och intervjuerna gav en djupare förståelse till hur det bör byggas upp. Vid val av utbud 
är det viktigt att erbjuda ett basutbud med stora välkända varumärken som kompletteras 
utav trendbutiker för att hålla handelsområdet aktualiserat. Basutbudet utgörs med fördel 
av några ankarbutiker för att dra kundströmmar till handelsområdet. Att lyfta in 
dagligvaruhandel är en god idé för att skapa ett kontinuerligt flöde som kan ge 
synergieffekter på övriga butiker. Om en för stor del av områdets yta allokeras till 
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ankarbutiker kommer lönsamheten påverkas negativt eftersom det är förknippat med en 
lägre hyra per kvadratmeter. Små trendiga butiker har större flexibilitet och kan möta 
konsumentsförändringar snabbare. Resultatet från djupintervjuerna pekar på att de större 
fastighetsbolagen har positionerat sig för den breda massan med både lågpris- och 
premiumbutiker och ett brett sortiment. Därav kan man inte påstå att Porters (1983) 
begrepp kostnadsledarskap är en vanlig marknadsstrategi inom svensk volymhandel.  

”Jag tycker inte att det måste vara ett fullständigt sortiment eller utbud  
men det måste vara ett så träffsäkert utbud som möjligt.”  

(Projektutvecklingschef ICA Fastigheter, 2015). 

Ett handelsområde måste enligt enkätstudien också vara tillgängligt för att vara attraktivt 
vilket också bekräftas av samtliga respondenter från djupintervjuerna. Teorin bekräftar att 
det finns ett positivt samband mellan god tillgänglighet och högre besökssiffror. Faktorn 
värderades i stort sett lika högt som utbudet i enkätstudien. I många fall upplevs 
handelsområden som besvärliga att röra sig inom och på volymhandelsplatser används bilen 
primärt för interna transporter eftersom avstånden mellan butikerna upplevs som stora, och 
sortimentet kräver ofta detsamma. Enklarare åtgärder som planteringar, skyltar och 
övergångställen kan lyfta helhetsintrycket och samtidigt göra området till en säkrare miljö 
att vistas i. Fastighetsägarna vill ha generösa öppettider mot konsumenterna för att sprida ut 
kundströmmarna och erbjuda god tillgänglighet för den breda massan. Detta ställer i sin tur 
krav på att kommunikationen till och från handelsområdet synkroniseras. Fastighetsägarna 
måste även sinsemellan komma överens om vilka öppettider som ska gälla på området så att 
utbudet inte varierar över dygnet. 

Som teorin beskriver det med hjälp av gravitationsmodellen (Morschett et. al, 2011) finns 
det ett negativt samband mellan ökat avstånd och handelsområdets attraktivitet. Vissa 
undantag motsätter denna teori där utbudet är så pass starkt att avståndet inte utgör ett 
hinder för konsumenterna. Ett exempel på detta är Gekås Ullared i Falkenberg kommun. 
Platsen kan i vissa fall även väga upp för ett sämre utbud samtidigt som ett läge med bra 
exponering kräver mindre marknadsföringsinsatser. Att vara etablerad där stora flöden finns 
är A och O eftersom de andra framgångsfaktorerna blir mindre vitala. Handelsområdena kan 
lätt kopiera varandras koncept men att kopiera en plats är desto svårare vilket också gör 
läget till en unik faktor.  

I takt med att samhället förändras och utvecklas kommer andra element än traditionella 
framgångsfaktorer få allt större plats. Den växande e-handeln måste bemötas och integreras 
med handelsområdena istället för att behandlas som en konkurrent. År 2014 uppgick e-
handelns totala omsättning till 44 miljarder SEK vilket förvisso är en liten del av den totala 
sällanköpshandeln. Försäljningskanalen väntas öka med 10-20 procent årligen och vinna 
marknadsandelar enligt E-barometern (PostNord, 2014).  Det går därmed inte att vara 
konservativ och tänka att handelsområdet enbart ska ha traditionella fysiska butiker utan 
nya digitaliserade koncept behövs för att ligga i framkant. Exempel på hur detta har 
hanterats utomlands är ett köpcentrum i London som ligger i framkant gällande digitalisering 
av handelsområden (Westfield, 2015).  



 

98 

I enkätstudien svarade endast tio stycken (14 %) att handelsområdet var digitaliserat men de 
allra flesta ansåg att det är en framtidsavgörande faktor. Starka branschaktörer som inte 
representerade fastighetsägarna var väldigt drivna i frågan om att digitalisering är framtiden 
medan fastighetsägarna däremot var mer försiktiga, eftersom ingen riktigt har vågat ta 
steget. Det är svårt att implementera en obeprövad idé där avkastningen från investeringen 
är okänd. Många höll med i frågan om att upprätta en gemensam hemsida för 
handelsområdet med information om utbud, läge och öppettider och olika former av pick-
and-collect lösningar. Med ett uthämtningsställe med smidig returhantering på 
handelsområdet skapas merförsäljning eftersom konsumenten är på plats. En del produkter 
menar respondenterna inte lämpar sig för andra kanaler än fysisk handel. 
Premiumprodukter är ett exempel där konsumenten förväntar sig en viss typ av service 
kopplad till köpet. Men återigen har ingen riktigt utvecklat hur implementeringen ska gå till.  

”Att personalisera sina erbjudande och göra det mer relevant för kunden,  
det är det som blir utmaningen, inte själva tekniken i sig, för den finns.”  

(Juniorkonsult HUI-Research, 2015). 

Under intervjuerna tog respondenterna upp upplevelse som en viktig faktor för 
handelsområden. Konsumenten värderar mest köpcentrum efter upplevelsen medan det 
primära syftet på en volymhandelsplats är en effektiv handel. Många fastighetsägare har 
säkerligen svårt att se incitament för att göra större investeringar kopplat till upplevelse, så 
som fasadrenovering, anläggning av grönytor eller skyltprogram. Om liknande investeringar 
genomförs upplevs handelsområdet som uppdaterat och nytt vilket är en parameter som 
åtminstone i teorin ska öka kundflödet. Även om besöksstatistik förs och förändring kan 
observeras i samband med renoveringar så är variabeln osäker vid investeringsbedömningar. 
Det är lättare att motivera resursallokering för att hitta nya hyresgäster eller andra koncept 
som kan bidra till att lyfta handelsområdet. Men det är helheten som konsumenten i 
slutändan kommer ihåg vilket i positiva fall kan leda till muntlig marknadsföring, det visuella 
intrycket bör därför inte förringas.  

