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Abstract 
 

This study aims to explain the structure and content of Swedish city centres. The 

distribution and density of commercial activities in the cities are analysed with network 

constrained methods (Kernel density estimation, Ripley’s K-function and centrality 

measures) in GIS-programs. 

 

External shopping centres and economic theories are used as a benchmark against 

which city centres are compared. The study shows that the larger cities better satisfy 

the criteria set up for an optimal marketplace. However, all cities included in the study 

have room for improvement in different ways. If the aim for the city centres is to 

maximise the commerce, there is a lack of fashion stores and a redundancy of services 

in the core of the city. 

 

The study shows that these network constrained methods for point pattern analysis are 

useful and interesting for several actors in society. The uses of the methods are most 

apparent within city planning, where they can be used as scientific support when 

assessing a city’s strengths, weaknesses and possibilities. In real estate economics they 

can be used to assist when setting the rent. They can also be used by property owners 

to find the most appropriate tenant and by storeowners to establish the optimal location 

for their particular business.  
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Sammanfattning 
 

Vi spenderar stor del av livet i urbana miljöer och majoriteten av landets befolkning 

påverkas dagligen av utformningen av stadens rum, vilket gör det intressant att 

undersöka hur stadskärnorna är utformade. Handeln i stadskärnorna förlorar idag 

marknadsandelar till externa köpcentrum och e-handeln. För att förändra handelsplatser 

i stadskärnor till att bli mer attraktiva och konkurrenskraftiga krävs det att vi har 

kännedom om deras befintliga struktur och innehåll. 

 

Det finns en uppfattning om att tjänster, kontor och olika slags butiker ligger i olika 

delar av centrum eftersom olika branscher värderar lägen olika högt. Det har däremot 

inte gjorts några studier i Sverige för att vetenskapligt förankra dessa antaganden. Med 

anledning av detta har vi kartlagt sex medelstora stadskärnor i Skåne för att undersöka 

om det går att dra slutsatser om vilka slags verksamheter som bedrivs på markplan och 

hur de är fördelade i stadskärnans A- och B-läge. Begreppet centralitet har undersökts 

för att jämföra den befintliga definitionen av städernas A-lägen med verksamheternas 

faktiska lägen idag. För att avgöra olika verksamheters optimala läge har strukturen 

och innehållet i köpcentrum tillsammans med ekonomiska teorier och tidigare arbeten 

använts som jämförelseobjekt. 

 

För att genomföra studien gjordes inventeringar av de utvalda stadskärnorna för att 

samla in data om deras innehåll. För att analysera den data som samlades in användes 

nätverksbaserade versioner av metoderna Kernel density estimation (KDE), Ripleys K-

funktion och två centralitetsmetoder. Samtliga analyser genomfördes i GIS-program. 

Intervjuer genomfördes med sakkunniga i ämnet för att bidra till en bättre förståelse 

och ett djup i analysen. 

 

Studien visar att de större städerna som undersökts (Helsingborg, Kristianstad och 

Lund) i högre grad är utformade som effektiva handelsplatser, medan de mindre 

städerna (Hässleholm, Landskrona och Trelleborg) är mindre effektiva ur ett 

handelsperspektiv. I de mindre städerna finns alltså mer utrymme för förbättring.  

 

Gemensamt för alla städer är att de har en hög densitet av butiker, tjänster och 

restauranger i A- och B-läget, vilket är önskvärt för en handelsplats. En stadskärna har 

dock inte förutsättningar att nå lika hög densitet som ett köpcentrum då exempelvis 

vägnät och byggnader inte är anpassade för detta, men en del förbättringar är ändå 

möjliga. Analysen visar att stadskärnorna har ett mindre utbud av klädbutiker än 

köpcentrum. Dessutom har de ett större utbud av service- och tjänsteverksamheter som 

tar upp mycket yta i de mest attraktiva lägena, vilket är en ineffektiv utformning om 

målet är att skapa en attraktiv handelsplats. 

 

Centralitetsanalysen visar att måttet mellanliggande centralitet motsvarar det mest 

centrala A-läget i stadskärnorna (AA-läget) och skulle kunna användas som 

komplement för att definiera ett sådant läge för en marknadsplats. Rakhetscentralitet 

kan användas av butiksägare för att hitta de mest exponerade lägena i centrum och av 
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fastighetsägare för att marknadsföra sin lokal mot större kedjor som skulle vara 

attraktiva hyresgäster eftersom de oftast har högre betalningsförmåga. 

 

Sammanfattningsvis visar studien att dessa metoder för rumslig analys utmed nätverk 

kan vara intressanta för många aktörer i staden. Inom stadsplanering är 

användningsområdet tydligast och vi ser en stor möjlighet för en ökad användning av 

nätverksanpassad KDE, nätverksanpassad K-funktion och centralitetsanalyser som ett 

komplement vid bedömningar av stadskärnors styrkor, svagheter och möjligheter.  

 

Inom fastighetsekonomi är analysmetoderna intressanta att använda som stöd vid 

hyressättning. För fastighetsägare är de användbara för att ta fram underlag för att veta 

i vilken bransch hen med stört sannolikhet kan hitta den hyresgäst som har högst 

betalningsvilja för läget. De kan också användas för att hitta det optimala läget när en 

verksamhet vill etablera sig i en ny stadskärna eller hitta ett bättre läge i en stad. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Enligt SCBs statistik bor ca 85 procent av Sveriges befolkning i tätorter och en ännu 

större del av befolkningen arbetar i en stad.1 Som konsumenter tillbringar vi också 

mycket tid i städer och en tredjedel av vår totala privata konsumtion går till 

detaljhandelsvaror.2 Vi spenderar stor del av livet i urbana miljöer och majoriteten av 

landets befolkning påverkas alltså dagligen av utformningen av stadens rum vilket gör 

det intressant att undersöka hur stadskärnorna är utformade och om det går att göra 

förbättringar. Hur ser det egentligen ut i skånska medelstora stadskärnor? Vilka 

verksamheter innehåller de? Finns det mönster som till exempel att vissa branscher 

gärna bildar kluster och ligger kedjor alltid på de mest attraktiva lägena?  

 

Alla medelstora svenska städer har en stadskärna som innehåller en huvudgata (a-läge), 

sidogator (b-läge), mer avlägsna gator (c-läge), osv. För exempelvis stadsplanerare är 

det intressant att veta hur de kommersiella aktiviteterna i en stad ser ut och för en 

butiksägare som vill etablera sin verksamhet centralt i en stad skulle vara intressant att 

veta var butikens optimala läge är. Det finns en uppfattning om att tjänster, kontor och 

olika slags butiker ligger i olika delar av centrum eftersom olika branscher värderar 

lägen olika högt. Det har däremot inte gjorts några studier i Sverige för att vetenskapligt 

förankra dessa antaganden. 

 

På senare år har det uppstått en strukturomvandling inom handeln vilket har lett till 

ökad konkurrens mellan marknadsplatser. Stadskärnor har tappat attraktivitet och 

därmed marknadsandelar till bland annat e-handeln och köpcentrum. En långsiktigt 

hållbar handelsstruktur bör vara mångfacetterad och präglas av närhet och god 

tillgänglighet för alla utan att miljön belastas negativt.3 För att kunna utveckla och 

stärka attraktiviteten i svenska stadskärnor krävs kunskap om hur de ser ut och fungerar. 

 

Om vi vet vad det finns för verksamheter i de centrala delarna av staden och var de 

ligger kan vi analysera om strukturen är effektiv och om det finns utrymme för 

förbättringar som kan öka attraktiviteten för stadskärnan som handelsplats. Det finns 

teorier om vad som karaktäriserar ett bra läge för olika branscher och hur 

centrumhandeln kan effektiviseras ur ett helhetsperspektiv. Köpcentrum kan antas vara 

effektivt planerade för handel ur just ett helhetsperspektiv, bland annat eftersom ägaren 

till köpcentrumet värderar den totala lönsamheten högre än de enskilda butikernas 

lönsamhet. I en stadskärna ser dock situationen annorlunda ut och det är upp till varje 

fastighetsägare att hitta en hyresgäst och upp till varje verksamhet att hitta en lokal på 

ett läge som hen anser är det bästa tillgängliga alternativet. Det blir därför intressant att 

                                                      
1 Svanström (2015) 
2 Halas (2011), s.7 
3 Eklund et al. (2007), s.9  
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undersöka hur mycket verksamheternas lägen i stadskärnan divergerar från teorier, 

tidigare arbeten och externa köpcentrum.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med arbetet är att kartlägga stadskärnorna i sex medelstora städer i Skåne för att 

undersöka om det går att dra slutsatser om vilka slags verksamheter som bedrivs på 

markplan och hur de är fördelade i stadskärnan. Vi ska också undersöka om 

verksamheterna ligger på de mest optimala lägena förutsatt att målet för stadskärnan är 

att vara en optimal marknadsplats för handel. Som jämförelseobjekt för hur en effektiv 

planerad marknadsplats ser ut kommer köpcentrums utformning, resultat från tidigare 

arbeten och teorier inom ekonomisk geografi att användas. Därefter ska vi även 

undersöka om den definitionsmässiga indelningen av städernas A-lägen 

överensstämmer med verksamheternas faktiska lägen i städerna. Stadskärnorna som 

ska undersökas är Helsingborg, Hässleholm, Kristianstad, Landskrona, Lund och 

Trelleborg. 

 

1.3 Frågeställningar 

Utifrån teorier inom ekonomisk geografi, resultat från tidigare studier och köpcentrums 

utformning har nedanstående frågeställningar tagits fram. Frågeställningarna har 

formulerats så ett jakande svar innebär att strukturen i staden är effektivt planerad för 

en marknadsplats. Fråga 7 är ett undantag som istället är baserad på en personlig 

iakttagelse från inventeringen av städerna och är uppställd så att ett jakande svar går i 

led med iakttagelsen.  

 

Frågorna 1-6 behandlar hur densiteten av olika verksamheter varierar i staden och 

frågorna 7-10 berör det rumsliga beroendet av verksamheter i samma bransch, dvs. hur 

de förhåller sig till varandra.  

 

Densitet 

1. Är densiteten av butiker, tjänster och restauranger relativt jämn i stadskärnan, 

men högre i A-lägen än i B-lägen? 

2. Är densiteten av butiker väsentligt högre i A-lägen än B-lägen? 

3. Är densiteten av klädbutiker fokuserad till ett koncentrerat område/ett stråk i 

A-lägen? 

4. Är densiteten av restauranger väsentligt högre i ett visst område av 

stadskärnan, kan ett slags restaurangområde urskiljas? 

5. Är densiteten av vakanta lokaler högre i B-lägen än A-lägen? 

6. Är densiteten av butikskedjor högre i A-lägen än B-lägen och är kedjorna 

jämnt fördelade i A-läget? 

 

Rumsligt beroende 

7. Förekommer frisörer och skönhetssalonger i kluster på korta avstånd, men 

jämnt utspridda på stora avstånd?  



Verksamheters optimala läge i staden och hur de är lokaliserade idag 

 

3 

 

8. Förekommer klädbutiker i kluster på alla avstånd? 

9. Förekommer restauranger i kluster på nära avstånd? 

10. Förekommer butikskedjor jämnt fördelade på korta avstånd, men i kluster på 

stora avstånd? 

 

1.4 Metod 

Att studera samhället är väldigt komplext och det vore konstigt att i sådana studier bara 

använda sig utav ett metodredskap för att förklara verkligheten. Vid val av metod 

brukar man antingen tillämpa en kvalitativ eller kvantitativ metod, eller en kombination 

av dem båda. Den grundläggande skillnaden mellan nämnda metoder är att med 

kvantitativa metoder omvandlar vi informationen till siffror och mängder, som vi sedan 

genomför analyser på. Inom kvalitativa metoder är det forskarens uppfattning eller 

tolkning av information som står i förgrunden, som vi inte kan eller bör omvandla till 

siffror.4 För att uppfylla syftet med denna rapport kommer både en kvantitativ och en 

kvalitativ metod tillämpas.   
 

Examensarbetets metod bygger på inventering, intervjuer och metoder för rumslig 

analys som kommer att genomföras i GIS-program. Inventeringar kommer göras i 

samtliga sex stadskärnor för att samla in data över vilka verksamheter som är 

lokaliserade i stadskärnornas a- och b-läge. Insamlad data kommer sedan att analyseras 

med GIS-program och resultaten kommer jämföras med resultat från tidigare arbeten, 

ekonomiska teorier och köpcentrums utformning. Intervjuer kommer hållas med 

sakkunniga i städerna för att få en djupare förståelser om hur det går för stadskärnorna. 

En etablerare kommer intervjuas för att få insikt i vad som är viktigt för att planeringen 

av ett köpcentrum eller en stadskärna ska bli optimal.  

 

1.4.1 Litteraturstudier 

För att bättre kunna förstå syftet och få en ökad förståelse kring valt ämne så görs en 

litteraturstudie. I rapportens teoridel redovisas relevant information om ekonomisk 

geografi som finns tillgänglig idag, både inom urban ekonomi och rumslig analys. 

Information hämtas från böcker, artiklar, forskningsrapporter och övriga publikationer.  

 

1.5 Avgränsningar 

Flera avgränsningar har gjorts i studien för att anpassa arbetet till att motsvara 30 

högskolepoäng.  

 

1.5.1 Urval av städer 

Valet av städer som ska undersökas i vårt examensarbete grundas på befolkningsmängd 

i respektive kommun i Skåne län. För att en stadskärna ska ha ett utpräglat centrum 

som är värt att undersökas krävs att upptagningsområdet för kärnan är tillräckligt stort. 

                                                      
4 Holme (1997), s.76 
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En gedigen undersökning krävs av varje stadskärna för att resultatet i framtiden ska 

kunna bidra till samhällsutvecklingen. Tidsramen för studien gör därför att endast 

stadskärnorna studeras och inte hela tätorterna.  

 

Med ovanstående i åtanke föll valet på de sex största kommunerna sett till antal 

invånare i Skåne, exklusive Malmö. Anledningen till att Malmö valdes bort är att så 

stora städer ofta är väldigt komplexa och påverkas av faktorer som är svåra att 

undersöka. Detta gör också att Malmö är svårt att jämföra med andra tätorter i Sverige. 

 

De tätorter som valdes är således: Helsingborg, Hässleholm, Kristianstad, Landskrona, 

Lund och Trelleborg. Befolkningsmängden i de valda kommunerna varierar mellan 43 

000 - 138 000, vilket vi anser är medelstora städer i Sverige. Dessa siffror är totalt antal 

invånare i kommunen. Resonemanget till att vi baserar urvalet på invånare i hela 

kommunen är att vi räknar med att samtliga invånare inom kommunens gränser 

utnyttjar stadskärnan, inte bara de som bor i tätorten. 

 

1.5.2 Metoder för rumslig analys 

De metoder som används för att genomföra analysen av städerna har valts för att de är 

de vanligast förekommande metoderna vid analyser av punkter längs nätverk i urbana 

miljöer och för att de fungerar väl för att besvara studiens frågeställningar. Tidsramen 

för arbetet gör att antalet analyser som genomförs begränsas.  

 

1.6 Felkällor 

I studien har antalet undersökta städer begränsats till sex stycken. Om fler städer 

inkluderats i studien och fler analyser genomförts hade ett mer rättvisande resultat 

kunnat nås och fler felkällor uteslutas. Data som samlats in vid inventeringen av 

städerna kan innehålla fel. Bearbetningen av data har gjorts i Microsoft Excel, ArcGIS 

och GeoDaNet och kan också ha orsakat fel vid inmatning, beräkning och modifiering. 

 

Intervjuer har gjorts via e-post eftersom de vi önskade intervjua framförde att de 

föredrog att svara via e-post framför telefon. Detta lämnar större rum för tolkningsfel 

hos såväl intervjuare som respondent. Formuleringen av frågorna kan också ha påverkat 

respondentens svar. För att förtydliga vilket slags svar vi önskade inkluderades 

exempelsvar i vissa av frågorna, vilket också kan ha påverkat respondenten. En intervju 

har också gjorts över ett personligt möte och det finns risk för att intervjuaren då, vid 

uppläsning av frågor, har påverkat respondentens svar genom tonläge och formulering 

av frågorna. 

 

Information om stadskärnornas uppdelning i A- och B-lägen har hämtats från tjänsten 

Datscha. Informationen är subjektiv då den baseras på sakkunnigas uppfattning. 

Dessutom kan områdesgränserna i vissa fall vara dåligt uppdaterade. 
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2 Teori utifrån ekonomisk geografi 

Teoridelen i arbetet består av två delar, detta till följd av studiens tvärvetenskapliga 

natur. Först presenteras ett avsnitt med urbanekonomisk teori som sedan följs av ett 

avsnitt med rumslig analysteori.  

 

2.1 Urbanekonomisk teori 

Konsumenter gör ständigt val mellan olika marknadsplatser och försäljningskanaler. 