Något som de större fastighetsägarna frekvent arbetar med är olika miljöcertifieringar. I 
branschen ses det som en hygienfaktor och är en standard vid nyproduktion. Sådana 
satsningar är något kostsammare initialt men återbetalar sig över tiden då material håller 
längre samt genom att driftkostnaderna sänks. Allt fler hyresgäster efterfrågar gröna 
hyresavtal och om fastighetsägarna kan erbjuda det skapas fördelar gentemot konkurrenter. 
Ingen av respondenterna såg något samband mellan certifierade byggnader och ökad 
omsättning. De operativa handelsområdesansvariga värderade denna ”framgångsfaktor” 
relativt lågt, rangordningsvis placerade den sig på en sjundeplats av totalt nio faktorer. Det 
är inte en faktor som avgör vilket handelsområde konsumenten väljer men sannolikheten är 
högre att ett specifikt handelsområde väljs om det håller hög standard.  

En observation är att handelsområden går mot att erbjuda helhetslösningar för att få 
konsumenten att spendera mer tid i syfte att öka försäljningen. Det handlar även om att 
rationalisera människors vardag genom att erbjuda alla typer av ärende på en och samma 
plats. Respondenterna är övertygade om att den traditionella handeln minskar till fördel för 
inslag som primärvård, träningsmöjligheter, sportbarer, bibliotek och biografer. En faktor 
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som ska beaktas är att ett betydligt mindre hyresbelopp kan tas ut från denna typ av 
verksamheter. Primärt har dessa koncept endast varit aktuella för köpcentrum men borde 
även kunna integreras i viss mån på volymhandelsplatser för att addera något nytt. En 
intressant iakttagelse är att de svarande i enkätstudien värderade denna faktor som lägst 
medan respondenterna från intervjuerna tryckte mycket på vikten av att erbjuda något 
extra. En tanke över skildringen i resultatet är att fastighetsägarna arbetar mer med 
långsiktig trendspaning medan de operativa cheferna fokuserar på snabba resultat och kan 
därför ha en kortare tidshorisont.  

6.1.1 Framgångsfaktorer i Marieberg 
För att hjälpa till att besvara studiens syfte används Marieberg handelsområde som en 
fallstudie. Fastigheten som ligger i anslutning till IKEA är utsatt för konkurrens och har 
vakanta lokaler. Därför är det ett fördelaktigt objekt att studera och analysera med hjälp av 
teori och insamlat resultat. Kapitlet om marknadsläget i Örebro kommun har upprättats för 
att ge en bakgrund och prognos för framtiden så att studiens forskningsfrågor lättare kan 
besvaras. För att kunna bedöma och hitta utvecklingsmöjligheter har en SWOT-analys även 
upprättats för att identifiera handelsområdets styrkor och svagheter respektive hot och 
möjligheter. Detta verksamhetsanalytiska verktyg är tydligt kopplat till studiens syfte och 
samtliga framgångsfaktorer återfanns i SWOT-analysens fyra olika kategorier. 

Enligt SSCD´s (2015) sammanställning över handelsområden med omsättning som nyckeltal 
placerar sig hela Mariebergs handelsområde på plats nummer nio. Gallerian som är 
etablerad i norra delarna höjer den totala omsättningen markant och lyfter hela området.  
Det södra området i Marieberg har alltså goda förutsättningar för att vara ett framgångsrikt 
handelsområde eftersom även IKEA finns där och skapar flöde dit. Som Rämme (2014) tar 
upp så ligger Örebros försäljningsindex på 150 vilket betyder att staden har en stark 
dragningskraft från omkringliggande städer. Det beror säkerligen på IKEAs närvaro i 
Marieberg eftersom åtta av tio städer med högst försäljningsindex också har ett IKEA-
varuhus etablerat. IKEA i Marieberg har ett stort upptagningsområde eftersom de närmaste 
varuhusen finns i Karlstad, Borlänge, Västerås och Linköping. Örebros försäljningsindex 
avseende dagligvaruhandeln ligger enligt Rämme (2014) på 96 vilket indikerar att Örebros 
befolkning väljer att handla mat utanför staden. Detta är till fördel för Marieberg södra 
handelsområde eftersom de har Willys som stor dagligvaruaktör och dessutom ligger i 
anslutning till IKEA. En intressant iakttagelse är att Marieberg har en starkare dragningskraft 
än Örebro City. I konsumentundersökningen som Rämme (2014) genomförde visade det sig 
att fyra av fem boende utanför Örebro någon gång har besökt Mariebergs handelsområde, 
medan endast hälften hade besökt stadskärnan i syfte för handel. Detta visar att det finns 
framgångsfaktorer som är starkare i Marieberg än i stadskärnan. En annan aspekt är att 
Marieberg södra har goda parkeringsmöjligheter vilket konsumenterna värderar högt enligt 
samma konsumentundersökning. 

I dagsläget utgör dagligvaruhandeln en större del av den totala handeln i Örebro än 
sällanköpsvaror. WSP Analys & Strategi (2014) prognosticerar att år 2030 kommer detta 
faktum att vara tvärtom. Denna information underlättar vid val av framtida utbud och 
hyresgäster. Siffrorna för hyresnivåer samt konkursstatistik visar att Örebro är en attraktiv 
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stad att idka handel i. Höga hyresnivåer samt få konkurser visar på att det finns en stark 
köpkraft i regionen. Med detta i åtanke är det något förvånande att vakansgraden är så pass 
hög som den är i Marieberg. En förklaring till detta kan vara att de stora beprövade 
koncepten är de som är mest attraktiva medan de mindre har svårare att klara sig över tid. 
Detta antagande styrks av att andelen butiker som omsätter mindre än tio miljoner SEK 
uppgår till mindre än hälften. 

6.2 Är samverkan en lämplig förvaltningsstrategi att implementera? 
Alla verksamheter har någon gång börjat i liten skala för att sedan expandera med mål att 
uppnå skalfördelar. En vanlig väg att gå är att försöka attrahera kunder från konkurrenter 
genom att penetrera marknaden eller genom att öka befintliga kunders konsumtion genom 
olika former av lojalitetssatsningar. Nästa steg är att utveckla företagets utbud och hitta nya 
försäljningskanaler för att vara tillgänglig där kundflödena finns.  

Konkurrensen mellan aktörerna har intensifierats de senaste 20 åren vilket har bidragit till 
pressade marginaler och ett behov av att kostnadseffektivisera har växt fram. 
Respondenterna i enkätstudien värderade konkurrensnivån som hög i dagsläget mellan olika 
handelsområden. Primärt handlar det inte bara om konkurrensen mellan handelsområdena 
utan mer om att leverera vad kunden verkligen efterfrågar på ett tidseffektivt vis. Om 
Porters (1983) femkraftsmodell studeras ur ett perspektiv för handelsområden så är det 
centrala att analysera konkurrensen för befintliga företag på området. Ur ett teoretiskt 
perspektiv skulle de interna företagen tjäna på att samarbeta för att kunna profilera sig som 
en större enhet och därmed istället konkurrera gemensamt mot andra handelsplatser. I takt 
med att området utvecklas ökar även konsumenternas valmöjlighet då utbudet breddas. 
Deras förhandlingsstyrka ökar därmed eftersom nya alternativ återfinns. Forskning visar att 
konsumenterna föredrar nya handelsområden framför de äldre. Utan förnyelse och 
återinvestering tappas kraft till fördel för konkurrerande nyetablerare. För att möta Porters 
(1983) syn på leverantörers förhandlingsstyrka som i detta sammanhang kan kopplas till 
hyresgästerna måste en relation byggas upp och ett förtroende skapas. Ur ekonomisk 
synvinkel är kundnöjdhet en av de viktigaste faktorerna för ökad lönsamhet. Det gäller att 
skapa ett stort värde för kunden så att inga incitament för omlokalisering eller 
hyressänkningar finns. Slutligen kan Porters (1983) femte kraft, substitutprodukter, liknas vid 
andra handelsområden eller handelskanaler. 

I expansionsfasen växer företaget genom att antingen etablera fler butiker i egen regi eller 
förvärva andra företag eller fastigheter för att skapa en tydligare ägarstruktur. Om det inte 
är lämpligt eller finns möjlighet kan en samverkansstruktur vara på sin plats. Incitamenten 
för detta är att dela på ekonomiska aktiviteter och utveckla handelsområdet gemensamt. På 
så sätt skapas en tydlig enhet som kan arbeta mot gemensamma mål för att få ett 
gynnsammare utgångsläge på den konkurrensutsatta marknaden. Konsumenten upplever 
enheten som mer strukturerad vilket kan vara ett led till mer lojala kunder. Styrningen i 
sådana här företagarföreningar är komplexa och ibland trögrörliga eftersom hänsyn måste 
tas till samtliga parter. Vidare är också investeringsviljorna samt avkastningskraven skilda 
mellan företagen som i sin tur leder till en ineffektiv styrning. 
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Av totalt 69 stycken tillfrågade handelsområdesansvariga besvarade 63 stycken att 
samverkan är en bra idé att införa. Det bekräftar studiens syfte om att samverkan är en 
odiskutabelt bra strategi att införa ur en teoretisk synvinkel men det finns en del svårigheter 
i praktiken. Intrycket från djupintervjuerna är att representanter från de större 
fastighetsbolagen är positiva i frågan men skeptiska mot utförandet. De ansåg att 
motivationsnivån till aktiv förvaltning hos mindre fastighetsägare eller passiva fonder är för 
låg. Vidare ansåg de att företagen i branschen har för stora egenintressen och olika 
strategier att driva verksamheten. Ambitionsnivån är en faktor som ofta inte korrelerar.  

”Det är bara att inse att tillsammans blir man mycket starkare,  
i nästan alla sammanhang är det nyckeln till framgång och de som inte förstår det,  

de byts ut mot andra som vill samarbeta.”  
(Förvaltare IKEA Centres, 2015). 

En återkommande fråga är vem som ska vara drivande i samverkansföreningen. En 
intressant företeelse är att representanterna från de stora fastighetsbolagen ansåg att de 
själva ska vara drivande. Om de inte är detta ser de mindre bolagen inte några incitament till 
att själva anstränga sig i frågan. Samtidigt resonerar vissa av de större bolagen att de inte har 
tillräckligt starka incitament för att allokera resurser på den administration som krävs. 

Respondenterna fick svara på hur gruppen skulle kunna konstrueras för att skapa en bild 
över hur branschen resonerar. Inte helt förvånande så borde fastighetsägarna vara navet i 
gruppen, hyresgästerna bör involveras för att få en tydlig koppling till den operativa 
kärnverksamheten och kommunen är bra att engagera då de är styrande i frågan om 
handelns utveckling. 

En annan fråga som diskuterades frekvent var vilka kostnader som skulle kunna vara aktuella 
att dela på. Det bottnade i att marknadsföring är det enskilt största området som 
fastighetsbolagen ser att de kan vinna någonting på. Det här är ett område som inte kräver 
något större informationsutbyte vilket inte avslöjar deras agendor. Alla har intresse av att 
handelsområdet ska uppfattas som en enhet ur konsumentens synvinkel. Enkätstudien 
visade att marknadsföringsfrekvensen skiljer sig åt något mellan olika aktörer. Cirka en 
tredjedel marknadsför på daglig basis, en tredjedel veckovis och sista tredjedelen månadsvis. 
Endast en bråkdel arbetar inte aktivt med marknadsföring. Spridningen i resultatet kan bero 
på olika strategier, storlek på handelsområdet eller att marknadsföring kan ske centralt inom 
vissa bolag. Samtidigt är flera svaranden i enkätstudien ansvariga för köpcentrum eller 
gallerior vilket också sannolikt kan ha gett utslag och påverkat resultatet. En annan förklaring 
är att respondenterna från djupintervjuerna menade att marknadsföringsansvaret ibland 
ligger på hyresgästerna. En observation är att volymhandelsplatser inte marknadsförs i 
samma utsträckning som köpcentrum eller gallerior trots att syftet är detsamma. 

En enkel sak som hjälper till att marknadsföra handelsområdet är att skapa en hemsida för 
det ingående utbudet på handelsplatsen. Att digitalisera utbudet gör det mer lättillgängligt 
för kunden och köpet kan därmed börja tidigare. Det kan också vara relevant som några 
respondenter tar upp att visa aktuella öppettider och butikers lokalisering på 
handelsområdet. Samverkansgruppen kan med fördel utgå av Armstrong et. al (2013) 
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marknadsföringsprocess där idén är att skapa starka kundrelationer. Genom att känna och 
förstå målgruppen kan utbudet gemensamt anpassas på handelsområdet. En utmaning för 
handelsområden är att likt starka varumärken skapa en lojalitet till platsen genom att addera 
ett högt kundvärde. En samverkansgrupp kan vara en möjlig kanal för att utbyta information 
om varandras kunder vilket är en förutsättning för att arbeta strategiskt med 
handelsområdet som en enhet. Med informationen kan Maslow’s (McGoldrick, 2002) 
behovskriterier lättare uppfyllas.  