Den marknadsplats som valet faller på är oftast den som bäst motsvarar 

konsumenternas preferenser, med avseende på bland annat utbud, tillgänglighet, övrig 

service och attraktivitet. Konsumenterna kan dels välja mellan fysisk handel som 

innebär ett val mellan stadskärnan, externa marknadsplatser, lokala stadsdels- och/eller 

bostadsområdescentrum, eller att handla via e-handel.5 

 

De tre viktigaste framgångsfaktorerna för detaljhandeln sägs ofta vara ”läge, läge och 

läge”. Med en hårdnad konkurrens inom handeln och mellan olika marknadsplatser har 

betydelsen av tillgänglighet ökat kraftigt. H&M var en av de butikskedjor som var tidigt 

ute med att lägga vikt vid val av butiksläge, och det är säkerligen en del av förklaringen 

till företagets framgång.6 

 

En avgörande faktor för handeln är dessutom hur stor köpkraften är och vilka 

konsumtionsmönster som finns hos individerna i området. Den totala köpkraften 

bestäms av individernas disponibla inkomst och konsumtionsbenägenhet samt antalet 

individer i upptagningsområdet. Vilket inflöde av konsumenter från andra regioner som 

en butik kan ge upphov till är också av betydelse.7 

  

Det finns olika teorier om hur olika slags kommersiella verksamheter resonerar kring 

lokalisering.  

 

2.1.1 Centralortsteorin 

Centralortsteorin förklarar den geografiska fördelningen av orter i ett urbant system, 

med ett få antal stora städer och ett stort antal små städer.8 De större städerna ligger 

enligt teorin längre ifrån varandra än de mindre. Figur 1 nedan illustrerar hur städer är 

                                                      
5 Rämme & Mattisson (2015), s. 3 
6 Schmidt Thurow & Sköld Nilsson (2008), s. 22 
7 Bergström & Fölster (2009), s. 60 
8 O’Sullivan (2012), s. 88 
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placerade enligt centralortsteorin, med 39 små städer (enkel prick) och fem stora (prick 

i cirkel).9 
 

 
Figur 1. Städers placering enligt centralortsteorin10 

Centralorternas förmåga att dra köpkraft från de mellanliggande orterna beror på olika 

faktorer: Orternas folkmängd, utbud och avståndet mellan respektive centralort och 

dess omgivande orter. Centralortsteorin bygger på drivkraften för centralorterna att bli 

mer konkurrenskraftiga som handelsplats.11 

  

Teorin har utvecklats och kan nu användas till att dra slutsatser om var kommersiella 

verksamheter inom olika branscher är lokaliserade.12 Enligt teorin är det framförallt två 

faktorer som påverkar lokaliseringen13: 

1. Produktens räckvidd 

2. Produktens tröskelvärde 

 

Produktens räckvidd 

 

Räckvidden är det maximala avstånd som konsumenter är villiga att resa för att nå ett 

visst utbud. Hur långt konsumenter är villiga att åka beror främst på hur lång tid det tar 

och vad transporten kostar.14 Det finns olika faktorer som påverkar en produkts 

räckvidd. Några exempel är efterfrågan på produkten, befolkningsfördelningen, 

inkomstfördelningen, transportmöjligheter och varans pris.15 

 

                                                      
9 Geltner et al. (2014), s.48-49 
10 Geltner et al. (2014), s.48 
11 Falk & Julander (1983), s.35 
12 Ibid, s.35-37 
13 Ibid, s.35 
14 Ibid 
15 Malmberg & Korpi (2000), s.25 
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Produktens tröskelvärde 

 

Den andra faktorn i centralortsteorin är utbudets tröskelvärde. Det kan förklaras som 

den minsta efterfrågan eller minsta kundunderlaget som krävs för att företaget ska 

kunna drivas lönsamt16. Kundunderlaget och efterfrågan avgör om en butik ska etablera 

sig på en stor eller liten ort. Butiker med produkter inom dagligvaruhandeln har lågt 

kundunderlag och stor efterfrågan och kan etablera sig både i större och mindre orter. 

Butiker med mer exklusiva varor har däremot ett lågt kundunderlag och låg efterfrågan 

och är oftast bara etablerade i de större centralorterna, eftersom kunderna kommer både 

från centralorten och flera små och medelstora orter runt om centralorten.17 

 

Produkter av högre och lägre ordning 

 

Varor med en hög räckvidd och ett högt tröskelvärde som det endast finns ett litet utbud 

av benämns som varor av en hög ordning. Ett exempel på vara/tjänst med en hög 

räckvidd är teatrar, lyxbilar och butiker med exklusiva kläder. Produkter som har en 

låg ordning har en kort räckvidd och ett lågt tröskelvärde, till exempel dagligvaror. 

Varor med lång räckvidd och högt tröskelvärde finns endast i de större orterna. Varor 

med kort räckvidd och ett lågt tröskelvärde som dagligvaror och andra varor som 

konsumeras ofta återfinns även på de mindre orterna.18 

 

Det har riktats en del kritik mot centralortsteorins antaganden, där den viktigaste är att 

konsumenterna är rationella med avseende på resans längd. I teorin förutsätts det att 

konsumenter vill resa kortaste möjliga sträckan för att nå utbudet, medan kritikerna 

påstår att konsumenternas mål inte är att minimera resandet utan istället maximera 

nyttan av resan och göra flera ärenden samtidigt.19 

 

2.1.2 Klusterteorin 

I klusterteorin är det möjligt för två butiker i samma bransch att etablera sig i samma 

handelsområde. Enligt teorin finns det fördelar med att det finns en koncentration av 

butiker i ett geografiskt område och att butiker ligger i kluster av ekonomiska skäl.  

I större städer var det tidigare vanligt med en utpräglad skogata, kappgata eller 

liknande. För konsumenter var detta väldigt bekvämt då det fanns ett större urval på 

samma ställe. Idén tillämpas fortfarande idag, speciellt för specialaffärer som till 

                                                      
16 Falk & Julander (1983), s.35 
17 Ibid, s.36 
18 Malmberg & (2000), s.25 
19 Falk & Julander (1983), s.37-38 
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exempel konstgallerier eller antikaffärer. Idag är det dock främst köpcentrum som 

använder sig av klusterprinciperna.20 

 

Det finns tre klusterprinciper inom handel. Nedan beskrivs samtliga.21 

1. Kompletterande butiker. Dessa butiker är vanligast i köpcentrum. För 

att göra köpcentrumet så attraktivt som möjligt väljs butiker som kan 

dra kundgrupper åt varandra. Vissa köpcentrum väljer att rikta sig till 

en viss målgrupp och väljer då butiker därefter. 

2. Jämbördiga butiker. Jämbördiga butiker hittas i exempelvis outlets. 

Dessa butiker har ett gemensamt mål, de vill nå konsumenter som är 

prisjägare och som efterfrågar produkter med låga priser. 

3. Konkurrerande butiker. Branscher som till exempel kläder, smycken 

och skor etablerar gärna sina butiker bredvid varandra. Det är en fördel 

för konsumenter som vill jämföra utbud och priser. Ur butikernas 

synvinkel är det däremot osäkert om en placering bredvid en 

konkurrent leder till bättre försäljning. 

 

Kluster av handel 

 

Köpmän och kunder har länge dragits till olika marknadsplatser för att byta varor mot 

pengar. Under medeltiden skedde en stor del av handeln på marknadsplatser men också 

via stora marknader eller mässor som låg utanför städerna. Marknadsplatser bidrar till 

att underlätta mötet mellan köpare och säljare. De består av kluster av butiker med en 

geografisk spridning inom en centralort. Det har med tiden uppstått olika typer av 

marknadsplatser som kan delas in enligt följande.22 

1. Cityhandeln. Cityhandeln är den handel som finns i stadskärnan. Den 

utgörs således av de butiker som är lokaliserade i anslutning till de 

mest centrala delarna av en stad. I mindre städer består cityhandeln av 

de butiker som till exempel är lokaliserade i anslutning till stadens 

större gågator och torg.  

2. Externa köpcentrum. Ett externt köpcentrum definieras som en större 

marknadsplats som ligger utanför stadsbebyggelsen och som består av 

ett antal butiker, varav några är mycket stora. 

                                                      
20 Schmidt Thurow & Sköld Nilsson (2008), s.26 
21 Ibid 
22 Bergström & Fölster (2009), s.38 
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3. Andra marknadsplatser. Marknadsplatser som har fått allt mer handel 

på senare tid är exempelvis industriområden, större singeletableringar, 

mindre bostads-/stadsdelscentrum, handeln i centralortens närliggande 

orter och handeln i närliggande kranskommuner till centralorten. 

 

Effekter av kluster 

 

Klustereffekter uppstår som tidigare nämnts när butiker med likartat sortiment etablerar 

sig nära varandra. Orsaken till att butiker väljer att etablera sig nära varandra är de 

fördelar som kluster ger upphov till. Kluster innebär bland annat en högre 

attraktionskraft, ökat kundunderlag, fler spontanbesök och möjligheter till ökad 

försäljning jämfört om man valt att etablera sig var och en för sig. Detta överväger 

nackdelen med intensifierad konkurrens.23 För att uppnå bästa resultat är det inte bara 

viktigt att ha många butiksgrannar, utan också rätt butiksgrannar. Det gäller särskilt den 

så kallade urvalshandeln med kläder, skor, ur, guld och liknande där många kunder vill 

ha många butiker i samma bransch att välja mellan.24 

 

2.1.3 Betalningsvilja för mark 

I urban ekonomi är Bid-Rent ett klassiskt begrepp som till svenska kan översättas till 

betalningsvilja för mark. Bid-Rent är den maximala hyra som en potentiell 

investerare/användare kan tänka sig att betala för ett visst läge i en stad. Varje potentiell 

investerare har olika betalningsvilja som i teorin illustreras med olika kurvor i en graf, 

se Figur 2 nedan. Betalningsviljan förändras som en funktion av avståndet från Central 

business district (CBD). CBD är den absoluta stadskärnan där transportkostnaderna är 

minimerade och där betalningsviljan är som högst.25 

 

Grafiskt illustreras en Bid-Rentkurva med en vertikal axel som anger betalningsviljan 

och en horisontell axel som anger avståndet från CBD. Befinner man sig i lägen mitt i 

CBD är således transportkostnaderna minimerade och betalningsviljan maximerad.26 

Hur mycket var och en är villig att betala för läget beror vidare på vilken verksamhet 

som ska bedrivas. Verksamheter som har högre produktivitet, när transportkostnaderna 

är minimerade, kommer alltså ha en högre betalningsvilja i CBD. Betalningsviljan 

kommer att falla i olika hastigheter när man rör sig från CBD beroende på vilken typ 

av verksamhet det rör sig om, vilket illustreras i Figur 2 nedan.27  

                                                      
23 Schmidt Thurow & Sköld Nilsson (2008), s.26 
24 Bergström & Fölster (2009), s.59 
25 Geltner et al. (2014), s.65 
26 Ibid 
27 Ibid, s.66 
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Figur 2. Betalningsviljan för tre olika typer av verksamheter28 

Betalningsvilja för kontor och andra kommersiella verksamheter 

 

För kontorsverksamheter är det viktigt att befinna sig i den mest centrala delen av 

staden, i CBD. Även om kontorsverksamheter har stor variation i utbud av tjänster så 

arbetar samtliga med information av något slag. Kontor utbyter denna komplicerade 

information med varandra och för att det ska vara möjligt behöver de träffas 

personligen. Rör man sig en liten bit från CBD faller betalningsviljan kraftigt då 

transaktionskostnaden, kostnaden att integrera med andra kontor, ökar kraftigt. Detta 

skapar incitament till att befinna sig nära varandra, och betalningsviljan är således 

högre för kontor ju närmare centrum lokalerna befinner sig, med en brant avtagande 

Bid-Rent kurva.29 

 

För butiker och andra kommersiella tjänster är närheten till kunder en avgörande faktor. 

Finns det inga kunder kommer butiken inte vara lönsam.30 Därför kan denna teori även 

vara tillämpar för butiker i olika branscher. Genom att butiker befinner sig nära andra 

butiker ökar flödet av människor och antalet potentiella kunder blir fler. Detta ger 

butiker incitament till att betala mer för att bedriva sin verksamhet i centrum.  

 

Denna teori kan liknas vid klusterteorin. Teorin utgår från att det butiker och kontor 

värdesätter mest är närheten till andra, då det innebär vissa fördelar. Som tidigare 

nämnts finns det idag fler marknadsplatser för butiker än bara stadskärnan; det har 

också utvecklats kontorscentrum som till exempel Silicon Valley i Kalifornien. Det 

                                                      
28 Baserad på Geltner et al. (2014), s.66 
29 O’Sullivan (2012), s.147 
30 Bergström, & Fölster (2009), s.59 
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innebär alltså att betalningsviljan även borde vara hög för vissa områden utanför 

stadskärnan där verksamheter har klustrat.  

 

2.1.4 Utveckling av marknadsplatser 

För att skapa en attraktiv marknadsplats är det många faktorer som påverkar 

utfallet som det bör ägnas tid åt. Nedan görs en genomgång av några av dessa 

faktorer.31 

- Vem är kunden? En förutsättning är att man har en klar bild av vad 

kunderna efterfrågar. Vad är det för produkter och tjänster som lockar? 

Ska handelsplatsen priskonkurrera med en annan marknadsplats eller 

ha en annan inriktning? Att informera sig om vad de potentiella 

kunderna efterfrågar är således en förutsättning för att få fram bästa 

möjliga erbjudande.  

- Ankarbutiker/dragare. De större kända kedjorna är viktiga för alla 

marknadsplatser och behövs för att skapa attraktivitet. Många kunder 

uppskattar dessa butiker och de fungerar som ”dragare”. En stor 

livsmedelsbutik kan också fungera som dragare. 

- Butiksmix. Det är viktigt för en marknadsplats att innehålla en mix av 

butiker. Kanske behöver det kompletteras med nya butiker för att få en 

bra mix. Kan handelsplatsen hitta sin nisch genom att ha en annan 

butiksmix? En butiksmix där butikerna och andra typer av service och 

tjänster kompletterar varandra är önskvärt. En bra butiksmix bidrar till 

att underlätta för kunderna och besökarna att utföra flera ärenden 

samtidigt.  

- Nya aktörer. Ett sätt att höja attraktiviteten är genom att exempelvis 

locka nya butiker och annat serviceutbud till området. På vilket sätt 

kan handelsplatsen differentiera sig från annan externhandel? Saknas 

det något idag? För att utveckla handeln bör det finnas en idé och ett 

arbete om vilka aktörer som man vill få att etablera sig i området 

- Tyngdpunkt och stråk. För att skapa bra flöden är det viktigt att tänka 

på hur butiker är lokaliserade och hur de länkar i varandra. Det handlar 

                                                      
31 Ibid, s.45 
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om att inte sprida ut verksamheter för mycket utan kraftsamla på några 

platser.  

- Mötesplatser. Torg, restauranger och annat som underlättar möten 

höjer attraktiviteten för ett handelsområde då ett besök inte alltid syftar 

till att handla, utan väl så viktigt att det är en mötesplats.  

- Tillgänglighet. En mycket central roll är att det ska vara enkelt att ta 

sig till och från handelsområdet. Inga köer, enkelt att hitta parkeringar 

och bra kollektivtrafik är viktigt. Helgöppet och långa öppettider är av 

central betydelse. Det är också viktigt att alla aktörer har samma 

öppettider, annars finns det risk att området inte framstår som 

tillräckligt attraktivt. 

- Samverkan. För att få till marknadsföring, gemensamma aktiviteter, 

gemensamma öppettider, trivselskapande åtgärder med mera krävs en 

god samverkan mellan handeln, fastighetsägare, kommunen. 

Betydelsen av en väl fungerande samverkan är väldigt viktigt och kan 

inte nog betonas. 

- Lär av andra och våga experimentera. Det finns inte några 100 procent 

färdiga framgångsmodeller, därför gäller det via experiment att 

”upptäcka” vad kunderna uppskattar. En framgångsmodell har också 

visat sig vara ständig förändring och en vilja att experimentera. 

Förändring i sig så som nya butiker, renovering med mera skapar ett 

intresse och lockar också kunder.  

 

Förutsättningar för stadskärnor 

 

För att utveckla en stadskärna krävs det att man ser den i ett större sammanhang. Det 

kan innebära att inte enbart fokusera på handeln utan också se stadskärnans möjligheter 

och attraktionskraft, att utveckla fastigheterna, gatumiljön, parkeringslösningar osv.32 

 

Som tidigare nämnts är befolkningsunderlaget avgörande för köpkraften till 

detaljhandeln i ett område. Hur detaljhandeln ska utvecklas är därmed beroende av 

ortens storlek. Kommuner kan delas in i olika storleksgrupper, där förutsättningarna 

skiljer sig väsentligt.33 

                                                      
32 Öberg (2008), s.7 
33 Ibid, s.8 
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Mindre kommuner definieras som de med en folkmängd under 25000 invånare. I dessa 

mindre kommuner är utvecklingsarbetet vanligen kopplat till ett färre antal aktörer. 

Lokala fastighetsägare och ett lokalt näringsliv dominerar marknaden i mindre 

kommuner. De större kedjorna etablerar sig ofta inte i dessa kommuner då de anser att 

de inte är tillräckligt attraktiva. Denna mindre storleksgrupp har sämst förutsättningar 

för en utvecklad stadskärna då konkurrensen är för hård från grannkommuner eller ett 

externt handelsområde eftersom köpkraften inte är tillräckligt stort. På dessa orter är 

kommunen direkt drivande när det gäller utvecklingen av stadskärnan och har ofta 

organiserat sig i form av en löst sammansatt samarbetsorganisation som till exempel en 

cityförening. Det är inte heller ovanligt att verksamhetsidkare och fastighetsägare är en 

och samma person, vilket kan stå i vägen för att få till en aktiv utveckling av 

stadskärnan i mindre kommuner.34 

 

Kommuner med en befolkningsmängd inom intervallet 30000–60000 invånare 

definieras som mellanstora kommuner. I kommuner av denna storlek finns ofta lokalt 

starka fastighetsägare och det kan även förekomma större kedjeföretag i olika 

branscher. Om kommunen ligger nära en större centralort är det i första hand 

sällanvaruhandeln som drabbas. I mellanstora kommuner har olika 

samarbetsorganisationer börjat ta form. Dessa kommuner är en känslig grupp då staden 

ofta är tillräckligt stor för att det ska finnas ett intresse att etablera externhandel.35 

 

Stora kommuner, med 70000–150000 invånare, har under de senaste decennierna blivit 

kända som platser med en aktiv och ofta framgångsrik utveckling av stadskärnan. I 

dessa orter finns starka och engagerade fastighetsägare och ett brett utbud av handel 

och besöksintensiv näring. Det finns även en väl utvecklad kommunal organisation36. 