Upphandlingar mot kommun eller privata aktörer var också något som respondenterna tog 
upp som fördelar. Framförallt är det el, värme och kyla som tillsammans kan upphandlas och 
därmed kan fastighetsföretagen få olika typer av skalfördelar gentemot energibolagen. Har 
volymhandelsplatsen en stor och gemensam parkering finns även incitament för att 
samverka kring ett skötselavtal för att handelsområdet ska se välvårdat ut. Dessa avtal 
brukar vara relativt orättvist konstruerade beroende på vem som är kund. Olika 
verksamheter kräver olika mycket underhåll, att endast basera kostnaderna på aktuell area 
kan därmed bli missvisande.  

Framförallt handlar det om att fastighetsbolagen har samma visioner kring handelsområdet. 
Affärsidén är i grund och botten att erbjuda konsumenten möjlighet till handel, få in 
hyresintäkter från hyresgästerna och sänka kostnaderna för att öka fastighetsvärdet på sikt. 
Beroende på marknadsläget ger olika åtgärder varierande utfall, men varje sparad krona 
ligger i allas intresse. Som tidigare forskning anspelar så bidrar säljfrämjande aktiviteter till 
ökad omsättning och besöksfrekvens. En lämplig strategi är att tillsammans implementera en 
struktur för säljfrämjande aktiviteter. Om det finns en framarbetad policy kring dessa blir det 
enklare att genomföra aktiviteter som inte tillhör den dagliga verksamheten.  

Sammanställningen som har upprättats för de tio största handelsområdena, visar 
ägarstrukturen och om det i dagsläget finns någon samverkan. Syftet med 
sammanställningen var att försöka hitta ett samband mellan storlek, omsättning och antal 
ägare för att identifiera om samverkan är en framgångsfaktor. Ingen säker slutsats kan dras 
men en observation är att de handelsområdena med störst omsättning och flest antal ägare 
även har samverkan på området. De som placerar sig längre ner på listan har färre antal 
fastighetsägare och ingen samverkan. Något som kan förklara denna uppdelning är att 
områden med ett stort antal fastighetsägare kräver ett strukturerat upplägg för att den 
interna kommunikationen på handelsplatsen ska fungera. Få ägare har kortare beslutsvägar 
och färre att ta hänsyn till. Antagligen är inte denna faktor avgörande men säkerligen ett 
redskap för att ta handelsområdet till nästa nivå när de andra framgångsfaktorerna är 
uppfyllda. En intressant observation är att IKEA är representerade på åtta av de tio största 
handelsområdena och det är nästan så att IKEA-varuhusen därmed borde klassas som en 
framgångsfaktor i sig.  

Volymhandelsområden har en viss form av frihet som andra former av handelsplatser 
saknar. En anledning till att etablera på externa handelsområden är att strukturen inte 
kräver samma administrativa medverkan som på ett köpcentrum. Det här kan vara en 
tänkbar förklaring till att det inte råder mer samverkan än vad det gör på externa 
handelsområden.  



 

103 

6.2.1 Samverkan i Marieberg 
I Mariebergs södra handelsområde finns det en mycket spridd ägarstruktur. Totalt är 
området uppdelat i 21 olika fastigheter med 13 stycken ägare och det råder i dagsläget ingen 
samverkan mellan fastighetsägarna. Sammanställningen genomfördes för att se hur en 
eventuell samverkan skulle kunna konstrueras för Marieberg. Sett till antal fastigheter är 
kommunen den största aktören medan IKEA och IKEA Centres är stora ägare sett till ytan. 
Det finns ett antal starka lokala aktörer som har stort inflytande över området. Som 
Armstrong et. al (2013) väljer att beskriva det handlar konkurrens idag mer om 
konkurrerande värdenätverk än om företagskonkurrens. Om handelsplatsen studeras med 
hjälp av Bostonmatrisen (Armstrong et. al, 2013) är en ledande strategi att behålla de bolag 
eller butiker som har höga marknadsandelar och avveckla de delar som inte utgör 
kärnverksamheten. Detta kan bli svårt att implementera med så pass olika fastighetsägare, 
men med gemensamma mål och visioner hade processen kunnat underlättas. 

6.3 Vilka framtidsmöjligheter finns? 
Omvärldsanalysering sker med olika frekvens i branschen, resultatet från enkätstudien visar 
på att två tredjedelar gör det kvartalsvis eller mer frekvent. Anledningen till att frågan 
figurerar i studien är för att kunna se hur fastighetsbolagen arbetar för att vara uppdaterade. 
Med denna typ av förstudie säkras det att handelsplatse alltid är aktuell. Alla 
framgångsfaktorerna utom läget varierar över tid och behöver därmed ses över med jämna 
mellanrum för att handelsområdet ska fortsätta att vara konkurrenskraftigt. För 20 år sedan 
såg handeln annorlunda ut mot vad den gör idag och det är därför helt omöjligt att förutspå 
hur de kommande två decennierna kommer att utvecklas. Därmed är det viktigt att hålla sig 
så ajour som möjligt för att inte hamna efter trender. Syftet med kapitlet är att försöka 
identifiera vad branschen anser kommer vara viktigt i framtiden så att det därmed blir 
lättare att forma framgångsfaktorerna efter detta. 

De större fastighetsbolagens strategier skiljer sig från bolag till bolag och kan härledas 
tillbaka till Mintzbergs (1987) och Porters (1983) teorier om strategi. Marknadens 
konjunkturer och kunders växande behov kräver planering som sträcker sig över flera år och 
en tillräcklig flexibilitet krävs för att kunna hantera svängningar. Olika typer av mönster som 
Mintzberg (1987) tar upp kan appliceras tillsammans med Porters (1983) teori om 
differentiering så att en unik position kan intas på marknaden. Detta ger i sin tur bättre 
förutsättningar för att skapa ett högt kundvärde. Aktörer på handelsområden kan använda 
Armstrong et. al (2013) 4P-modell som ett verktyg för att identifiera den optimala 
marknadsmixen.  

Trenden pekar på att externa handelsområden går mot att bli mer allt-i-ett lösningar, där 
fokus ligger på att rationalisera konsumentens vardag. Internationellt sett finns det många 
exempel där externa handelsområden erbjuder bostäder, kontor och samhällsnära tjänster.  
Det är inte längre enbart traditionell handel som gäller på dagens handelsområden utan 
utveckling pekar åt att erbjuda det som städer erbjöd förr. Dagens handelsplatser är 
morgondagens stadskärnor. Skillnaden blir att en del av den emotionella shoppingen som 
återfinns i stadsmiljö uteblir. Därför kan det inte ses som konkurrens mellan 
handelsplatserna och stadskärnorna eftersom det egentligen är två olika typer av shopping.  
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"Jag tror att det inte räcker med att bara erbjuda butiker i framtiden utan det är 
annan kommersiell service som ska adderas så att det blir naturligt att åka till våra 

handelsplatser för att mötas och uträtta sina servicebehov."  
(Projektutvecklingschef IKEA Centres, 2015). 

En faktor som är och kommer bli än mer aktuell i framtiden är att integrera teknik för att 
digitalisera handelsområden på olika sätt. Resultatet visar på att det är få som arbetar aktivt 
med digitalisering idag, men majoriteten är positivt inställda och tror att faktorn kommer bli 
avgörande för framtiden. Digitalisering var ett naturligt inslag i studien för att belysa vilka 
framtida utmaningar handelsområden står inför. Enkätstudien har använts för att ta reda på 
hur vanligt det är med digitalisering idag och den allmänna inställningen och 
djupintervjuerna kompletterar frågan och belyser olika strategier för att kunna integrera 
tekniken. Det är knappast en fråga om handelsområden bör digitaliseras utan snarare när 
och hur det ska genomföras. Det är ännu en osäker modell att integrera och frågor som hur 
fastighetsägarna ska kunna ta ut hyra om en del av hyresgästernas omsättning digitaliseras 
måste också beaktas. Dessutom är det svårt att förutse effekterna och uppskatta nyckeltal 
som avkastning och återbetalningstid från den här typen av investeringar som saknar 
referensobjekt. Ett faktum är dock att den växande e-handeln istället måste bemötas och 
inte ignoreras.  

Jordens resurser är ändliga vilket stimulerar nya typer av ekonomier. Strävan efter större 
effektivitet kring resursutnyttjande är högaktuellt eftersom dagens slit- och slängsamhälle 
sannolikt kommer påverka framtida generationer negativt. Ämnet diskuterades livligt under 
djupintervjuerna för att kunna se hur framtidsfaktorerna kan förändras och behöva 
anpassas.  

6.3.1 Framtiden i Marieberg 
Framtiden för Mariebergs handelsområde bör vara ljus då handelsplatsen ligger på topp tio 
över handelsområden med högst omsättning i Sverige. För att handelsområdet ska fortsätta 
vara bland de bästa i Sverige krävs ett fortsatt arbete med områdets utveckling. Underlaget 
finns och den välmående regionen är i en stark tillväxtfas. WSP Analys & Strategi förutspår 
att inom en femtonårsperiod finns det utrymme för ytterligare 85 000 kvadratmeter 
sällanköpshandel i Örebro. Hur utfallet blir är ovisst men det kan konstateras att det finns 
planer för en utbyggnad av norra Mariebergs handelsområde. Scenariot som då kan uppstå 
är att uppdelningen som råder mellan södra och norra området förstärks ytterligare. Det är 
inte otänkbart att en större del av omsättningen kommer att koncentreras kring gallerian. 
Eftersom IKEA har gått ut med att varuhuset kommer stanna kvar i det södra området en 
period till framöver så kommer området fortsätta att ha en stark dragningskraft. 

Det södra handelsområdet är ostrategiskt upplagt sett till infrastrukturen och butikernas 
placering i förhållande till varandra. Porters (1983) strategier om klustereffekter är därmed 
svåra att implementera på området. Området som stort kan delvis ses som ett kluster 
inriktat på handel inom heminredning. Problemet idag är att butikerna är utspridda och 
många saknar god exponering vilket kräver en bättre marknadsföring av områdets utbud. 
Heminredning är därmed en nisch som IKEA Centres kan välja att profilera sig inom och detta 
faller även väl ut med Mintzbergs teori om positionering. 
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Som SWOT-analysen visar är den höga vakansgraden ett stort problem för IKEA Centres 
lokaler. För att lyfta upplevelsen och öka chanserna för att teckna hyresavtal har ett koncept 
tagits fram i enlighet med figur 5.4-1. Förslaget innebär att fasaden totalrenoveras, det 
befintliga skärmtaket tas bort och istället får varje butik en ny entré. Även invändigt rustas 
lokalerna upp för att kunna säkerställa en god driftstandard och möjliggöra en framtida 
försäljning. De totala byggkostnaderna är uppskattade till 11 387 058 SEK i dagens 
penningvärde och investeringsbedömningen visar att en ombyggnation är lönsam då 
kapitalvärdet för samtliga utfall uppfyller företagets avkastningskrav. Olika scenarion har 
redovisats i tabell 5.4-2 där det minst fördelaktiga ger ett positivt kapitalvärde om 
28 559 238 SEK. Kalkylen bygger på att IKEA och Willys har kvar sin verksamhet under det 
kommande tio åren. För de tre vakanta lokalerna har inbetalningsöverskottet reducerats 
med 75 procent för att justera för den osäkerhet som råder över nya potentiella hyresgäster. 

  



 

106 

  



 

107 

KAPITEL 7. SLUTSATS 
Studiens huvudsakliga forskningsfråga besvaras indirekt med hjälp av de specifika 

forskningsfrågorna. I denna del har även författarnas egna tankar och värderingar vävts in i texten.   

Enligt SSCD (2015) så är 206 stycken nya projekt planerade att genomföras under de 
kommande åren varav 77 stycken är nyetableringar. Det indikerar att en redan 
konkurrensutsatt marknad kommer att bli än mer intensifierad. Fastighetsägarna måste 
därför vara beredda på detta och hitta nya sätt att utveckla sin konkurrenskraft. De recept 
som har skapat framgång fram till idag kan komma att förändras över tiden. Därmed 
behöver branschen vara öppen och flexibel inför nya koncept och nya framgångsfaktorer kan 
adderas till de redan traditionella för att möta konsumenternas kommande behov. 