En avgörande fördel är att här finns etablerade intresseorganisationer inom handel och 

fastighetsägarområdet. Det finns följaktligen förutsättningar att skapa en samverkan 

mellan kommun, verksamhetsidkare och fastighetsägare.37 

 

De största städerna i Sverige har sina egna specifika förutsättningar. Här finns alla 

företrädare representerade och förutsättningarna är goda för att skapa framgång i 

handeln. Stadskärnorna i storstäderna är ofta så stora att de delas in i olika geografiska 

delområden i vilka det skapas separata organisationer och utvecklingsprogram.38 

 

Det finns ett antal faktorer som ofta ligger cityhandeln till last. Några av dem är till 

exempel slitna oattraktiva miljöer, köpmän och fastighetsägare som har svårt att få till 

gemensamma strategier för att utveckla cityhandeln och brist på parkeringsplatser. För 

                                                      
34 Ibid 
35 Ibid 
36 Ibid 
37 Ibid, s.12 
38 Ibid, s.9 
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att utveckla en framgångsrik cityhandel krävs attraktiva fastighetsägare och hyresgäster 

som gemensamt arbetar för att höja attraktionskraften i hela området.39 

 

Förutsättningar för köpcentrum 

 

Handeln utanför stadskärnorna har ökat och externa köpcentrum av olika slag står för 

ungefär 25-30% av handelns omsättning i Sverige.40 För att det ska vara attraktivt att 

etablera ett köpcentrum krävs det en relativt stor befolkningsmängd i 

upptagningsområdet. Det är först i mellanstora kommuner med ett invånarantal mellan 

30000–60000 som kundunderlaget är tillräckligt stort och det finns ett intresse att 

etablera externhandel.41  

 

Varje köpcentrumägare ägnar stor del av sin tid åt att optimera marknadsplatsen inför 

en ombyggnad, nybyggnad eller tillbyggnad.42 Eftersom det är en ensam 

fastighetsägare är förutsättningen för samverkan betydligt bättre än för stadskärnor, där 

det finns flera fastighetsägare som alla vill maximera sin egen vinst istället för att 

maximera handeln i hela stadskärnan. Tillgängligheten är viktig för en lyckad 

handelsplats. Vid etablering av ett köpcentrum läggs stor vikt på närhet till 

kollektivtrafik och för de bilburna kunderna finns det även goda parkeringsmöjligheter. 

Köpcentrum har också ofta generösa och gemensamma öppettider vilket skiljer dem 

från stadskärnorna.43  

 

2.1.5 Spelteori 

Ovan nämndes vikten av samverkan för att maximera handeln för en stadskärna eller 

annan marknadsplats. Fördelen för ett köpcentrum är att det endast finns en 

fastighetsägare som har kontroll över helheten vilket gör det lättare att koordinera och 

utveckla marknadsplatsen till en attraktiv plats för kunder och samtidigt maximera 

handeln. I en stadskärna däremot, finns det många fastighetsägare som behöver 

koordinera sig för att nå maximal handel vilket är förknippat med en del 

arbete/kostnader för att lyckas med.  

 

Vikten av samverkan kan förklaras med den ekonomiska spelteorin en fånges dilemma, 

se nedan i Figur 3. Ett sådant spel består av två personer, där varje spelare har två 

strategier: att hålla samman (strategi A) alternativt att svika (strategi B). Strategi B är 

dominant för båda spelarna, dvs en Nashjämvikt (optimal strategi oavsett vilken strategi 

den andra väljer). Detta utfall är dock sämre för båda spelarna än om båda i stället 

skulle välja strategi A, att samarbeta. Matrisen nedan visar ett numeriskt exempel, där 

första siffran motsvarar nyttovärdet för radspelaren och den andra siffran nyttovärdet 

för kolumnspelaren. Som synes ger ömsesidigt samarbete, strategi (A,A) ett bättre 

                                                      
39 Bergström & Fölster (2009), s.48 
40 Ibid, s.12 
41 Öberg (2008), s.12 
42 Bergström & Fölster  (2009), s.44 
43 Ibid, s.45-46 
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resultat för båda spelarna totalt jämfört om båda spelarna sviker (B,B).44 Detta exempel 

kan liknas vid problemet i stadskärnan med att få de många parterna att koordinera sig 

och satsa på gemensamma strategier som totalt sätt skulle kunna öka omsättningen i 

stadskärnan. Som exemplet visar kan problemet med free-riders lätt uppstå, vilket 

innebär att personer drar nytta av andras investeringar i kollektiva varor utan att själv 

vara med och investera. Detta problem uppstår eftersom personen själv får högre nytta 

av att satsa på sin egen strategi istället för att hålla samman med de andra, samtidigt 

som kan dra nytta av de andras gemensamma satsningar på kollektiva varor. 

 

För att nå det mest effektiva utfallet (A,A) skulle exempelvis en hyresrabatt kunna 

införas för att få ankarbutiker att etablera sig på sämre lägen. Eftersom de kan skapa 

större flöden i staden om de är utspridda så kan detta leda till totalt sätt högre 

omsättning för handeln i staden. Detta kräver dock att fastighetsägarna är samspelta 

och villiga att kompensera den fastighetsägare som inhyser ankarbutiken. 

 

 
Figur 3. Spelmatris med nyttovärden för två spelare för respektive strategi45 

2.1.6 Effektiv planerad handelsplats 

Lokalisering 

 

En attraktiv marknadsplats är ett område som erbjuder rumslig bekvämlighet för 

konsumenterna. Med rumslig bekvämlighet menas en geografisk koncentration vilket 

motiveras av en besökares obenägenhet/ovilja att vid inköpstillfället röra sig över 

längre sträckor. Ett bra exempel på en marknadsplats med optimalt lokaliserade 

verksamheter är ett köpcentrum som kännetecknas av en hög koncentration av 

omsättningspotential och hyresbetalningsförmåga i vad som är att betrakta som dess 

kärna, eller de mest attraktiva lägena. Tabell 1 visar en sammanställning av var olika 

branschers optimala lokalisering i stadskärnan är enligt Rämme och Mattisson.46  

 

 

 

 

                                                      
44 Ellingsen & Weibull (2006), s.36 
45 Baserad på Ellingsen & Weibull (2006), s.36 
46 Rämme & Mattisson (2015), s.15 
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Läge  Verksamhet  

Kärnzon(A-

läge)  

Beklädnad, fritidsvaror, caféer, (livsmedel)  

Mellanzon 

(B-läge)  

Livsmedel, specialiserat livsmedel, övriga dagligvaror, 

heminredning, hud, skönhets och kroppsvård, restaurang och 

snabbmatsrestauranger  

Perifer zon 

(C-läge)  

Övrig sällanköpsvaruhandeln, järn och bygg, övrig 

konsumentservice, kulturinstitutioner, (restaurang)  

Tabell 1. Sammanställning av branschers optimala lokalisering i stadskärnan47 

Hyresgästsmix 

 

På senare år har förståelsen av konsumentens beteende ökat och sammansättningen av 

hyresgäster i ett köpcentrum har blivit allt mer viktigare för etablerare.  En bra 

hyresgästmix ska ha ett balanserat utbud av butiker, matserveringar och kommersiell 

service som passar den målgrupp som köpcentrumet riktar sig till.48  

 

Utbudet i köpcentrum har med tiden utvecklats och idag förekommer allt från 

foodcourts och caféer till riktiga restauranger som en del av utbudet. Det blir också allt 

mer vanligt att ett köpcentrum erbjuder diverse typer av underhållning och aktiviteter.  

En kombination av dessa gör att det går att utöka målgruppen som köpcentrumet riktar 

sig till och även utvidga verksamheten i köpcentrumet till fler timmar på dygnet. Ett 

exempel är att vissa köpcentrum har biografer och bowlingbanor, vilket skapar rörelse 

även på kvällar. Förutom att tilltala målgruppen måste hyresgästerna även komplettera 

och fungera med köpcentrumets övriga hyresgäster.49  

 

Ankarhyresgäster 

 

En ankarhyresgäst är en hyresgäst som i sig självt fungerar som en dragningskraft och 

bidrar till ett kundflöde till köpcentrumet. Internationellt är en ankarhyresgäst ofta ett 

varuhus med ett brett utbud däribland mode, hem- och fritidsartiklar, elektronik, 

kosmetik och dagligvaror.50  I Sverige används ofta välkända kedjor som 

ankarhyresgäster. Exempel på butikskedjor är H&M, Åhléns, Lindex, Clas Ohlson, 

Systembolaget och diverse livsmedelsbutiker.51 

 

                                                      
47 Baserad på Rämme & Mattisson (2015), s.15 
48 Coleman (2006), s.59 
49 Ibid  
50 Ibid, s.255 
51 Bergström & Fölster (2009), s.45 
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För ett köpcentrum är ankarhyresgästen en viktig komponent. Ankarhyresgäster har en 

väldigt bra förutsättning vid förhandlingar då de är eftertraktade och kan ställa höga 

krav på fastighetsägaren. De har ofta en förmånligare kvadratmeterhyra och större 

lokaler än övriga hyresgäster. Det är därför viktigt att det finns en balans i 

hyresgästmixen eftersom en stor del av fastighetsägarens hyresintäkter kommer från de 

övriga hyresgästerna. Ankarhyresgästerna bör också placeras strategiskt i 

köpcentrumet dels för att skapa ett kundflöde till övriga hyresgäster men också för att 

få kunden att gå igenom hela köpcentrumet.  Exempel på typiska placeringar av 

ankarhyresgäster är i slutet och/eller i början av ett stråk av andra butiker vilket gör att 

konsumenterna passerar andra butikernas skyltfönster på vägen, vid vändpunkter där 

ankarhyresgästen är inom sikt och drar kunder från båda hållen, se Figur 4 nedan.52 

 

 
Figur 4. Strategisk placering av ankarbutiker (gröna områden)53 

 

2.1.7 Plan- och bygglagen (2010:900) 

Värt att nämna är att i Sverige har kommuner planmonopol vilket betyder att det i första 

hand är kommunernas ansvar att utveckla en attraktiv stadskärna. Detaljplanen, som är 

juridiskt bindande, ger möjligheten att utveckla och förnya områden inom 

kommungränserna54. Med detta verktyg kan kommuner alltså påverka hur en stad ser 

ut. Varje kommun har olika förutsättningar beroende på bland annat kommunens 

visioner, geografiska läge och storlek.  

 

                                                      
52 Coleman (2006), s.255 
53 Ibid 
54 PBL 1:2 
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2.2  Rumslig analysteori 

"Oavsett hur bra dess utbud, marknadsföring eller kundservice är, måste varje 

detaljhandelsföretag för att nå framgång ta hänsyn till tre faktorer: läge, läge och 

läge".55 

 

I de urbanekonomiska teorierna talas det bland annat om handelskluster och olika 

branschers betalningsvilja för olika geografiska lägen. Det har däremot inte genomförts 

någon studie i Sverige som undersöker om särskilda verksamheter faktiskt förekommer 

i kluster eller om teorierna om betalningsvilja stämmer. Inom rumslig analys finns 

metoder för att undersöka om vissa verksamheter faktiskt förekommer i kluster och om 

verksamhetstypen som enligt teorin har högst betalningsvilja för ett visst läge faktiskt 

är lokaliserad där. 

 

För att genomföra analyser av stadskärnors vägnätsstruktur och dess verksamheters 

fördelning kan ett geografiskt informationssystem (GIS) med fördel användas. Ett GIS 

är ett informationssystem med funktioner för insamling, lagring, bearbetning, analys 

och visualisering av geografiska data.56  GIS-program används i hög utsträckning inom 

många områden och har länge haft en utbredd användning inom samhällsbyggnad och 

stadsplanering. Anledningen till det, och anledningen till varför det är intressant att 

använda i det här arbetet är att ett GIS har förmågan att kombinera information från 

olika källor och analysera hur de sammanfaller i rummet.57 I Figur 5 nedan visas hur 

den riktiga världen är uppbyggd i en GIS-modell. 

 

 
Figur 5. GIS-modell av världen58 

                                                      
55 Taneja (1999), s.136 
56 Harrie & Eklundh (2013), s.21 
57 Larsson et al. (2008), s.41 
58 Baserad på Henrico County (2016) 
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2.2.1 Rumslig fördelning 

Information om rumslig fördelning kan användas för att studera de processer som 

resulterar i ett rumsligt mönster. Kriminalitet är till exempel inte jämnt fördelad över 

en stad; istället är koncentrationen av kriminalitet olika hög i olika områden. Graden 

av kriminalitet kan vara kopplad till andra faktorer än de geografiska, såsom 

befolkningens sociala och/eller ekonomiska förutsättningar i området. I en rumslig 

analys kan man undersöka hur händelserna är spatialt fördelade och om ett samband 

med bakomliggande processer kan fastslås. För att studera och beskriva rumsliga 

mönster inom rumslig statistik används metoder som jämför teoretiska fördelningar 

med observerade fördelningar.59 

 

För att genomföra en rumslig analys krävs rumsliga data. Sådana innehåller lägesdata 

såväl som attributdata. Majoriteten av alla data har en rumslig anknytning och rumsliga 

analyser är därför verktyg som kan användas för att förstå stora delar av vår omvärld, 

inte minst våra städer.60  

 

För att kunna avgöra om en datamängd innehåller mönster behöver termen mönster 

definieras. En definition är att mönster är karaktärsdrag i ett system som går att 

upptäcka och beskriva, och som står i motsats till att vara slumpmässiga61. För att 

genomföra rumsliga analyser kan GIS-program användas. Det som skiljer ett GIS-

program från generella program för dataanalys är att de är specialiserade på metoder 

för rumsliga analyser.62 

 

2.2.2 Nätverk 

Verksamheter i städer är bundna till ett nätverk av gator och förekommer utmed detta 

nätverk. För att förflytta sig mellan olika verksamheter behöver man röra sig längs 

nätverket och för att analysera det rumsliga sambandet mellan verksamheterna behöver 

man ta hänsyn till detta.  

 

Nätverksmodeller är abstrakta representationer av ett verkligt nätverk. En modell av ett 

vägnätverk består av länkar (vägar) och noder (korsningar) som kopplar samman 

länkarna, se Figur 6 nedan. All relevant data om nätverkets noder och länkar sparas 

som attribut i en databas. Attributen som sparas till ett vägnätverk är exempelvis 

hastighetsbegränsningar och trafikregler. Nätverk är en tillämpning av vektordata och 

det är därför lämpligt att vektordata används när ett nätverk konstrueras.63 

                                                      
59 Harrie & Eklundh (2013), s.21 
60 Fotheringham & Rogerson (2009), s.1 
61 Dale & Fortin (2014), s.6 
62 Harrie & Eklundh (2013), s.28-29 
63 Heywood et al. (2011), s.95-96 
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Figur 6.  Illustration av ett nätverk med länkar och noder 

 

Två nyckelattribut för nätverk är impedans (kostnad), samt tillgång och efterfrågan. I 

ett vägnätverk är impedansen ofta avstånd eller tid det tar att transportera sig mellan 

noderna i nätverket, se Figur 7 nedan. Tillgången kan exempelvis vara 

livsmedelsbutiker och deras geografiska lägen är då punkter av tillgångar. Efterfrågan 

är då människor som handlar i livsmedelsbutiker och deras bostäder är punkter av 

efterfrågan.64  

 
Figur 7. Impedans i ett nätverk 

Nätverksanalyser används ofta för att studera flöden och transporter längs 

transportnätnät, elledningar eller vattendrag. Analyser kan exempelvis genomföras för 

att hitta den kortaste vägen mellan två punkter eller studera spridningen av smitta längs 

vattenledningar. Två vanliga analyser som kan utföras i ett topologiskt nätverk (ett 

nätverk med definierad topologi) är det klassiska så kallade handelsresandes problem 

och beräkning av serviceområden. I handelsresandes problem beräknas kortaste rutten 

från en startpunkt till ett visst antal punkter i nätverket och sedan tillbaka till 

startpunkten. Ett exempel på ett serviceområde är området inom ett avstånd runt en 

verksamhet som den aktuella verksamheten (t.ex. skola eller sjukhus) erbjuder 

service.65 

                                                      
64 Ibid, s.96-97 
65 Eklundh & Harrie (2013), s.224-225 
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Centralitet i Nätverk 
Att ligga centralt är viktigt för detaljhandelsföretag och centralitet är ett intuitivt 

begrepp som är enkelt att förstå.66 Begreppet problematiseras och görs mer avancerat i 

området space syntax analysis och complex network sciences67,68. Ett centralt läge för 

ekonomiska eller serviceinriktade aktiviteter (ej bostadsändamål) i ett urbant nätverk 

bestäms av strukturen på nätverket självt snarare än förekomsten av särskilda 

attraktioner.69  

 

För att kunna avgöra hur centralt någonting är i ett nätverk behöver begreppet 

centralitet definieras. Det finns en mängd olika centralitetsmått för att bedöma 

centraliteten i ett nätverk. Måtten fokuserar på nodernas centralitet i nätverket och 

undersöker om noden är Mellanliggande i förhållande till alla andra noder (Cm) och hur 

tillgänglig en nod är via en virtuell rak linje från alla andra noder: Rakhet (Cr). 

Centralitetsmåtten definieras nedan i formlerna 2.1 och 2.2. 

 

 

(2.1) 

 

 

 

Cm undersöker hur många gånger en nod traverseras av den närmsta vägen mellan alla 

noder i nätverket. N betecknar det totala atalet noder i nätverket, njk är antalet kortaste 

vägar mellan noderna j och k och njk(i) är hur många av dessa vägar som går genom 

noden i. Cm utgår alltså inte från att den aktuella noden är en start- eller slutpunkt för 

någon som rör sig i nätverket, istället undersöks hur ofta man passerar noden när man 

tar sig mellan andra start- och slutpunkter.  

 
 

 

(2.2) 

 

 

Centralitetsmåttet Rakhet Mäter hur mycket den närmsta vägen mellan noden och alla 

andra noder längs nätverket avviker från det euklidiska avståndet (fågelvägen) mellan 

dem. N betecknar det totala antalet noder i nätverket, dij är nätverksavståndet mellan 

noderna i och j och dij
Eucl är det euklidiska avståndet mellan noderna i och j.70 

                                                      
66 Fahui et al. (2014), s.54 
67 Hillier & Hanson (1984), s. 1-38 
68 Boccaletti et al. (2006), s.175-308 
69 Hillier et al. (1993), s.29–66 

 
70 Fahui et al. (2014), s.55-57 
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2.2.3 Punktfördelning 

Analyser av punktfördelningar är mycket vanliga analyser som utförs inom rumslig 

analys.71 Det finns metoder inom rumslig analys som används för att undersöka om 

punkterna är fördelande slumpmässigt, jämnt eller aggregerat och vilka faktorer som 

påverkar fördelningen, se Figur 8 nedan.72 

 

 
Figur 8. Från vänster: Slumpmässigt fördelade, Jämnt fördelade och aggregerat fördelade 

Metoderna för att analysera punkternas rumsliga fördelning kan delas in i två 

övergripande kategorier: (1) Primära egenskaper och (2) Sekundära egenskaper. 

Metoderna i kategori 1 beskriver hur väntevärdet (medelvärdet eller genomsnittsvärdet) 

för punkterna varierar i rummet. De primära egenskaperna beskriver alltså intensiteten 

(punkttätheten) i rummet73. Exempel på metoder som tillhör denna kategori är Kernel 

density estimation (KDE) och quadrat count analysis. Inom den rumsliga analysen är 

KDE en av de mest använda metoderna för att analysera de primära egenskaperna hos 

en punktfördelning.74 I formel 2.3 nedan beskrivs den matematiska gränsen (lim) som 

beskriver de KDE-primära egenskaperna med intensiteten λ(s). Här är ds ett litet 

område runt punkten (s) som undersöks, E() är väntevärdesoperatorn och Υ(ds) 

representerar antalet händelser i området ds.75, 76  

 

 

 

 (2.3)

  
 

 

Metoderna i kategori 2 undersöker den rumsliga strukturen av interaktionen mellan 

punkt-händelserna, vilket också kallas för det rumsliga beroendet. De kan till exempel 

beskriva kovariansen mellan olika slags händelser eller den rumsliga autokorrelationen 

i en punktmängd.77 Exempel på metoder som undersöker de sekundära egenskaperna 

hos en punktfördelnig är närmsta granne-analyser, G-funktioner, F-funktioner och 

                                                      
71 Borruso, (2008), s.378 
72 Eklundh & Harrie (2013), s.243 
73 Gatrell et al. (1996), s.259  
74 Xie & Yan (2008), s.396-406 
75 Ibid  
76 Gatrell et al. (1996), s.259 
77 Ibid  
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Ripley's K-funktioner.78 Matematiskt beskrivs de sekundära Ripleys K-egenskaperna 

med intensiteten γ(s) enligt formel 2.4 nedan. 79 

 

 

(2.4) 

 

 

 

2.2.4 Punktfördelning utmed ett nätverk 

Många händelser som är kopplade till mänsklig aktivitet är bundna till ett nätverk, ofta 

ett vägnätverk. Vi rör oss och transporterar varor längs vägnätverk, vi bor, arbetar och 

konsumerar utmed vägnätverk och våra rörelser begränsas av vägnätets struktur och 

utbredning. Det är därför intressant att utveckla metoder för att genomföra analyser av 

hur händelser är fördelade utmed nätverk som komplettering till det, i klusteranalys, 

mer konventionella euklidiska avståndet (fågelvägen).80 I Figur 9 nedan illustreras det 

euklidiska avståndet samt Nätverksavståndet. 

 
Figur 9.  (a): Euklidiskt avstånd, (b): Nätverksavstånd81 

Analyser av punktfördelningar använder generellt algoritmer som beräknar euklidiskt 

avstånd mellan punkterna och betraktar rummet som kontinuerligt, isotropiskt och 

homogent. I analyser som behandlar sociala eller ekonomiska fenomen blir detta ofta 

begränsande, eftersom de tenderar att vara fördelade längs ett icke-homogent rum, 

exempelvis ett vägnätverk.82 För att lösa dessa svårigheter behövs metoder som 

behandlar finita, icke-homogena nätverk.83 

 

De senaste åren har forskare investerat mycket tid i att utveckla teorin och den praktiska 

tillämpningen av rumsliga analyser av nätverksbegränsade punktfördelningar.84,85 De 

                                                      
78 Xie & Yan (2008), s.396-406 
79 Gatrell et al. (1996), s.259 
80 Borruso (2008), s.378 
81 Ibid 
82 Ibid 
83 Okabe & Yamada (2000), s.6 
84 Okabe & Yamada (2000) 
85 Rui et al. (2016) 
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två mest använda metoderna är nätverksanpassad Kernel Density Estimation (KDE) 

och en nätverksanpassad K-funktion.86 

 

2.2.5 Nätverksanpassad Kernel density estimation (KDE) 

En nätverksanpassad KDE använder en densitetsfunktion för att uppskatta intensiteten 

av punkt-händelser på en särskilt bandbredd. En bandbredd är ett visst avstånd inom 

vilket punkthändelserna ska undersökas. Till skillnad från ett plant KDE används inte 

ett euklidiskt avstånd för att avgöra bandbredden; istället används den kortaste vägen 

längs nätverket. 

 

I Formel 2.5 nedan är D(s) KDE-densiteten för läge s, r är bandbredden och k() är en 

kärnfunktion (exempelvis en kvadratisk- eller en fjärdegradsfunktion) av förhållandet 

mellan dis (avståndet mellan punkt-händelserna i och s) och r, vilket blir 

"avståndsförfalleffekten" (engelska: distance decay effect). Avståndsförfalleffekten 

beskriver hur intensiteten av punkthändelser förändras med avståndet.87  

 

 

(2.5) 

 

 

 

Många forskare inom rumslig analys menar att bandbreddens mått är mer avgörande 

för analysresultatet än valet av kärnfunktion. Inom stadsplanering används ofta 

avstånden 100 m, 200 m eller 300 m när analyser görs för gångtrafikanter på skalorna 

grannområde, kvarter och gata.88 Fjärdegradsfunktioner är vanligt förekommande. 

Nedan i Formel 2.6 beskrivs en viktad, nätverksanpassad, fjärdegrads-KDE, där wi är 

vikten av punkt-händelsen i. 89  

 

 

(2.6) 

 

 

 

Inom bandbredden för varje punkthändelse viktas alltså de punkter som ligger nära den 

aktuella punkten tyngre än de som ligger långt ifrån och viktningen baseras på den 

valda kernelfunktionen. Nätverket delas upp i i små delar, så kalade lixlar (engelska: 

lixel) som står för linjepixel90. Alla Linjepixlar har samma längd och när varje lixel får 

ett densitetsvärde blir resultatet ett kontinuerligt fält längs nätverket som representerar 

densiteten av punkthändelser. 

                                                      
86 Ibid, s.188 
87 Ibid 
88 Porta et al (2008), s.457-458 
89 Rui et al. (2016), s.189 
90 Xie & Yan (2008), s.398 
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2.2.6 Nätverksanpassad Ripleys K-funktion 

En nätverksanpassad Ripleys K-funktion är en förlängning av den vanliga Ripleys K-

funktionen som använder den kortaste vägen för att undersöka avståndet mellan två 

punkter. Funktionen fastställer om antalet händelser i närheten av varje punkt, längs 

nätverket, är signifikant fler eller färre än förväntat. Den undersöker alltså om 

punktmönstret är aggregerat eller utspritt längs nätverket. För att statistiskt kunna mäta 

K-funktionen behöver de statistiska indikatorerna för en noll-hypotes beräknas. Noll-

hypotesen är att punktfördelningen är totalt slumpmässig och att det alltså inte finns 

några tendenser till aggregering eller utspriddhet över nätverket.91 

 

Punkten pi (i=1,…,n) är en slumpmässig punkt i en given mängd P. L(l|pi) är en 

delmängd av nätverket och består av punkter inom nätverksavståndet l från punkten pi. 

E(l|pi) är antalet punkter (förutom pi) i delmängden L. Densiteten (ρ)av punkterna i 

delmängden L beräknas enligt: ρ= (n-1)/|L|, där L är den totala längden av 

nätverket (summan av alla länkars längder). Den nätverksanpassade K-funktionen 

för platsen pi är definierad enligt Formel 2.7 nedan. 92  

 

 

(2.7) 

 

 

 

För en noll-hypotes genereras n-1 oberoende och slumpmässiga punkter över hela 

nätverket L. E(l|pi) är binomialfördelad med parametrarna n-1 (antal utfall) och 

|L(l|pi)|/|L| (sannolikheten för pi för varje utfall). Baserat på den här 

binomialfördelningen kan statistiska indikatorer som varians och väntevärde erhållas. 

 

K-funktionen för hela nätverket (alla punkt-händelser i mängden P) baseras på 

medelvärdet av E(l|pi) (antalet punkter i delmängden l). K(l) för hela nätverket 

definieras i Formel 2.8 nedan. 93 

 

 

(2.8) 

 

 

 

Genom att generera n stycken slumpmässiga punkter längs nätverket och beräkna K-

funktionens värde för dem kan en jämförelse göras med K(l) för att etablera om 

punkterna i mängden P än slumpmässigt, aggregerat eller jämnt fördelade över 

nätverket. Om K(l) är högre än den övre gränsen för den slumpmässiga K-funktionen 

                                                      
91 Ibid 
92 Ibid 
93 Ibid 
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värde så är fördelningen aggregerad och om K(l) är lägre än den undre gränsen för den 

slumpmässiga K-funktionens värde är fördelningen jämnt utspridd över nätverket. 

Fördelningen kan bestämmas på olika signifikansnivåer. Ett exempel på en K-funktion 

kan ses i Figur 10 nedan där K-funktionen beräknats på olika avstånd, eller närområden 

till varje punkt i punktmängden och jämför resultatet med det från n antal simuleringar 

för slumpmässig fördelning.94 

 

 
Figur 10. Exempel på en K-funktion95 

Till skillnad från andra liknande metoder (exempelvis närmsta granne-analys) har 

Ripleys K-funktion den fördelen att den kan jämföra hur det rumsliga mönstret för en 

punktmängd ser ut på olika skalor, dvs. olika stora närområden från punkterna.96  

 

Om grafen i Figur 10 hade representerat resultatet från vår analys hade vi kunnat 

förkasta H0 om total rumslig slumpmässighet (engelska: complete spatial randomness, 

CSR) på två olika avståndsintervall. På avstånden 0-190 är fördelningen klustrad och 

på avstånden 265-390 är fördelningen jämnt utspridd. På avstånden 191-264 ligger det 

observerade värdet mellan den övre och undre gränsen i intervallet för rumslig 

slumpmässighet och H0 kan därför inte förkastas på de avstånden.  

 

2.3 Tidigare arbeten 

I detta avsnitt presenteras några relevanta arbeten som har genomförts i ämnet. 

 

Genom studier av nätverk har det tidigare visats att det finns en korrelation mellan 

densiteten av kommersiella aktiviteter och en nods centralitet. Centralitet har då 

                                                      
94 Ibid, s.190 
95 Baseras på Esri (2016) 
96 Dixon (2002), s.1796-1803 
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definierats som i hur stor utsträckning en nod är den kortaste vägen mellan andra noder 

och således har potential att kontrollera kommunikationen genom nätverket.97  

 

Det finns datorprogram (exempelvis Esri Business Analyst Online) som använder 

geografisk informationsteknik för att assistera företag som vill hitta det bästa läget för 

dem att etablera sig på i en stad. Programmet använder sig av data om tillgänglighet 

(avstånd längs vägnät) och demografi. De undersöker helt enkelt var de som ingår i 

butikens målgrupp (exempelvis kvinnor 25-45 år) bor någonstans och hittar sedan det 

stället som flest personer i målgruppen når från sin bostad inom en viss tid längs 

vägnätverket.98 Ett annat exempel är företaget Inrix som säljer en liknande tjänst där de 

även använder sig av trafikdata för att se hur många fordon som passerar ett potentiellt 

läge för en butik.99 Det finns inga program som avgör samma sak på detaljnivå i en 

stadskärna, som tar hänsyn till fler faktorer än demografi, konkurrenter och avstånd, 

såsom närmsta grannar, centralitet, parkeringsmöjligheter eller klustereffekter. 

 

Uppsala city – en analys av de kommersiella näringarnas styrkor, svagheter och 

utvecklingsmöjligheter 

 

I denna rapport av Rämme och Mattisson på WSP undersöks lokaliseringen av de 

kommersiella näringarna i Uppsala centrum. Verksamheternas styrkor, svagheter och 

utvecklingsmöjligheter undersöks. Rapporten är intressant för oss eftersom den liknar 

den studie vi ska genomföra med skillnaderna att det i vår studie är andra städer som 

ska undersökas och att andra analysmetoder kommer användas. 

 

En inventering av användningen av lokalerna i markplan i Uppsala city genomfördes 

för att undersöka de kommersiella näringarnas faktiska lokalisering. Resultatet från 

inventeringen jämfördes sedan med en marknadsplats med optimalt lokaliserade 

verksamheter. Köpcentrum användes som exempel på en marknadsplats med optimalt 

lokaliserade verksamheter eftersom ett köpcentrum erbjuder en stark geografisk 

koncentration av verksamheter. Vilket motiveras av konsumenters obenägenhet/ovilja 

att vid inköpstillfället röra sig över längre sträckor. Ett köpcentrum kännetecknas av en 

hög koncentration av omsättningspotential och hyresbetalningsförmåga i vad som är 

att betrakta som dess kärna, eller de mest attraktiva lägena. Längre ut från kärnan finns 

det större inslag av icke detaljhandelsrelaterade verksamheter med lägre 

omsättningspotential och hyresbetalningsförmåga. 

  

Uppsala delades in i tre zoner (kärna, mellan och periferi) som låg till grund för 

bedömningen. 

 

Undersökningen visade att omkring 55-70 procent av butikerna inom 

sällanköpsvaruhandeln i Uppsala har en optimal lokalisering givet sina 

lokaliseringspreferenser. De butiker som inte visade sig vara optimalt lokaliserade är 

                                                      
97 Freeman (1977), s.35– 41.  
98 Esri Business Analyst (2016) 
99 INRIX Site Selection (2016) 
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ofta små och fristående från kedjorna. Detta på grund av att de ofta kännetecknas av 

låg omsättning och lönsamhet vilket gör det svårt att omlokalisera dessa till ett bättre 

läge (med högre hyra) för att optimera deras läge. Lokalbrist är ytterligare en 

försvårande omständighet. Det råder lokalbrist i de mest centrala lägena varför total 

optimal lokalisering ej behöver eller kan vara möjligt.100 

 

Location analysis of retail stores in Changchun, China: A street centrality perspective 

 

Läget på flera olika slags butiker i stadens centrala delar kartlades och analyserades 

längs vägnätet för att undersöka centralitet, närmsta granne index och närhet till 

centrum. En nods (korsnings) centralitet uppskattades på tre olika sätt: Närhet 

(closeness), mellanliggande (betweenness) och rakhet (straightness) i vägnätet. 