För att fastighetsbolagen inte ska riskera att deras handelsplatser blir inaktuella behövs 
omvärldsanalys kontinuerligt göras för att identifiera nya trender och kunna konstatera hur 
investeringar optimalt ska allokeras. Även om en handelsplats till synes idag är effektiv och 
genererar den avkastning som uppfyller företagets mål, måste fokus ligga på att möta 
konsumenternas behov före dem uppstår. Handelsplatserna måste dessutom arbeta med att 
aktivt upprätthålla förtroendet hos konsumenterna för att fortsätta vara konkurrenskraftiga. 
Genom att ständigt anpassa framgångsfaktorerna efter vad marknaden efterfrågar minskar 
risken att området stagnerar och tappar konkurrenskraft. 

Handelsplatsens utbud behöver inte vara perfekt men det krävs en precision som uppfyller 
den breda massans behov inom upptagningsområdet. Fastighetsägarna behöver förutom ett 
basutbud addera nischbutiker så att en unik position på marknaden kan intas. Utbudet har 
redan börjat förändras i dagligvaruhandeln och kommer med all sannolikhet också att sprida 
sig till andra branscher. När konsumenten ändrar inställning gäller det att vara förberedd och 
kunna erbjuda ett utbud som stimulerar det nya köpbeteendet då det handlar om att 
paketera en tydlig helhet för att underlätta rationaliseringen hos konsumenten. Inslag som 
service, samhällsnära tjänster, restauranger och nöjen är format som ligger i en positiv trend 
och kommer i framtiden sannolikt att behöva mer yta. Koncept för att öka flexibiliteten i 
utbudet måste premieras för att konsumenterna med jämna mellanrum ska få en känsla av 
förnyelse. 

Tillgänglighet på handelsområden är i många fall nedprioriterat för andra trafikslag än bilen 
då det är primära transportmedlet. Eftersom volymhandelsplatser i första hand riktar sig 
mot inköp av större karaktär är en gemensam logistiklösning för hemkörning något som kan 
implementeras för de kunder som inte har någon tillgång till bil.   

Läge är A och O och i framtiden kommer det att bli än mer viktigt att befinna sig där flödena 
finns eller åtminstone ha koncept där. Denna framgångsfaktor är den enskilt svåraste att 
förändra då läget är låst efter etablering. En möjlighet är att integrera den digitala teknik 
som redan finns för att bredda handelsplatsens närvaro hos konsumenterna.  

I framtiden anser branschen att det är nödvändigt att finnas digitalt för att kunna möta 
konsumenten genom nya försäljningskanaler. Med digitalisering kan inte bara utbudet, 
öppettider och lokalisering visas utan även information om aktuella lagersaldon och tjänster 
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som att boka personlig service kan integreras. Även ”beacon-teknik” kan implementeras för 
att ge kunden lokal marknadsföring och direkterbjudanden i anslutning till butik. 
Konsumenten är idag mycket mer pris- och kvalitetsmedveten och köpprocessen börjar långt 
tidigare än när kunden besöker handelsområdet. Är inte handelsområdet tillgängligt via den 
digitala kanalen föreligger det en stor risk att potentiella kunder tappas och det förändrade 
beteendet ställer även krav på servicen i butiken. Hyresgästerna måste ge sin butikspersonal 
hjälpmedel så att konsumenten kan få nödvändig information snabbt om den specifika 
produkten. Varje enskild butik måste vara medveten om att den specifika kunden är 
handelsplatsens kund, likväl som att ett dåligt bemötande påverkar handelsområdet negativt 
så kan ett positivt bemötande lyfta det. 

Lika gärna som bemötandet har en påverkan på kunden så är också helhetsupplevelsen 
viktig. Hela intrycket av handelsområdet måste premieras för att ge kunden mer incitament 
att åka dit och spendera tid där. Ofta fokuseras det mycket på själva interiören men 
exteriören är minst lika viktig. Genom att anlägga grönytor och olika mötespunkter ökar 
trygghetskänslan och den totala upplevelsen höjs.  

Slutligen kräver de större handelsområdena mer inslag av service och nöjen för att fortsätta 
vara konkurrenskraftiga. Även om olika evenemang inte bidrar till ökad försäljning samma 
dag så kommer det märkas över tid eftersom kunden kommer förknippa handelsområdet 
med något positivt och marknadsför det till andra individer. Konsumenternas beteenden 
förändras ständigt och olika former av samhällsnära tjänster är idag mycket efterfrågat. 
Andra koncept som kan implementeras är kombinationer av olika typer av utbud. Ett 
exempel kan vara att en zoobutik likväl erbjuder veterinär på plats. 

Ett av studiens underliggande mål har varit att ge läsaren en förståelse över att helheten är 
oerhört väsentlig. Fastighetsägaren verkar ett led längre ifrån konsumenten än vad 
hyresgästerna gör och om en nära relation till hyresgästerna utvecklas kan 
framgångsfaktorerna förändras i enlighet med efterfrågan.  Ordspråket ”ensam är stark” 
borde därmed förändras till ”tillsammans är stark”. 

De handelsplatser som har en spridd ägarstruktur har mycket att tjäna genom att samarbeta. 
Det handlar inte om att avslöja varandras företagshemligheter utan inse att det är lättare att 
vara konkurrenskraftiga mot andra genom att upprätta någon form av samverkan. När 
utveckling av framgångsfaktorerna har stagnerat kan en möjlighet vara att ta hjälp av 
varandra för att få igång utvecklingen. Om utvecklingen planar ut finns det risk att andra 
konkurrerande handelsområden eller handelskanaler vinner marknadsandelar. Allt fler 
måste förstå innebörden av hur viktigt det är att samarbeta, då sannolikheten för att 
implementera någonting nytt på handelsplatsen och därmed skapa ett högre kundvärde 
ökar. Traditionella företagsgränser bör suddas ut för att premiera värdeskapande nätverk. 
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FIGUR 7-1. PROCESS FÖR ATT IMPLEMENTERA SAMVERKAN. 

När en samverkansgrupp ska bildas är det lämpligt att följa en struktur så att inga viktiga 
bitar faller bort. I steg ett måste områdets ägarstruktur kartläggas som ger en uppfattning 
om hur stort behovet är av en strukturerad samverkan. När fler fastighetsägare är 
inblandade i handelsområdet är det fördelaktigt att upprätta en lämplig företagsform för att 
underlätta den interna kommunikationen. Ett alternativ är att antingen bilda en ekonomisk 
förening eller ett handelsbolag för att kunna tillvarata varandras ekonomiska intressen. 
Tredje steget är att tillsätta en styrelse som verkar i föreningens intresse och har mandat att 
ta beslut rörande handelsområdets utveckling. Representanter från fastighetsägarna, 
hyresgästerna och kommunen måste finnas för att tillsammans kunna arbeta fram en 
lämplig strategi. På detta vis tillgodogörs allas perspektiv och bättre beslut kan 
förhoppningsvis fattas. Med en blandad kompott av aktörer skapas en diversifiering av 
tankar och idéer.  