 

Resultatet visar att centralitet spelar en stor roll för hur staden utformas och att olika 

verksamheter värderar centralitet olika högt. Enligt studien värderar specialaffärer 

(ostbutiker, smyckesaffärer, boutiquer, osv.) centralitet högst, medan byggvaruhandlar 

värderar det lägst. Studien kommer också fram till att olika slags centralitet är av olika 

vikt för olika butiker: Varuhus och stora mataffärer föredrar att vara mellanliggande 

(betweenness) och butiker med konsumentprodukter (produkter som inhandlas av 

privatpersoner i detaljhandeln)101, värderar rakhet (straightness) högst.102 

 

Analyzing the commercial activities of a street network by ranking their nodes: a case 

study in Murcia, Spain 

 

Ett rankingsystem av gatunätverkets noder (korsningar) utvecklades för att analysera 

strukturen av de kommersiella aktiviteterna i en stad. Fyra olika slags verksamheter 

analyserades: Restauranger, banker och kontor, butiker och stora matbutiker. Data över 

var i staden verksamheterna låg samlades in genom en inventering av staden. Länkarna 

(gatorna) i nätverket tilldelades sedan attribut innehållande information om 

verksamheterna utmed dem. Varje länks båda noder tilldelas sedan alla länkens 

verksamheter som attribut. Därefter rankades noderna efter hur många verksamheter 

av varje slag de har som attribut. I kategorin ”butiker” rankades en nod med fler 

butiksverksamheter högre än en nod med färre butiker, och detsamma gjordes för 

resterande kategorier. PageRank-algoritmen som tagits fram av Google för att ranka 

webbsidor på internet modifierades något och användes för att ranka noderna i 

staden103. Arbetet resulterar i en grafisk representation av de olika verksamheternas 

lägen i staden och visar att noderna rankas olika högt av olika verksamheter, vilket 

tyder på att ett läge är olika mycket värt för olika verksamheter.104  

  

                                                      
100 Rämme & Mattisson (2015) 
101 SCB (2008), s.7 
102 Fahui et al. (2014), s.54-61 
103 Brin & Page, Lawrence (1998) 
104 Agryzkov et al. (2014), s.479–495 
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3 Undersökningens metod 

3.1 Fallstudier 

Stadskärnorna för de sex städerna i studien besöktes i ett tidigt skede av arbetet. De 

områden som Newsec definierat som A- och B-läge i städerna inventerades och 

följande information samlades in om varje verksamhet:  

- Ett unikt ID-nummer 

- Läge (A- eller B), enligt Newsecs indelning 

- Läge (punkt på papperskarta) 

- Verksamhet (butik, tjänst, restaurang, vakant, kontor eller övrigt) 

- Verksamhet (exempelvis klädbutik, snabbmatsrestaurang eller frisör) 

- Grannlokalernas verksamhet (höger och vänster om butiken) och verksamheter 

mitt emot. Exempelvis klädbutik, snabbmatsrestaurang eller frisör 

- Kedja eller inte kedja 

- Ligger verksamheten längs en gågata eller inte längs en gågata 

- Exponeringsbredd (antal meter lokalen tar upp utmed gatan). Antalet meter 

stegades för varje verksamhet. En verksamhet på flera våningar fick värdet 

exponeringsbredd * antal våningar 

- Övrigt. Till exempel kedjornas namn eller särskilda förhållanden värda att 

notera  

 

Tabellerna för inventeringarna av städerna finns sparade digitalt och kan på begäran 

hos författarna ges tillgång till. 

 

3.2 Undersökning av Köpcentrum 

Vi antar i denna studie att köpcentrum är effektivt planerade ur ett handelsperspektiv 

då det i köpcentrum är endast är en fastighetsägare som vill maximera den totala 

omsättningen för hela marknadsplatsen. En inventering av två köpcentrum gjordes, 

Emporia i Malmö och Väla centrum utanför Helsingborg. Vi valde just dessa två 

köpcentrum då de är relativt nya och vi antar att de följer de senaste strategierna för att 

skapa en attraktiv marknadsplats. Information om utformning och hyresgäster 

inhämtades från köpcentrumens respektive websida. En visuell bedömning gjordes och 

är sammanställt i avsnitt 4.2. 

 

I verkligheten finns det problem med antagandet att köpcentrum är effektivt planerade 

handelsplatser. Till exempel kan större hyresgäster utöva sin makt för att kräva 

monopol i köpcentrumet och på så vis hindra den fria marknaden. 

 

3.3 Intervjuer 

För att få en bättre översikt över hur det går för stadskärnorna har intervjuer med 

aktiva/sakkunniga personer i stadskärnan genomförts. Det finns olika tillvägagångssätt 

att genomföra intervjuer och samtliga tekniker har för- och nackdelar. Majoriteten av 
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genomförda intervjuer gjordes via mail. Vi satte ihop ett frågeformulär med frågor som 

den intervjuade öppet fick besvara. Frågorna presenteras i bilaga 3. Denna teknik 

möjliggör att i efterhand studera svaren medan samtal/intervjuer måste registreras 

genom ljudupptagningar, bildinspelning eller noggranna anteckningar för att man ska 

kunna låta andra se om slutsatser och generaliseringar håller. Metoden är också 

användbar för frågor med långa svar, vilket några av frågorna kräver. Nackdelar är dock 

att insamlingen ofta tar lång tid och det är också svårare att följa upp frågor.105 En 

intervju genomfördes via ett personligt möte. Denna intervju gav ett mer 

tillfredställande resultat då det gav möjlighet till att ställa följdfrågor.  

 

Vi har också valt att göra en intervju med en etableringskonsult som är expert på hur 

kommersiella verksamheter borde lokaliseras på en marknadsplats. Denna intervju 

skedde via mail och frågorna som ställdes presenteras i Bilaga 2. 

 

3.4 Rumslig analys 

GIS-programmet GeoDaNet har använts för att genomföra två nätverksanpassade 

analyser av verksamheternas lokalisering i städerna: Nätverksanpassad KDE och 

nätverksanpassad Ripleys K-funktion. Dessa gjordes för att undersöka de uppsatta 

frågeställningarna. En tredje nätverksanalys har genomförts i ArcGIS med plugin-

programmet Urban Network Analysis. Syftet med den tredje analysen var att undersöka 

om verktyget kan användas för att ta fram en bättre indelning av områdena för A- och 

B-läge som hämtats från tjänsten Datscha. I alla tre analyserna antas det att människor 

endast rör sig längs stadens gatunätverk och till exempel inte genar över torg. 

  

3.4.1 Data 

Nationella vägdatabasen (NVDB) från Trafikverket har modifierats i GIS-programmet 

ArcGIS för att lägga till gågator och ta bort vissa överflödiga vägsegment. Den del av 

nätverket som innehöll den aktuella stadens stadskärna exporterades från ArcGIS och 

användes för att genomföra analyserna i GIS-programmet GeoDaNet som är 

specialiserat på statistiska analyser av punktfördelningar utmed nätverk. Data om 

verksamheterna som samlats in under inventeringen av städerna fördes in i ArcGIS och 

ett nytt lager av punkter skapades där varje punkt representerar en verksamhet. Nedan 

följer en mer ingående beskrivning av tillvägagångssättet för de tre analyserna. 

 

3.4.2 Nätverksanpassad Kernel Density Estimation (KDE) 

De primära egenskaperna för vissa utvalda verksamheters fördelningar i stadskärnorna 

har undersökts med en nätverksanpassad Kernel density estimation (KDE). Resultatet 

av analysen beskriver intensiteten av verksamheter utmed nätverket, dvs. hur 

koncentrerat olika verksamheter förekommer i olika områden av stadskärnan. Följande 

frågeställningar har besvarats med en nätverksanpassad KDE: 

 

                                                      
105 Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001), s.83-87 
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1. Är densiteten av butiker, tjänster och restauranger relativt jämn i stadskärnan, 

men högre i A-lägen än i B-lägen? 

2. Är densiteten av butiker väsentligt högre i A-lägen än B-lägen? 

3. Är densiteten av klädbutiker fokuserad till ett koncentrerat område/ett stråk i 

A-lägen? 

4. Är densiteten av restauranger väsentligt högre i ett visst område av 

stadskärnan, kan ett slags restaurangområde urskiljas? 

5. Är densiteten av vakanta lokaler högre i B-lägen än A-lägen? 

6. Är densiteten av butikskedjor högre i A-lägen än B-lägen och är kedjorna 

jämnt fördelade i A-läget? 

 

Bandbredden bestämdes till 100 meter eftersom det efter tester gav mer representativa 

resultat av hur densiteten varierar i städerna än 200 respektive 300 meter. För att 

motverka ett missvisande resultat samlades data om varje verksamhets 

exponeringsbredd (verksamhetens bredd mot gatan) in under inventeringen av 

städerna. Analysen har gjorts för antal meter verksamhet och inte för antal 

verksamheter i städerna. Detta eftersom syftet med analysen var att undersöka 

densiteten av olika verksamheter i staden, inte antalet. Exempelvis ville vi undvika att 

en gata med tre små butiker och två stora bostadshus (gata A i Figur 11) med 25 % 

handel tolkas som en mer aktiv gata för handel än en lika lång gata med två stora butiker 

(gata B i Figur 11) med 100 % handel. 

 
Figur 11. Densitet av verksamheter, exponeringsbredd 

Resultatet av analysen är en grafisk representation av densiteten av olika verksamheter 

längs stadens gator. Med en hög densitet menas att det finns förhållandevis många 

exponeringsmeter av det aktuella verksamhetsslaget i det området, jämfört med resten 

av stadskärnan.  

 

Intervallen för densiteten definieras med Jenks naturliga avbrott (engelska: Jenk’s 

natural breaks). Denna indelning delar upp data i ett förutbestämt antal kategorier (i 

vårt fall fem stycken) och minimerar skillnaden mellan medelvärdena inom varje klass, 

samtidigt som avvikelsen från de övriga klassernas medelvärden maximeras. Detta ger 
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ett resultat som väl beskriver den enskilda datamängden, vilket vi är intresserade av, 

men som inte lämpar sig för att göra direkta jämförelser mellan olika datamängder.106 

Eftersom vi är intresserade av den relativa densiteten i de enskilda städerna lämpar sig 

användningen av Jenks naturliga avbrott väl.  

 

3.4.3 Nätverksanpassad Ripleys K-funktion 

De sekundära egenskaperna för punktfördelningarna av utvalda verksamheter har 

undersökts med en nätverksanpassad Ripleys K-funktion. Funktionen beskriver hur 

verksamheterna förhåller sig till varandra längs nätverket; om de är oberoende av 

varandra (slumpmässigt utspridda) eller om de beror av varandra (förekommer i kluster 

eller långt ifrån varandra). Metoden undersöker förhållandet på olika avstånd och ger 

ett resultat som beskriver det rumsliga mönstret på olika skalor.  

 

Följande frågeställningar besvarades med en nätverksanpassad Ripleys K-funktion:  

7. Förekommer frisörer och skönhetssalonger i kluster på korta avstånd, men 

jämnt utspridda på stora avstånd?  

8. Förekommer klädbutiker i kluster på alla avstånd? 

9. Förekommer restauranger i kluster på nära avstånd? 

10. Förekommer butikskedjor jämnt fördelade på korta avstånd, men i kluster på 

stora avstånd? 

 

Vid analysen utfördes 99 simuleringar av slumpmässiga punktfördelningar längs 

nätverket. Samma antal punkter som de som analyserades fördelades över nätverket 

och utifrån dessa 99 simuleringar skapades ett konfidensintervall. Om fördelningen av 

de punkter som analyserades föll inom det intervallet var fördelningen med 95 % 

signifikans slumpmässig. För att analysen ska bli statistiskt gångbar bör provet som ska 

analyseras innehålla minst 30 punkter.107 Fler simuleringar hade kunnat genomföras för 

att få ett snävare intervall för statistisk slumpmässighet, men vi begränsades av tiden 

och ansåg att 99 simuleringar gav oss tillräcklig noggrannhet.  

 

Nätverket som analysen genomfördes på anpassades för att motsvara B-lägets 

utbredning i stadskärnan. Detta var nödvändigt för att ge ett jämförbart resultat mellan 

simuleringarna av slumpmässiga fördelningar längs nätverket och verksamheternas 

faktiska fördelning.  

 

I analysen representerades varje verksamhet av en punkt och avståndsintervallet sattes 

till 30 meter eftersom det ansågs ge tillräcklig noggrannhet samtidigt som analysen 

kunde genomföras relativt snabbt (5-45 minuter beroende på antal punkter). Resultatet 

av analysen samanställdes i tabeller för att enkelt kunna jämföra resultatet i de olika 

städerna. Tabellerna presenteras i avsnitt 5.2. 

 

                                                      
106 Baz et al. (2009), s.131 
107 Dale & Fortin (2014), s.19 
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3.4.4 Centralitet 

Plugin-programmet Urban Network Analysis användes i ArcGIS för att genomföra 

analyser av två olika slags centralitet i stadskärnorna: mellanliggande och rakhet. 

Programmet är specialiserat på att genomföra analyser av centralitet för punkter utmed 

vägnätverk i städer. Det som gjorde programmet särskilt lämpat för vår studie var att 

det analyserar punktdata som representerar händelser utmed nätverket (i vårt fall 

verksamheter) för att bestämma hur centralt i nätverket varje punkt ligger i förhållande 

till alla andra punkter. Det kan diskuteras huruvida det är lämpligt att använda 

verksamheterna som utgångspunkter vid en analys av centraliteten i nätverket. 

Eftersom det är just centraliteten i förhållande till de övriga verksamheterna i 

stadskärnan som vi är intresserade av att undersöka fann vi ändå att detta 

tillvägagångssätt fungerar för vårt syfte. 

 

Varje verksamhet representerades av en punkt och analysen genomfördes längs 

vägnätverket i stadskärnan. Alla verksamheter i stadskärnan användes för att 

genomföra analysen eftersom det var centraliteten i staden som undersöktes och inte 

centraliteten av en viss bransch.  
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4 Undersökningens område 

4.1 Stadskärnorna 

I Figur 12 nedan visas de kommuner som undersöks, Helsingborg, Hässleholm, 

Kristianstad, Landskrona, Lund och Trelleborg. 

 

 
Figur 12. De sex undersökta kommunerna108 

4.1.1 Utvecklingen i undersökta kommuner  

Hur väl det går för en stadskärna och hur attraktiv den är påverkas av en rad faktorer. I 

följande avsnitt har vi valt ut vad vi anser vara några av de faktorer som kan förklara 

hur attraktiv kommunen och dess stadskärna är och hur utvecklingen sett ut de senaste 

åren.  

 Befolkningsutveckling. Hur stor befolkningen är i kommunen, och hur den har 

förändrats de senaste åren är avgörande för utvecklingen av kommunen och 

dess stadskärna,  

 Sysselsättning. Ett viktig mått för att se hur många personer som är i arbete 

och tjänar pengar i kommunen. 

 Förvärvsinkomst. Intressant faktor eftersom den avgör hur mycket invånarna 

kan spendera. Vid hög förvärvsinkomst får invånarna mer pengar att 

spendera, vilket i sin tur kan öka konsumtionen och efterfrågan på varor ökar.   

                                                      
108 Baserad på Region Skåne (2016) 
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 Företagsklimat. Denna variabel förklarar hur attraktivt det är för företag att 

etablera sig i kommunen jämfört med övriga kommuner. Är det attraktivt är 

det lättare för kommunen att locka till sig nya verksamheter. 

 Hyra, direktavkastning och vakansgrad. Faktorer som till viss del kan 

förklara hur attraktivt ett läge är. I de mest attraktiva lägena är hyran hög, 

direktavkastningen och vakansgraden låg.  

 Omsättning. För att få en uppfattning om hur mycket det konsumeras i 

handeln presenteras omsättningen för varje undersökt kommun. Denna 

information gäller hela kommunen inte bara stadskärnan (även externa 

köpcentrum är inkluderade), och kan därför mer användas för att se hur 

konsumtionsmönstret har förändrats mellan åren 2007-2014 . 
 

Befolkningsutveckling  

  
I Tabell 2 nedan visas befolkningsutvecklingen i de sex undersökta kommunerna 

mellan åren 2000-2015. Befolkningsutvecklingen har i samtliga städer ökat sedan år 

2000. Detta beror till stor del på en ökad inflyttning från utlandet.  Den största tillväxten 

har skett i Lund, men även Helsingborg och Landskrona har haft en stor tillväxt. 

Hässleholm har haft den lägsta tillväxten, 5,1 procent, vilket är klart mindre än övriga 

kommuner.  

 

Kommun  Invånarantal år 

2000  

Invånarantal år 

2015  

Procentuell 

förändring  

Helsingborg  117 737  137 909  17, 1  

Hässleholm  48 580  51 048  5,1  

Kristianstad  74 161  82 510  11,3  

Landskrona  37 728  43 961  16,5  

Lund  98 948  116 834  18,1  

Trelleborg  38 429  43 359  12,8  

Tabell 2. Befolkningsutvecklingen mellan åren 2000-2015109 

Sysselsättning 

 

I Tabell 3 nedan visas antalet sysselsatta för respektive kommun. I Helsingborg, 

Landskrona och Lund har sysselsättningen ökat mer än snittet för riket. 

Sysselsättningen har även ökat i Hässleholm och Kristianstad. I Trelleborg har antalet 

sysselsatta minskat, vilket inte är positivt för kommunen.  

 

 

 

 

 

 

                                                      
109 SCB (2016) 
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Kommun  Antal sysselsatta 

år 2011  

Antal sysselsatta 

år 2014  

Procentuell 

förändring  

Helsingborg  64 909  67 916  4,6  

Hässleholm  20 791  20 996  1,0  

Kristianstad  37 408  38 150  2,0  

Landskrona  15 034  15 897  5,7  

Lund  66 753  69 231  3,7  

Trelleborg  14 128   13 866  -1,9   

Riket  4 505 600  4 647 314  3,1  

Tabell 3. Antal sysselsatta mellan 16-64 år i respektive kommun åren 2011-2014110 

Förvärvsinkomst  

 

I Tabell 4 nedan visas medianen för förvärvsinkomsten för de sex undersökta 

kommunerna. Samtliga undersökta kommuner ligger under genomsnittet i riket sett till 

hur mycket folk tjänar. Helsingborg är den kommun som ligger närmast genomsnittet, 

och är också den kommun som har ökat inkomsten mest sedan år 2000 av de sex 

undersökta kommunerna. Trelleborg, Kristianstad och Lund följer ungefär samma 

utveckling och ligger även de relativt nära genomsnittet för riket. Landskrona är den 

kommun som har haft sämst utveckling och är också den kommun där invånarna har 

lägst förvärvsinkomst av de undersökta kommunerna.     