 

FIGUR 7-2. BALANS PÅ EN HANDELSPLATS. 

Tillsammans kan mål och visioner upprättas för att utveckla området på ett strukturerat och 
kvantitativt vis. Det är också viktigt att följa upp arbetet för att utvärdera och se resultat. 
Med denna struktur av samverkan kan hyresgästernas innovativa idéer konkretiseras och 
värderas ur fastighetsägarnas mer konservativa långsiktiga perspektiv. Kommunens 
incitament i det hela är att se till att skapa arbetstillfällen och hålla handeln levande i 
regionen. När de stora ramarna är satta och det finns vilja och underlag är en 
centrumledning nödvändigt att tillsätta. Marknadsföring och den dagliga verksamheten 
kräver någon med lokal marknadskännedom. 
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Vad som händer och sker i framtiden är helt omöjligt att sia om. Men det går att skapa 
prognoser för att öka sannolikheten att träffa rätt med sina framgångsfaktorer. 
Handelsområdena behöver bli bättre på att profilera sig som en enhet och marknadsföra sig 
eftersom konkurrensen hårdnar allt mer. Större makrobeteenden som mindre bilanvändning 
och olika typer av ”sharing economies” kommer med all sannolikhet att påverka marknaden 
i stort. Digitaliseringens framfart kommer troligen fortsätta sin exponentiella utveckling och 
det är därför hög tid att anpassa sig efter detta. Fastighetsägarna måste vara mer alerta på 
dessa svängningar och följa hyresgästernas observationer.  

Som studien ser det behöver fastighetsägarna bli mer flexibla i sin hyressättning och 
åstadkomma ett mer kommersiellt tänkande. För att uppnå den optimala butiksmixen 
behöver obeprövade koncept lyftas in och utvärderas. Avkastningskraven kan även behöva 
omvärderas med tanke på den lågräntemiljö som råder vilket också stimulerar investeringar 
som varit nedprioriterade och som inte har uppfyllt lönsamhetskraven. 

Ett framtida förslag för att kunna få till en ordentlig samverkan är att försöka få till en 
lagstiftning, likt en bostadsrättsbildning. När minst 50 procent skrivit på samarbetsavtalet är 
de övriga på området på ett eller annat sätt tvingade att delta i samverkansgruppen. Det 
finns självklart för- och nackdelar med ett sådant här beslut där framförallt just tvånget av 
att vara med kan ifrågasättas. Problemet verkar dock vara att de allra flesta inte vill eller 
orkar se helheten. Gamla strukturer måste därmed ifrågasättas och raseras om utvecklingen 
ska kunna fortsätta framåt.  

Fallstudien som gjorts över Marieberg visar på att det är en konkurrensutsatt handelsplats 
med en stor ägarspridning bland fastigheterna. Trots detta ligger hela handelsområdet bland 
de tio bästa i Sverige. För att denna handelsplats ska kunna ta nästa steg måste 
framgångsfaktorerna revideras och en samverkan realiseras. 

Studeras IKEA Centres fastighet som återfinns i det sydvästra området ur ett objektivt 
perspektiv, så är den fördelaktigt placerad längs med E20 och har ett stort 
upptagningsområde i regionen med en god tillväxt framöver. Precis som SWOT-analysen 
visar så är detta en faktor i sig som gör att handelsområde är starkt. Vidare ansågs 
ankarbutikerna IKEA och Willys vara en stor styrka för fastighetens värdering även om 
butikerna i sig inte korrelerar med varandra under samma tidpunkt så attraherar de 
människor till området. BikePartner har ett eget koncept med en stabil omsättning dock 
bedöms tillväxten som begränsad på grund av deras konkurrenter på området.  

Lokalerna där vakanserna återfinns har ett antal scenarier framför sig. Antingen kan 
lokalerna erbjudas för en expansion av IKEA’s lager och detta skulle säkra intäkter men 
begränsa möjligheten att skapa en handelsplats med ett diversifierat utbud. Vilket också 
ligger mer i linje med IKEA Centres verksamhet. Om lokalerna istället ska allokeras för nya 
hyresgäster bör visionen vara att skapa ett kluster av butiker som kompletterar varandra. 
Heminredning är något som återfinns utspritt i södra området av Mariebergs handelsplats 
och det vore därför en god idé att försöka skapa en klustereffekt med några av dessa 
aktörer. En annan idé är att försöka skapa en klustereffekt kring BikePartner men då deras 
potential får anses vara mindre borde föregående koncept värderas högre. Före det blir 
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aktuellt med nya koncept måste ställning tas till om fastigheten ska avknoppas från IKEA 
Centres portfölj eller om den ska renoveras så att den uppfyller IKEA Centres normala 
standard. Investeringsbedömningen visar att en sådan renovering skulle vara lönsam. 

Studiebesöket visade också på att det finns förbättringsåtgärder avseende tillgängligheten 
mellan och till butikerna. I dagsläget finns det förvisso ett väderskyddande tak som 
underlättar intern transport men avstånden upplevdes som stora och bil känns som ett mer 
naturligt val av färdmedel på området. Platsen gav ett ljummet helhetsintryck och därför bör 
om möjligt utomhusmiljön även lyftas till en högre nivå. 

På handelsområdet finns det även ett underlag för någon form av samverkan. Totalt sett 
finns det förutom IKEA Centres, två andra stora lokala fastighetsägare som kan vara drivande 
i gruppen. Örebro kommun ställer sig positiv till ett samarbete och kommer med all säkerhet 
att ställa upp om rätt argument finns. Fördelarna är att en tydligare profil på det södra 
området skulle kunna skapas för att öka konkurrenskraften mot det norra området eller 
rentav gemensamt. Det bör ligga i alla fastighetsägare intresse att minimera vakansgraden i 
området för att öka attraktiviteten hos både hyresgäster och kunder. Hela området måste 
även exponeras på ett bättre vis då det i dagsläget krävs en god kännedom av området för 
att veta vilka butiker som erbjuds där. Eftersom handelsområdet har en så stor ström av 
inkommande köpkraft är detta ett faktum och genom samverkan skulle 
marknadsföringsaktiviteter och skyltning kunna synkroniseras enklare. Tillsammans hade 
även en hemsida kunnat upprättas för att kunna bemöta kunden på ytterligare ett forum. 
Det finns därmed ett antal åtgärder som kan genomföras för att lyfta IKEA Centres 
fastigheter samt hela det södra området i Marieberg så att det blir mer konkurrenskraftigt. 