 

Kommun  Förvärvsinkomst 

år 2000  

Förvärvsinkomst 

år 2014  

Procentuell 

förändring  

Helsingborg  196 706kr  239 185kr  21,6  

Hässleholm  187 928kr  224 466kr  19,4  

Kristianstad  197 666kr  235 325kr  19,1  

Landskrona  189 228kr  218 032kr   15,2  

Lund  198 253 kr  234 624kr  18,3  

Trelleborg  197 271kr  239 106kr  21,2  

Riket  205 928kr  252 774 kr  22,7  
Tabell 4. Sammanräknad förvärvsinkomst per kommun åren 2000 och 2014, 
medianinkomst i 2014 års priser befolkning över 20 år111 

Företagsklimat  

 

Varje år gör Svenskt Näringsliv en undersökning av det lokala företagsklimatet där 

ungefär 60 000 företagare i Sverige ger sina synpunkter på attityderna till företagande, 

kommunens service eller tillämpningen av lagar och regler i kommunen där. I Tabell 5 

visas placeringen för de sex undersökta kommunerna. Av de undersökta kommunerna 

placerade Helsingborg sig högst upp på Svenskt Näringslivs rankning och den kommun 

som placerade sig sämst var Trelleborg på plats 251 av Sveriges 290 kommuner.    

                                                      
110 SCB (2016) 
111 SCB (2016) 
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Kommun  År2015  

Helsingborg  29  

Hässleholm  215  

Kristianstad  156  

Landskrona  132  

Lund  72  

Trelleborg  251  

Tabell 5. Kommunernas placering i Svenskt Näringslivs undersökning av det lokala 
företagsklimatet112 

Hyra, direktavkastning och vakansgrad  

 

I Tabellerna 6-8 redovisas hyra, direktavkastning och vakansgraden för respektive 

stadskärna. Hyra, direktavkastning och vakansgrad kan till viss del användas som 

indikatorer till hur attraktivt ett läge är. I de mest attraktiva delarna är hyrorna höga, 

direktavkastningen och vakanser låga. I tabellerna ovan visas samtliga tre faktorer för 

A- respektive B-läge i varje stadskärna. Helsingborg och Lund är de stadskärnor som 

är mest attraktiva, hyrorna är högst i dessa stadskärnor, direktavkastningen är låg och 

även vakanser är något lägre jämfört med övriga stadskärnor. Hässleholm, Landskrona 

och Trelleborg har lite lägre hyror, högre direktavkastning och högre vakansgrad, 

medan Kristianstad hamnar i mitten av de undersökta stadskärnorna. 

 

Kommun  Hyra A-läge(kr/kvm)  Hyra B-läge(kr/kvm)  

Helsingborg  2250 - 4500  1000 - 1800  

Hässleholm  1000 - 1600  750 - 1000  

Kristianstad  1350 - 3300  800 - 1500  

Landskrona  1000 - 1800  650 - 850  

Lund  2400 - 4500  1200 - 2400  

Trelleborg  1100 - 1700  750 - 1050  

Tabell 6. Hyresnivåerna i A- respektive B-läge för samtliga stadskärnor113 

Kommun  Direktavkastning A-läge  Direktavkastning B-läge  

Helsingborg  5,50 % - 6,50 %  7,00 % - 8,25 %  

Hässleholm  6,75 % - 8,50 %  7,50 % - 9,00 %  

Kristianstad  6,25 % - 7,25 %  7,25 % - 8,25 %  

Landskrona  6,25 % - 7,75 %  7,50 % - 8,25 %  

Lund  6,00 % - 7,25 %  6,50 % - 7,50 %  

Trelleborg  6,75 % - 8,00 %  8,00 % - 9,00 %  

Tabell 7. Direktavkastning i A- respektive B-läge för samtliga stadskärnor114 

 

                                                      
112 Svenskt Näringsliv (2015) 
113 Newsec (2016) 
114 Ibid 
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Kommun  Vakans A-läge  Vakans B-läge  

Helsingborg  3,00 %  5,00 %  

Hässleholm  5,00 %  10,00 %  

Kristianstad  5,00 %  10,00 %  

Landskrona  5,00 %  10,00 %  

Lund  5,00 %  7,00 %  

Trelleborg  5,00 %  10,00 %  

Tabell 8. Vakansgrad i A- respektive B-läge för samtliga stadskärnor115 

Omsättning 

 

Omsättningen i handeln (totalt i kommunen, även köpcentrum) har haft en positiv 

utveckling sedan år 2007 (se Figur 13 nedan) i samtliga undersökta kommuner. Störst 

är omsättningen i handeln i Helsingborg, vilket inte är så konstigt eftersom Helsingborg 

också är den största kommunen. Anmärkningsvärt är dock att utvecklingen har varit 

väldigt positiv i Helsingborg jämfört med övriga kommuner.116
 

 

 
Figur 13. Omsättning i handeln i de undersökta kommunerna117 

4.1.2 Intervjuer  

För att få en uppfattning av hur det går för stadskärnorna har intervjuer med personer 

som på något sätt är aktiva i stadskärnan, till exempel medlem i cityförening, 

butiksägare eller liknande gjorts. Önskvärt hade varit att göra en intervju med någon 

från varje stadskärna men tyvärr har detta inte varit möjligt då det varit svårt att få tag 

på personer som har varit villiga att ställa upp eller haft tid. Varje intervju kommer först 

                                                      
115 Ibid 
116 HUI Research AB (2007-2014)  
117 Ibid 
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presenteras, sedan kommer en sammanfattning med slutsatser om vad stadskärnor 

generellt upplever för hot, möjligheter, utmaningar, trender etc. 

 

Intervju med Johan Jönsson, Cityledare i Hässleholm 

 

Det har varit mycket skriverier och rykten om handelns tapp i Hässleholm men trots 

detta är det en positiv anda i stadskärnan och handeln rullar på. Handlarna i city har 

haft det lite tufft de senaste åren men man måste vara framåt och våga gå utanför din 

box och tänka i nya banor för att lyckas på sikt. 

 

Köpcentrumen är en stor utmaning för Hässleholm, som känner att de stora 

köpcentrumen i Skåne hotar stadskärnan. Främst eftersom köpcentrumen anses vara 

mer attraktiva och därmed tar folk och butiker från city. Detta är dock inget som 

stadskärnan kan göra något åt, istället måste man försöka anpassa sig och göra vad man 

kan för att behålla folket i staden. 

 

Hässleholms styrkor är närheten till staden med bland annat centrumnära parkeringar 

och nära till järnvägen. Närheten till järnvägen gör staden till en riktig knutpunkt som 

egentligen borde utnyttjas mycket mer än vad som görs idag. Det finns också 

fortfarande kvar en del egna butiker, dvs. de som inte är kedjor. Det finns som nämnt 

många bra verktyg men de utnyttjas inte idag på rätt sätt. 

 

Samarbetet mellan Hässleholms kommun, fastighetsägare och 

hyresgäster/handelsföreningar har tidigare inte varit särskilt bra. Var och en jobbade 

mycket på sitt håll men nu har det kommit igång med en ny organisation och parterna 

har börjat närma sig varandra och det har blivit en mycket mer positiv anda jämfört 

med tidigare. Under hösten 2015 jobbade alla tre parter i något som kallas för citylyftet 

där parterna tillsammans med en konsultfirma kollat på hur de tillsammans kan forma 

och utveckla centrum. Det är dock en bit kvar och parterna upplever att det blivit något 

av ett moment 22 efter årsskiftet. Vid beslut rörande gemensamma öppettider, 

parkeringsmöjligheter, marknadsföringsaktiviteter med mera försöker parterna sakta 

framåt med en dialog, men vissa saker som till exempel gemensamma öppettider 

kommer bli lättare att jobba med när staden och dess mötesplatser kommer igång lite 

mer. 

 

Vid etableringar av nya verksamheter förs det givetvis en dialog mellan parterna, dels 

är det i startgroparna att få fram så kallade Cityvärdar. Cityvärdarna ska fungera som 

ambassadörer för sitt område de ansvarar för och skall pusha sitt område med allt från 

kundservice till smyckning m.m. Cityföreningen Hesslecity vill få till en vi känsla 

där Hesslecity tillsammans med kommunen, näringsidkare och fastighetsägare tar 

gemensamma tag för att vinna mark och utveckla stadskärnan. För att lyckas med detta 

går det inte att alla jobbar på varsitt håll. 
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Intervju med Jonas Ekelund, ledamot i Citysamverkan och butiksägare i Landskrona 

 

Totalt sätt går det mycket bra för handeln i city, det har varit perioder när det varit lite 

tuffare men nu är Landskrona verkligen på frammarsch. Framgången beror mycket på 

att samarbetet mellan handlarna, Landskrona kommun och fastighetsägarna har gett bra 

resultat och det har varit många etableringar de senaste åren. 

 

En stor utmaning i stadskärnan har varit att få alla handlarna att samarbeta, både vad 

det gäller gemensamma öppettider och olika evenemang. Många Landskronabor åker 

till de större köpcentrumen i grannkommunerna, därför jobbar samtliga parter 

tillsammans för att förbättra framkomligheten och tillgängligheten och strävar efter att 

erbjuda ett bredare utbud med unika saker som Landskrona är ensam om för att på så 

sätt behålla kunderna i staden. 

 

Landskrona styrkor kan också bli svagheter, det är en fantastisk stad med gång och 

cykelavstånd till allting, som är belägen mitt i Öresundsregionen och kan därmed enkelt 

attrahera miljoner kunder med det som är unikt. Närheten till havet, bra kollektivtrafik, 

eget slott och en egen ö som lockar mycket turister där centrumet blir ett självklart 

besök. Det är dock lätt att Landskronabor blir lite hemmablinda och bortskämda. 

 

Det finns två föreningar som ska underlätta samarbetet mellan hyresgäster, 

fastighetsägare och kommunen, en där handlare är medlemmar och sedan en större 

samverkan tillsammans med övriga parter. Det senaste året har denna samverkan stärkts 

och kommer under 2016 att bli mycket tydligare. Tanken är att det ska gå en röd tråd 

genom hela Landskrona där fastighetsägarna erbjuder bra lokaler som attraherar att det 

öppnar upp verksamheter som efterfrågas och som på ett bra sätt kompletterar det som 

finns. Parterna ska tillsammans se till att framkomligheten och tillgängligheten är den 

bästa, att gator, torg, fasader, skyltning etc. sköts på ett snyggt sätt. 

 

Parterna försöker att hjälpas åt så nya aktörer kompletterar det befintliga utbudet så 

det totalt sätt stärker Landskronas varumärke. Landskrona vill gärna vara unika och 

genuina, det finns idag ett tydligt centrum med torg och gågator där det finns många 

mindre butiker som erbjuder en enorm bredd. I utkanterna av stader finns det mindre 

kluster med mer sällanköpsvaror. Landskrona satsar även mycket på miljö och fairtrade 

så att staden föregår med gott exempel4. 

 

Intervju med Sven Petter Hovelius, ledamot i handelsföreningen och butiksägare i 

Lund 

 

Stadskärnan i Lund har tampats med en negativ trend, men de senaste 4-5 åren har 

utvecklingen ändå varit mer positiv. Det har dock varit olika för olika branscher och 

butiker. Sven Petter menar att det främst beror på hur aktiva och engagerade 

butiksägarna är att ”visa upp sig” och hänger med i trender. En trend som kommer mer 

och mer är att konsumenter planerar sina köp och kollar upp varor online för att sedan, 

när man besöker butiken veta vad det är man är ute efter. Den här trenden kommer leda 
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till att färre konsumenter besöker butikerna, men det kommer bli större inköp per besök. 

Det kommer också innebära att butiker inte behöver lika stor yta som de har idag, 

eftersom att kunden vet redan innan den besöker butiken vad den är ute efter och 

därmed behöver inte butiken tänka lika mycket på att ”visa” alla plagg. En butik som 

hängt med och anpassat sig efter trenden är Åhléns, som flyttat till en betydligt mindre 

lokal i stadskärnan. 

 

En stor utmaning i Lund är att det är väldigt många små fastighetsägare vilket gör det 

svårt att planera gemensamt. Vissa fastighetsägare har också begränsad kunskap att 

bedriva en fastighet i stadskärnan och utnyttja fastighetens fulla potential, för att skapa 

en bättre miljö för handeln i stadskärnan. Ett annat problem i stadskärnan är utbudet av 

lokaler. Enligt Sven Petter finns det många hyresgäster som är intresserade av att 

etablera sin verksamhet i Lund, men de hittar inte lämpliga lokaler. Hyrorna i Lund 

varierar också väldigt mycket och på Lilla Fiskaregatan är det nästan dubbelt så höga 

hyror som i övriga delar av stadskärnan, vilket avskräcker en del hyresgäster av att 

etablera sig där. Ytterligare en utmaning för handeln i Lund är att fånga upp alla de 

turister som besöker domkyrkan och andra sevärdheter. Detta är något som stadskärnan 

borde försöka göra bättre. 

 

En styrka i Lund är stadskärnans helhet, med ett utbud av både restauranger och handel 

och bra service, något som ett köpcentrum inte kan erbjuda. Sven Petter tror inte heller 

att köpcentrumen i omgivningen konkurrerar ut Lund centrum, utan snarare 

kompletterar med ett utbud som saknas i Lund. 

 

Samverkan mellan de olika föreningarna, fastighetsägarna och kommunen fungerar 

bättre än vad den gjort tidigare. Lund har dock varit dålig på att genomföra mer, men 

något som man nu ändå jobbar på. Handelsföreningen har blivit tuffare mot kommun 

och fastighetsägare som har mer resurser. 

 

Handelsföreningen försöker också att införa mer gemensamma öppettider, med butiker 

öppna på söndagar och liknande. Det ligger dock på hyresvärden ansvar att ställa dessa 

krav, men det saknas engagemang från dessa. 

 

Sven Petter nämner att det totala utbudet i Lund inte idag är optimalt. Det behövs 

framförallt mer ungdomskläder och skor. Vidare berättar han att det finns kedjor som 

är intresserade av att etablera sig i Lund, men det är brist på lokaler. Idag ligger det 

stora banker på väldigt attraktiva delar i markplan i staden som tar upp väldigt mycket 

yta, yta som skulle kunna ges till butiker. Det hade varit bättre för handeln i stadskärnan 

om banker flyttade upp en våning då de inte har samma behov av kundflöden som 

butiker. Det är svårt att styra det totala utbudet då det idag om det blir en ledig lokal är 

upp till hyresvärden att bestämma vem som flyttar in. Det hade varit önskvärt med 

bättre samverkan i staden på just denna punkt så det totalt sett blir ett bättre utbud i 

stadskärnan. 
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Intervju med Ditte Fagerlund, Adjungerad till styrelsen i citysamverkan och VD för 

Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB som sköter näringslivs- och turismfrågor i 

Trelleborg 

 

Som för många andra städer är det tufft för Trelleborgs stadskärna idag. Den allt mer 

växande e-handeln, närheten till Malmö och dess utbud av butiker och restauranger och 

en delningsekonomi (människor delar på saker sinsemellan utan att köpa nytt) som 

växer sig allt större, gör det tufft för Trelleborg. 

 

Den största utmaningen för Trelleborg just nu är enligt Ditte att fylla de tomma 

butikslokaler som finns. Det finns alltid en viss omflyttning men det får inte finnas för 

många tomma lokaler samtidigt. Det är också svårt för stadskärnan att få 

kommuninvånarna att handla på hemmaplan. 

 

Stadskärnans styrkor är framförallt att det finns goda parkeringsmöjligheter. Eftersom 

det är en relativt liten stadskärna går det också snabbt att handla då det är korta avstånd. 

Stadskärnan erbjuder också trevliga butiker med trevlig personal som gör det mer 

personligt att handla i Trelleborg än i större städer och köpcentrum. 

 

Det finns sedan nio år tillbaka en ekonomisk förening, Trelleborg Citysamverkan Ek 

För, där kommun, handlar och fastighetsägare gemensamt arbetar med 

centrumutveckling. 

 

4.1.3 Sammanställning av intervjuerna 

Samtliga intervjuade personer håller med om att det har varit en tuff period för 

stadskärnorna den senaste tiden, men att det nu är på uppåtgång. Från två av de 

intervjuade beror det mycket på att butikerna är dåliga på att tänka nytt och engagera 

sig och följa med i trender, vilket gör det tuffare att konkurrera. 

 

En utmaning som nämns av flertalet intervjuade är att det är svårt att få invånarna att 

handla i stadskärnan. Konsumenterna föredrar istället att åka till köpcentrum eller större 

stadskärnor som anses vara mer attraktiva. I Lund däremot, upplever man inte detta 

problem. Köpcentrumen i närområdet ses istället som ett positiv inslag som 

kompletterar stadskärnans utbud. Det tycks även vara ett problem för handeln att dra 

nytta av de besökare som kommer till staden för andra anledningar. Även samarbetet 

mellan alla parter i stadskärnan är en utmaning. Det upplevs ändå som att det blivit 

bättre men det är fortfarande svårt att få ihop gemensamma beslut om exempelvis 

öppettider, hyresgäster. 