På en konkurrensutsatt marknad är det därför viktigt att inse, att de som går emot 
strömmen ibland är de riktiga vinnarna. 
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KAPITEL 8. FRAMTIDA FORSKNING 
Det avslutande kapitlet behandlar frågor som uppkommit längs vägen kring vad framtida forskning 

skulle kunna bidra till. 

Framgångsfaktorerna som belyses i denna studie är förvisso inte nyskapande eller på något 
sätt unika. Men, eftersom vi lever i en föränderlig värld kan det med fördel fortsättas att 
analyseras ur olika vinklar och från olika perspektiv även i framtiden.  

Något som författarna inte hittade speciellt mycket fakta om är studier gjorda kring 
samverkan på externa handelsplatser, där generell volymhandel är det primära 
studieobjektet. Olika typer av samverkan har identifierats och studerats men det skulle även 
vara intressant att se hur hyresgästerna ställer sig till ett medlemskap i en samverkansgrupp. 

Eftersom konkurrensen hårdnar kan också nedläggningar ske på de handelsplatser som inte 
klarar av att hantera konkurrensen. En studie kring vad denna plats sedan ska användas till 
är intressant. Byggnaderna och den hårdgjorda ytan kan säkerligen förändras och anpassas 
till ny verksamhet, men vilken? 

Slutligen önskar författarna mer studier inom hur teknik kan implementeras för att 
digitalisera handelsplatser i stort. Det finns ett antal exempel utomlands men inga konkreta i 
Sverige. En del butiker håller på att integrera sin e-handelsverksamhet i fysiska butiker. Hur 
detta påverkar hyresnivåerna och framförallt omsättningshyror är en intressant 
vidarestudie. Ett annat förslag är hur hyressättningen kan bli mer flexibel för att möjliggöra 
en ruljangs i utbudet.  
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”Där du finner svårigheter, finner du också framgång.” 
Napoleon Hill  
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KAPITEL 10. APPENDIX 
Här presenteras material som anses vara informativt för läsaren men som ändå inte ger ett mervärde 

av att inkluderas i huvuddelen. 

10.1 Appendix 1 - Intervjustruktur 
Konkurrens 

1. Vad gör en handelsplats attraktiv enligt er? 
2. Hur kan handelsplatser möta konkurrensen från e-handelskanaler? 
3. Vad tycker ni om idén med att integrera e-handeln med handelsplatsen? 
4. Tycker ni det är nödvändigt att fortsätta göra olika typer av miljösatsningar för att 

fortsätta vara konkurrenskraftig, även om det är svårt att koppla det till ökad eller 
minskad försäljningsvolym? 

Samverkan 

5. Vad tycker ni om idén att ta fram en struktur för samverkansform mellan 
fastighetsägare där ägarstrukturen är spridd?  

6. Vilka andra kostnader kan samverkansgruppen dela på? 
7. Har ni någon erfarenhet sedan tidigare av detta? 
8. Fördelar & nackdelar med denna typ av samarbete? 
9. Ser ni några juridiska hinder? 
10. Förslag på hur gruppen skulle kunna konstrueras?  
11. Vad tror ni om att involvera berörd kommun i gruppen? 
12. Har ni idag något samarbete med andra fastighetsföretag på handelsplatser? 
13. Vilket incitament anser du finnas för redan starka varumärken att ingå samarbete? 

Strategi 

14. Vilka faktorer påverkar ert val av butiksmix och ankarbutiker? 
15. Hur ofta studerar ni förändringar i branschen och omvärlden? 
16. Följer ni upp handelsområdesansvarigas observationer och åsikter? 

Framtiden 

17. Vad krävs för att i framtiden överleva på en hårt konkurrensutsatt marknad? 
18. Kommer handelsplatser fortsätta ta marknadsandelar från stadskärnan? 
19. Vad saknar du för butiker eller koncept på dagens handelsplatser? 

Specifika frågor till Örebro kommun gällande fallstudien Marieberg 

20. Hur ser ägarspridningen ut på området? 
21. Hur fungerar kommunikationen mellan fastighetsägarna? 
22. Marknadsförs handelsplatsen gemensamt eller av varje aktör enskilt? 
23. Upplever ni att aktörerna inom området arbetar mot ett gemensamt mål? 
24. Tror ni att det skulle vara möjligt att upprätta en samverkansgrupp i Marieberg? 
25. Hur viktig är kommunens inblandning i en sådan situation? 
26. Hur ser planeringen ut för framtiden?   
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10.2 Appendix 2 – Enkätundersökning 
 

1. Hur många butiker har handelsplatsen? 

Antal  
 

2. Hur ofta marknadsförs handelsplatsen? 

Dagligen  
Vekovis  
Månadsvis  
Kvartalsvis  
Årsbasis  
Aldrig  
 

3. Hur god kännedom om kundnöjdheten anser ni er ha? 

Ovetande  
Svag kännedom  
Neutral kännedom  
God kännedom  
Stark kännedom  
 

4. Bedöm faktorerna nedan efter hur bidragande du tror de är för en handelsplats 
framgång. 

 Inte 
bidragande 1 2 3 4 5 6 7 Starkt 

bidragande 
Utbud          
Upplevelse          
Digitalisering          
Tillgänglighet          
Information          
Bekvämlighet          
Restaurangmöjligheter          
Lokalisering          
Service & Nöjen          
 

5. Hur hög anser du konkurrensen är mellan olika handelsplatser i dagsläget? 

Ingen 
konkurrens 1 2 3 4 5 6 7 Hög  

konkurrens 
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6. Hur ofta arbetar ni med omvärlsanalysering? 

Dagligen  
Vekovis  
Månadsvis  
Kvartalsvis  
Årsbasis  
Aldrig  
 

7. Vad tycker ni om idén att införa en samverkansgrupp mellan olika fastighetsägare på ett 
handelsområde? 

Bra  
Dåligt  
 

8. Har ni någon etablerad kanal för e-handel på handelsplatsen? 

Ja  
Nej  
 

9. Värdera idén om att integrera e-handeln tillsammans med handelsplatsen. 

Inte nödvändigt 1 2 3 4 5 6 7 Avgörande för 
framtiden 

         
 