 

Stadskärnornas styrkor är framförallt deras miljö, något som är svårt att återskapa i ett 

köpcentrum. Det finns också ofta god kommunikation som ökar attraktiviteten. Mindre 

butiker är också något som utmärker en stadskärna. Det finns ofta ett större utbud av 

lokala handlare och mindre kedjor jämfört med ett köpcentrum som ofta domineras av 

stora kedjor. 
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När det kommer till utbudet i stadskärnan framförs det olika svar. I Lund verkar det 

som att det är fastighetsägaren som bestämmer vem hyresgästen blir om det uppstår en 

ledig lokal och det verkar inte föras någon större diskussion om att försöka förbättra 

det totala utbudet. Av de andra tillfrågade verkar det ändå vara något man försöker 

diskutera och tänka på. Det har dock inte kommit in ett konkret svar om att alla faktiskt 

får vara med och påverka när det väl är dags att bestämma vilken typ av verksamhet 

som ska etableras i en ledig lokal. 

 

4.1.4 Inventering av stadskärnorna 

Stadskärnor kan delas in i olika lägen, A-, B- och C-lägen utifrån hur attraktiva de är. 

A-lägen är oftast belägna längs huvudgator där de bästa skyltlägena är och där det också 

rör sig mycket människor och därmed ett stort kundunderlag. I A-lägen finns det också 

mycket kringservice, goda kommunikationer och annat som en lokalhyresgäst kan 

tänkas behöva. Tvärgatorna till huvudgator brukar klassas som B-lägen, då de har 

mindre genomströmning av människor men eftersom de anses mindre attraktiva än A-

lägen har de också lägre hyror. I B-lägen kan det vara lämpligt med en annan typ av 

handel jämfört med i A-lägen, då det ofta är enklare att ta sig med bil till B-lägen. I C-

lägen är det lämpligt med handel där kunden aktivt söker upp butiken då C-lägen ofta 

ligger längre ut från centrum. Tillgängligheten till parkeringsplatser är av denna 

anledning väldigt viktig i C-lägen.118 

I denna rapport har vi hämtat information från Datscha där vi utgått från Newsecs 

definition av A-läge och B-läge i de undersökta stadskärnorna. Efter kontakt med 

Newsec fick vi fram att de avgränsningar som har gjorts för respektive läge görs mycket 

efter uppfattningen av området. I de mindre städerna, likt Trelleborg och Hässleholm 

finns det ofta en tydlig shoppinggata. Längs med den är A-läget för handel. De 

närliggande sidogatorna är sedan klassade som B-lägen. Om det finns en galleria eller 

motsvarande brukar området klassas som ett A-läge, men den ligger också oftast längs 

med shoppinggatan. För en lite större stad, som Helsingborg, kan ett A-läge vara något 

större än bara en gata. Det kan vara två-tre gator samt något torg som bedöms som A-

läge. B-läget blir även det större. Generellt sett gällande handel så är en av de viktigaste 

faktorerna vilka flöden av människor som finns på respektive gata. Bara genom att 

flytta sig en liten bit från shoppinggatan så minskar flödet av folk ganska mycket och 

hyran sjunker därmed.119 

Kontor följer ungefär en liknande form som handel i mindre städer men sträcker sig 

över ett något större område. Det har alltid varit attraktivt att sitta centralt men då 

flödena av människor inte är av samma vikt som för handel så blir gränserna något 

bredare.120 

                                                      
118 Objektvision (2016) 
119 Larsson (2016) 
120 Ibid 
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Läget är oftast den faktor som är mest avgörande för vilken hyra du kommer betala. 

Hur attraktivt läget är spelar stor roll vid hyressättningen. A-lägen är de lägen som är 

mest attraktiva och efterfrågade och därmed är också hyran högst i dessa lägen.121  

Nedan, i Figur 14-19, följer kartbilder med korta beskrivningar av städernas A- och B-

lägen. Kartbilderna är hämtade från tjänsten Datscha med Newsecs definition av A- 

och B-lägen. Det är dessa områden som använts vid inventeringen av städerna. Arean 

för A-läget och B-läget i städerna har inkluderats för att ge en tydligare bild av städernas 

storlek relativt varandra. 

Helsingborgs A-läge är främst Kullagatan som är den stora shoppinggatan där många 

större butiker återfinns. Även Stortorget är en del av A-läget. Knutpunkten (stationen) 

ligger söder om A-läget och är definierat som B-läge. B-läget sträcker sig längs med 

Södergatan, där det finns många verksamheter. Vid inventeringen noterades att 

gallerian Söderpunkten på Södergatan renoveras, vilket antagligen kommer ge området 

ett lyft. Även gatorna runt Slottshagen är definierade som B-läge, vilket kan ifrågasättas 

eftersom där främst finns bostäder med endast någon enstaka verksamhet. 

 

 
Figur 14. A-läge och B-läge i Helsingborg122 

I Hässleholm är A- och B-läget koncentrerat väster om stationen. A-läget utgörs främst 

av Stortorget och gallerian som ligger mellan Godtemplaregatan och Östergatan. B-

läget omfattar de närmaste gatorna runt A-läget. 

 

                                                      
121 Objektvision (2016) 
122 Baserad på Datscha (2016) 
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Figur 15. A-läge och B-läge i Hässleholm123 

A-läget i Kristianstad utgörs av parallellgatorna Cardellsgatan och Döbelnsgatan 

sydväst om stationen. I B-läget återfinns Gallerian Boulevard som ligger längs med 

Östra Boulevarden. Det är vanligt att gallerior i stadskärnor ligger i A-läget, att 

Boulevard inte gör det kan bero på att gallerian är under utveckling och att det i nuläget 

finns en hel del vakanter där. Detta läge kommer antagligen inom en snar framtid 

klassas som ett A-läge.  

 

 
Figur 16. A-läge och B-läge i Kristianstad124 

A-läget i Landskrona utgör ett väldigt litet område. Det är främst Rådhusgatan, Stora 

Norregatan, Nygatan och Rådhustorget som tillsammans bildar A-läget i Landskrona, 

det är också på dessa gator de större kedjorna ligger återfinns. Det finns ingen galleria 

                                                      
123 Ibid 
124 Ibid 
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eller liknande i Landskrona stadskärna. B-läget utgör ett större område, vissa delar av 

B-läget innehåller mycket bostäder och kan ifrågasättas om de verkligen bör ingå. 

 

 
Figur 17. A-läge och B-läge i Landskrona125 

Lunds mest attraktiva lägen är utdraget över ett ganska stort område. A-läget omfattar 

Lilla Fiskaregatan, Stortorget och Mårtenstorget. Området närmst väster om stationen 

är definierat som B-läge, som också sträcker sig söder ut längs med Stora Södergatan. 

I Lunds stadskärna finns ingen galleria, däremot en saluhall vid Mårtenstorget som 

innehåller restauranger, delikatessbutiker samt Systembolaget. 

 

 
Figur 18. A-läge och B-läge i Lund126 

                                                      
125 Ibid 
126 Ibid 
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Trelleborgs A-läge utgörs av en gata, Algatan. På Algatan ligger också en galleria, där 

de flesta stora kedjorna återfinns. B-läget sträcker sig norrut till Stortorget, och även 

söderut ner till hamnen där färjorna avgår. 

 

 
Figur 19. A-läge och B-läge i Trelleborg127 

 

4.2 Köpcentrum 

Emporia 

 

Öppningsår: 2012 

Ägare: Steen & Ström 

Total areal (m2): 121700 

Ort: Malmö 

Antal butiker: 190 

Parkeringsplatser: 2700 

Invånare inom 30 min: 576000 

Besökare (per år): 6,7 miljoner 

Omsättning: 2700 miljoner 

Tabell 9. Information om Emporia128 

Emporia ligger i Hyllie i södra delen av Malmö med knappt sex minuters resa från 

Malmö centrum och 27 minuter från centrala Köpenhamn. Emporia erbjuder 70 000 

kvm av shopping, mat, kultur och underhållning. Totalt finns cirka 200 butiker, 

restauranger och kaféer.  

 

Verksamheterna är uppdelade på tre plan. Källarplan domineras av de stora 

livsmedelsbutikerna ICA och Willys, samt Systembolaget. Dessa butiker utgör bra 

                                                      
127 Ibid 
128 Steen & Ström (2016) 
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ankarbutiker eftersom skapar flöden av konsumenter under stora delar av dygnet. De 

klarar sig tack vare det bra utan att vara lokaliserade i köpcentrumets A-läge, samtidigt 

som de bidrar till att konsumenter besöker övriga butiker i köpcentrumet. 

 

På Markplan och andra våningen går shoppingstråken som en åtta. På markplan finns 

det två entréer och sex rulltrappor mellan planen. De stora klädkedjorna H&M, Zara, 

Lindex, KappAhl och dressman är placerade strategiskt i markplan. De återfinns i 

början och slut av shoppingstråken så att de mindre klädkedjorna kan dra nytta av det 

flödet som skapas. På översta plan fungerar de större sport-och fritidsbutikerna som 

ankarbutiker. De är lokaliserade i stora lokaler som kan ses på långt håll och från många 

olika håll i planet. 

 

Emporia har en bred butiksmix med ovan nämnda större kedjor som lockar kunder, 

men också internationella kedjor som inte återfinns på många andra marknadsplatser i 

landet, som till exempel Hollister, Victoria’s Secret och Apple Store. Det finns även ett 

utbud av mindre butiker inom inredning/blommor, skönhet och smycken, vilket totalt 

sätt resulterar i ett brett utbud, vilket gör handelsplatsen attraktiv för en stor målgrupp 

av konsumenter. På markplan finns också ett restaurangområde (engelska: food court) 

med ett brett utbud av restauranger. Längs med shoppingstråken finns mindre caféer 

som ger en möjlighet till återhämtning mellan inköpen. 

 

Utöver bra ankarbutiker och en bra butiksmix har Emporia samlokaliserat butiker inom 

samma bransch eller butiker i branscher med ett komplementärt utbud. Köpcentrumet 

har generösa öppettider, 10-20 varje dag. Det är lättillgängligt med både buss och tåg 

och bilparkering är gratis.129 

 

Väla Centrum 

 

Öppningsår: 1974, senaste ombyggnad 2012 

Ägare: Skandia fastigheter 

Total areal (m2): 86000 

Ort: Helsingborg 

Antal butiker: 180 

Parkeringsplatser: 5600 

Invånare inom 30 min: information saknas 

Besökare (per år): 5,9 miljoner 

Omsättning: 3 miljarder 

Tabell 10. Information om Väla centrum130 

                                                      
129 Ibid 
130 Väla centrum (2016) 
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Totalt finns 180 butiker som inkluderar både internationella kedjor och lokala butiker. 

Det finns även möjlighet till pauser genom restaurangbesök i restaurangområdet eller 

på caféerna längs shoppingstråken. 

 

Väla är ett stort köpcentrum i ett plan. Ankarbutikerna H&M, Zara, Åhléns och de 

större sportbutikerna Team Sportia, Stadium och Intersport är precis som på Emporia 

jämt utspridda längs shoppingstråken. Här finns också internationella kedjor som 

Desigual, Hugo Boss och Apple store, samt mer exklusiva svenska butiker som Filippa 

K, J. Lindeberg och Odd Molly. Vid entré 6 (se bilden nedan) finns restaurangområdet 

med 9 olika restauranger. Det finns tydliga stråk för klädbutiker, medan butiker som är 

specialiserade inom bland annat elektronik, apotek, skönhet och inredning är mer 

utspridda. 

 

Öppettiderna på Väla är 10-20 alla vardagar och 10-18 på helger. Det finns bra 

bussförbindelser till köpcentrumet och för besökarna som kommer med bil finns det 

gott om parkeringsplatser, 5600 stycken.131 

 

4.2.1 Gemensamma strategier 

Det finns några tydliga likheter mellan köpcentrumen. De har båda väldigt generösa 

öppettider som också är gemensamma för alla butiker. Köpcentrumen har bra 

förbindelser med kollektivtrafik och hög tillgänglighet för bilar då det finns gott om 

parkeringsplatser.  

 

De undersökta köpcentrumen har också ett antal ankarbutiker i form av större 

livsmedelsbutiker och stora klädkedjor som är jämnt utspridda över marknadsplatsen 

för att skapa ett bra flöde av konsumenter genom hela köpcentrumet. En varierad 

butiksmix med hög andel klädbutiker har åstadkommits, vilket ger ett brett utbud som 

många konsumenter efterfrågar och är särskilt viktigt i beklädnadsbranschen. I 

rapporten av Rämme och Mattisson konstateras det att köpcentrum är duktiga på att 

erbjuda rumslig bekvämlighet för sina besökare, vilket är viktigt eftersom besökare är 

obenägna/ovilliga att röra sig över längre sträckor och gärna vill ha allt så nära som 

möjligt. De nämner också att köpcentrum med optimalt lokaliserade verksamheter 

kännetecknas av en hög koncentration av omsättningspotential och 

hyresbetalningsförmåga i vad som är att betrakta som dess kärna eller de mest attraktiva 

lägena. Ju längre ut från kärnan desto större inslag av icke detaljhandelsrelaterade 

verksamheter med lägre omsättningspotential och hyresbetalningsförmåga.  

 

4.2.2 Intervju med etablerare 

Intervju med Per-Håkan Andreasson. Etableringskonsult på TenRep AB. 

 

Det viktigaste att tänka på vid etablering av nya butiker är inte helt oväntat läget. Det 

gäller både vilken handelsplats som man ska etablera sig på och läget i 

                                                      
131 Ibid 
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staden/centrumet. För att lyckas som marknadsplats gäller det att marknadsplatsen 

anses attraktiv av kunderna. Vad som efterfrågas av kunderna har med åren ändrats 

men idag är det främst stora handelsplatser som lockar till sig kunder, oavsett om det 

gäller köpcentrum eller volymhandeslplatser. En attraktiv handelsplats ska också 

erbjuda en bra butiksmix. Ett stort och brett utbud som även erbjuder ett djup lockar 

kunder. Sen beror det lite på vilken bransch man själv tillhör, modebutiker vill gärna 

ha ett stort utbud inom mode för att det ska vara attraktivt för dem att etablera sig på en 

handelsplats. 

 

Stadskärnornas största utmaning är dyra parkeringsavgifter, som får många kunder att 

istället välja köpcentrum, som ofta har stora gratisparkeringar för kunderna. Ibland är 

det även svårt att hitta och ta sig runt på parkeringarna i stadskärnan. Köpcentrumen 

har dock en utmaning i att det kan vara väldigt tomt under veckodagarna och att 

försäljningen blir koncentrerad till helgerna.  

 

Styrkorna i de olika handelsplatserna är att i stadskärnan finns det ett brett utbud både 

inom handel och restauranger, samtidigt som det är mycket liv och rörelser stora delar 

av dygnet. Köpcentrumens styrkor är deras tillgänglighet, fria parkering och det mycket 

större utbudet med volymhandelsaktörer som ofta finns i närheten. 

Volymhandelsområden är dessutom något som växer. Flera koncept lämnar i vissa fall 

stadskärnan/köpcentrum till förmån för volymhandelsläge, exempelvis Intersport och 

Stadium. 
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5 Undersökningens resultat och analys 

Kapitlet inleds med en resultatredovisning av analyserna som genomförts för att 

undersöka de uppsatta frågeställningarna. I avsnittet ”Nätverksanpassad KDE” 

besvaras frågorna 1-6 och i avsnittet ”Nätverksanpassad Ripleys K-funktion” besvaras 

frågorna 7-9.  Därefter kommer resultatet av undersökningen om centralitet i städerna 

redovisas, följt av en jämförelse av verksamhetsmixen i köpcentrum och stadskärnorna.  

 

5.1 Nätverksanpassad KDE 

Densiteten av olika verksamheter i stadskärnorna har undersökts med en 

nätverksanpassad Kernel density estimation som presenteras i Figur 20-55. Resultatet 

av analysen är en grafisk representation av hur densiteten av de undersökta 

verksamheterna varierar i staden. Fem intervall från låg till hög relativ densitet skapas 

med Jenks naturliga avbrott och presenteras i det här kapitlet som en färgskala mellan 

blå (lägst densitet), grön, gul, orange och röd (högst densitet). En punkt på nätverket 

med relativt hög densitet (röd) i en stad kan alltså ha lägre densitetsvärde än en punkt 

med lägre relativ densitet (orange) i en annan stad. 

 

En visuell tolkning av resultatet har gjorts för att besvara frågeställningarna stad för 

stad. Det intressanta för oss har varit att undersöka hur den relativa densiteten ser ut i 

städerna för att undersöka var centrumen för de olika verksamheterna ligger och till hur 

stort eller litet område centrumet är koncentrerat. Inga jämförelser av de faktiska 

densitetsvärdena i de olika städerna har alltså genomförts, men det högsta 

densitetsintervallet för varje stadskärna presenteras i Tabell 11-15.  

 

Fördelningen av butiker som presenteras till höger om kartbilderna i Figur 20-55 är 

baserad på data från inventeringen av städerna och ”n” indikerar det totala antalet 

verksamheter som inkluderats i analysen.  

 

5.1.1 Är densiteten av butiker, tjänster och restauranger relativt jämn, 
men högre i A-lägen än i B-lägen? 

Nedan presenteras resultatet från den nätverksanpassade KDE:n för butiker, tjänster 

och restauranger, Figur 20-25. Eftersom det är önskvärt att såväl A- som B-läget 

domineras av ett utbud av just butiker, tjänster och restauranger ska densiteten vara 

relativt hög i ett stort område i stadskärnan för att städerna ska anses följa den uppsatta 

mallen för en optimal handelsplats. Om densiteten är låg innebär det att många eller 

stora lokaler i stadskärnan har andra användningsområden, såsom kontor eller kyrka, 

eller att lokaler står tomma.  

 

Givet att handeln ska maximeras i staden är det dessutom önskvärt att densiteten är 

högre i A-läget än i B-läget eftersom A-läget är definierat som stadens absoluta centrum 

för handel och därför bör domineras av handelsverksamhet. Butiker, tjänster och 
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restaurangers betalningsvilja för A-läget borde alltså vara högre än alla andra 

verksamheters betalningsvilja för samma läge. 

 

 

 
Figur 20. Densitet av butiker, tjänster och restaurangers samt fördelning av dessa i 
Helsingborgs A- respektive B-läge  

 

 
Figur 21. Densitet av butiker, tjänster och restaurangers samt fördelning av dessa i 
Hässleholms A- respektive B-läge 
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Figur 22. Densitet av butiker, tjänster och restaurangers samt fördelning av dessa i 
Kristianstads A- respektive B-läge 

 

 
Figur 23. Densitet av butiker, tjänster och restaurangers samt fördelning av dessa i 
Landskronas A- respektive B-läge 
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Figur 24. Densitet av butiker, tjänster och restaurangers samt fördelning av dessa i Lunds A- 
respektive B-läge 

 

 
Figur 25. Densitet av butiker, tjänster och restaurangers samt fördelning av dessa i 
Trelleborgs A- respektive B-läge 

I Tabell 11 redovisas en sammanställning av frågeställningen och högsta 

densitetsintervall för samtliga stadskärnor. Samtliga stadskärnor uppfyller 

frågeställningen. I Kristianstads fall visar analysen att stadskärnan ej uppfyller 

frågeställningen men på grund av omständigheter som kommer att presenteras nedan 

blir svaret (Ja). De tre mindre städerna (Hässleholm, Landskrona och Trelleborg) har 

ett högre densitetsintervall än de tre större städerna. Dessa stadskärnor har ett litet 



Verksamheters optimala läge i staden och hur de är lokaliserade idag 

 

55 

 

område med väldigt hög densitet, jämfört med de tre större städerna där densiteten är 

mer jämnt fördelad, men högre i vissa områden. 

 

 Hbg Hhlm K-stad Landskrona Lund Trelleborg 

Svar 

frågeställning 

Ja Ja (Ja) Ja Ja Ja 

Högsta 

densitetsintervall 

0,016-

0,029 

0,06-

0,079 

0,04-

0,052 

0,05-0,078 0,027-

0,036 

0,052-

0,086 

Tabell 11. Sammanställning av frågeställning samt högsta densitetsintervall för samtliga 
sex stadskärnor 

Densiteten av butiker, tjänster och restauranger är relativt jämn i stadskärnorna, 

undantaget Landskrona. I Landskrona är verksamheterna koncentrerade i en liten del 

av A-läget, vilket indikerar att det finns potential för att skapa en mer levande 

stadskärna genom att minska området för handel och istället höja densiteten av handel 

i det området. Arean för Landskronas B-läge är till exempel dubbelt så stor som 

Kristianstads och lika stor som Lunds. 

 

Densiteten av verksamheterna är generellt högre i A-lägen än B-lägen, med 

Kristianstad som enda undantag. I Kristianstad är densiteten högst i galleria Boulevard 

som ligger i stadens B-läge. Gallerian är ännu inte färdigutvecklad och fler hyresgäster 

kommer etablera sin verksamhet i gallerian under det kommande året. Densiteten av 

verksamheter kommer alltså inom kort bli ännu högre i gallerian och stadens A-läge 

kommer potentiellt att flyttas eller utökas och densiteten av kommersiella verksamheter 

blir högre runt gallerian. Utformningen i Kristianstad är alltså inte nödvändigtvis 

ineffektiv ur ett handelsperspektiv, antagligen borde snarare A-läget i staden 

uppdateras. 

 

För att skapa en effektivt planerad handelsplats är det önskvärt att ha en relativt jämn 

och hög densitet av butiker, tjänster och restauranger i en stadskärna eftersom det 

skapar ett flöde av konsumenter genom staden. Betalningsviljan för lokaler i de mest 

centrala lägena är högre och därför kan man anta att det är en något högre densitet av 

butiker, tjänster och restauranger i A-lägen än B-lägen. Även detaljplanerna påverkar 

densiteten av kommersiella verksamheter och A-lägen är ofta detaljplanelagda för just 

kommersiell verksamhet i markplan.  

 

Köpcentrum har en oerhört hög densitet av butiker, tjänster och restauranger eftersom 

de är helt dedikerade till handel. Det är utmanande, om inte omöjligt, för stadskärnor 

att uppnå samma resultat. Fem av de undersökta stadskärnorna har en hög och jämnt 

fördelad densitet som är något högre i A-lägen än B-lägen. I Landskrona kan den låga 

densiteten i stora delar av staden bero på att stadskärnans area är för stor för antalet 

verksamheter.  

 

Fördelningen av butiker, tjänster och restauranger i A- respektive B-läge varierar i 

städerna. I de större städerna, Helsingborg, Lund och Kristianstad så är B-läget stort i 

förhållande till A-läget vilket förklarar varför majoriteten av de kommersiella 
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verksamheterna är lokaliserade i B-läget. I de mindre städerna är förhållandet det 

motsatta. 

 

5.1.2 Är densiteten av butiker väsentligt högre i A-lägen än B-lägen? 

Nedan presenteras resultatet från den nätverksanpassade KDE:n för butiker, Figur 26-

31. Butiker kan dra stor nytta av varandras kundunderlag och därför bör butikers 

betalningsvilja vara högre än alla andra verksamheters i ett tydligt område för handel 

(A-läget). Det är också önskvärt för en marknadsplats att ha en högre densitet av butiker 

i A-läget än i B-läget eftersom det bidrar till den rumsliga bekvämligheten för 

konsumenterna. En låg densitet innebär att det är ett glest utbud av butiker, vilket kan 

orsakas av att området för butiker är för stort. En hög densitet i en liten del av A-läget 

tyder på att definitionen av A-läget behöver förändras eller att det finns potential till att 

skapa ett stort flöde av kunder över ett större område i staden genom att utöka det 

koncentrerade området för butiker till en större del av A-läget. 

 

 
Figur 26. Densitet av butiker samt fördelning av dessa i Helsingborgs A- respektive B-läge 
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Figur 27. Densitet av butiker samt fördelning av dessa i Hässleholms A- respektive B-läge 

 

 
Figur 28. Densitet av butiker samt fördelning av dessa i Kristianstads A- respektive B-läge 
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Figur 29. Densitet av butiker samt fördelning av dessa i Lanskronas A- respektive B-läge 

 

 
Figur 30. Densitet av butiker samt fördelning av dessa i Lunds A- respektive B-läge 
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Figur 31. Densitet av butiker samt fördelning av dessa i Helsingborgs A- respektive B-läge 

I Tabell 12 redovisas en sammanställning av frågeställningen och högsta 

densitetsintervall för samtliga stadskärnor. Frågeställningen uppfylls i alla undersökta 

stadskärnor (återigen är svaret (Ja) för Kristianstad av samma anledning som tidigare). 

De tre mindre städerna (Hässleholm, Landskrona och Trelleborg) har ett högre 

densitetsintervall än de tre större städerna. På koncentrerade områden har dessa städer 

alltså högre densitet än övriga undersökta stadskärnor. 

 

 Hbg Hhlm K-stad Landskrona Lund Trelleborg 

Svar 

frågeställning 

Ja Ja (Ja) Ja Ja Ja 

Högsta 

densitetsintervall 

0,039-

0,069 

0,085-

0,120 

0,055-

0,08 

0,093-

0,120 

0,033-

0,059 

0,087-

0,148 

Tabell 12. Sammanställning av frågeställning samt högsta densitetsintervall för samtliga 
sex stadskärnor 

Alla stadskärnor förutom Kristianstad har en högre densitet av butiker i A-läget än i B-

läget, vilket är önskvärt för en marknadsplats. Att Kristianstad avviker beror med 

största sannolikhet på Galleria Boulevard som är belägen i vad som är definierat som 

stadskärnans B-läge, precis utanför A-läget.  

 

I Helsingborg och Landskrona är butikerna koncentrerade till endast en liten del av A-

läget. Mer önskvärt är att butikerna är jämt fördelade med en hög densitet i hela A-

läget. I Helsingborg är kundunderlaget stort och efterfrågan således större. 

Butiksverksamheten är koncentrerad till en del av A-läget medan resterande delen av 

A-läget och en del av B-läget har halvlåg densitet. En högre densitet i hela A-läget 

skulle skapa ett större flöde av kunder i ett större område, vilket är mer önskvärt för att 

butikerna ska kunna dra större nytta av varandra. Landskrona har ett relativt litet 

kundunderlag i förhållande till stadskärnans area. Det kan därför anses positivt att 

densiteten är hög i ett mindre område snarare än att den är låg över ett större område.  
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Antalet butiker är större i B-läget än i A-läget i både Helsingborg och Landskrona. 

Många av dessa butiker skulle antagligen gynnas av att omlokalisera till A-läget. Att 

de inte gör det kan bero på att hyrorna är för höga eller att lokalerna inte är optimalt 

anpassade för deras verksamhet i A-läget. I Helsingborg är B-läget väsentligt mycket 

större än A-läget och därför är fördelningen mer naturlig än i Landskrona, där A-läget 

är större i förhållande till B-läget. 

 

5.1.3 Är densiteten av klädbutiker fokuserad till ett koncentrerat område 
eller ett stråk i A-lägen? 

Nedan presenteras resultatet från den nätverksanpassade KDE:n för klädbutiker, Figur 

32-37. I en effektivt planerad handelsplats finns det ett tydligt stråk eller definierat 

område i stadens A-läge som domineras av klädbutiker. Konsumenter vill veta i vilken 

del av stadskärnan klädbutikerna finns och vill inte behöva röra sig långa sträckor 

mellan olika klädbutiker. Klädbutiker är en av de branscher som kan dra störst nytta av 

varandras kunder och bör därför vara den kategori av butiker med högst betalningsvilja 

för det mest centrala A-läget. 

 

 
Figur 32. Densitet av klädbutiker samt fördelning av dessa i Helsingborgs A- respektive B-
läge 
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Figur 33. Densitet av klädbutiker samt fördelning av dessa i Hässleholms A- respektive B-
läge 

 

 
Figur 34. Densitet av klädbutiker samt fördelning av dessa i Kristianstads A- respektive B-
läge 
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Figur 35. Densitet av klädbutiker samt fördelning av dessa i Landskronas A- respektive B-
läge 

 

 
Figur 36. Densitet av klädbutiker samt fördelning av dessa i Lunds A- respektive B-läge 
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Figur 37. Densitet av klädbutiker samt fördelning av dessa i Trelleborgs A- respektive B-läge 

I Tabell 13 redovisas en sammanställning av frågeställningen och högsta 

densitetsintervall för samtliga stadskärnor. Frågeställningen uppfylls i fyra av sex 

stadskärnor. I Hässleholm, Kristianstad, Lund och Trelleborg ligger det högsta 

densitetsintervallet runt 0,1. I Landskrona är det däremot betydligt högre (0,222-0,385) 

och i Helsingborg är det högsta densitetsintervallet som lägst (0,068-0,159). 

 

 Hbg Hhlm K-stad Landskrona Lund Trelleborg 

Svar 

frågeställning 

Ja Ja (Ja) Ja Nej Nej 

Högsta 

densitetsintervall 

0,068-

0,159 

0,133-

0,183 

0,091-

0,127 

0,222-

0,385 

0,098-

0,188 

0,108-

0,168 

Tabell 13. Sammanställning av frågeställning samt högsta densitetsintervall för samtliga 
sex stadskärnor 

I Hässleholm och Landskrona finns det ett tydligt stråk eller mindre område med hög 

densitet av klädbutiker, helt enligt mallen för en optimal marknadsplats. I Kristianstad 

är densiteten av klädbutiker hög i ett koncentrerat område av A-läget, men också i 

Galleria Boulevard som ligger i B-läge. Även Helsingborg har förutom stråket i A-läget 

ett mindre stråk i B-läge, precis intill gallerian Söderpunkten i den södra delen av 

stadskärnan. Söderpunkten är under renovering och kommer innehålla ett stort antal 

stora klädbutiker, vilket kommer göra att det bildas ett större samlat område med hög 

densitet av klädbutiker där när gallerian är färdig. Helsingborgs storlek möjliggör att 

två stråk eller områden potentiellt skulle kunna existera och upplevas som två olika 

centrum snarare än ett utspritt.  

 

Lund och Trelleborg har också fler än ett stråk eller område med klädbutiker. Istället 

för två tydliga centrum, som i Helsingborg, skapas ett utspritt centrum med långa 

avstånd mellan klädbutikerna. En sådan struktur kan upplevas som gles och otydligt. I 

båda städerna finns det barriärer som skiljer områdena för klädbutiker åt. I Lund består 

barriären av andra slags butiker och i Trelleborg består den delvis av andra butiker, 
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men också av stora vakanta lokaler. Enligt teorin, tidigare arbeten och köpcentrums 

utformning skulle klädbutikerna och marknadsplatsen som helhet skulle gynnas av att 

ett tydligare område eller stråk skapades för klädbutiker. 

 

Värt att kommentera i Kristianstad är att stråket i A-läget sträcker sig med relativt hög 

densitet ut i B-läget istället för att vara koncentrerat i A-läget. Lunds stadskärna 

innehåller ett flertal stråk som är mindre tydliga bortsett från det huvudsakliga området 

vid Stortorget som är tydligt definierat med hög densitet av klädbutiker. Denna glesa 

fördelning med avsaknad av tydliga stråk kan få konsumenter att uppfatta strukturen av 

klädbutikerna i stadskärnan som otydlig. I Trelleborg finns det ett tydligt område i A-

läget med hög densitet av klädbutiker, men också ett mindre område i den västra 

utkanten av A-läget. Trelleborgs ringa storlek gör det svårt att motivera två stråk med 

klädbutiker. 

 

Kristianstad är den enda av de undersökta stadskärnorna där fördelningen av 

klädbutiker är högre i B-läget jämfört med A-läget, vilket enligt teorin inte är önskvärt. 

Det har antagligen sin förklaring i att Galleria Boulevard inte är inkluderad i A-läget. 

 

5.1.4 Är densiteten av restauranger väsentligt högre i ett visst område 
av staden, kan ett restaurangområde urskiljas? 

Nedan presenteras den nätverksanpassade KDE:n för restauranger, Figur 38-43. I 

köpcentrum finns ofta restaurangområden (engelska: food courts) och enligt tidigare 

arbeten är det önskvärt att restaurangområden i stadskärnor är lokaliserade i A-lägets 

utkant eller i B-läget. För att städerna ska vara effektivt utformade handelsplatser ska 

inte densiteten av restauranger vara för hög i det centrala A-läget eftersom det ska 

lämnas till butiker. 
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Figur 38. Densitet av restauranger samt fördelning av dessa i Helsingborgs A- respektive B-
läge 

 

 
Figur 39. Densitet av restauranger samt fördelning av dessa i Helsingborgs A- respektive B-
läge 
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Figur 40. Densitet av restauranger samt fördelning av dessa i Kristianstads A- respektive B-
läge 

 

 
Figur 41. Densitet av restauranger samt fördelning av dessa i Landskronas A- respektive B-
läge 
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Figur 42. Densitet av restauranger samt fördelning av dessa i Lunds A- respektive B-läge 

 

 
Figur 43. Densitet av restauranger samt fördelning av dessa i Trelleborgs A- respektive B-
läge 

I Tabell 14 redovisas en sammanställning av frågeställningen och högsta 

densitetsintervall för samtliga stadskärnor. Frågeställningen uppfylls i fyra av sex 

undersökta stadskärnor. De tre mindre städerna (Hässleholm, Landskrona och 

Trelleborg) samt Kristianstad har ett högre densitetsintervall än resterande. 
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 Hbg Hhlm K-stad Landskrona Lund Trelleborg 

Svar 

frågeställning 

Ja Nej Ja Ja Ja Nej 

Högsta 

densitetsintervall 

0,031-

0,071 

0,070-

0,106 

0,065-

0,091 

0,102-

0,160 

0,043-

0,066 

0,080-

0,129 

Tabell 14. Sammanställning av frågeställning samt högsta densitetsintervall för samtliga 
sex stadskärnor 

I vår studie har restauranger, snabbmatsrestauranger, caféer och pubar kategoriserats 

som ”restaurang”. Detta kan ha lett till missvisande resultat eftersom det är önskvärt 

för en attraktiv handelsplats att ha caféer längs shoppingstråk medan restauranger, 

snabbmatsrestauranger och pubar bör vara lokaliserade i A-lägets utkant eller i B-läget.  

 

I Helsingborg, Kristianstad, Landskrona och Lund uppfylls hypotesen. I Hässleholm 

och Trelleborg däremot, är densiteten av restauranger högst på de mest attraktiva 

platserna i A-läget där utrymme istället borde ges till butiker.  

 

Det är svårt att dra några slutsatser av fördelningen av restauranger i A- respektive B-

läge då det varierar mycket mellan städerna. Fördelningen mellan A- och B-läge är i 

det här fallet mindre intressant eftersom det viktigaste är att restaurangområdena inte 

är lokaliserade i A-lägets kärna.  

 

5.1.5 Är densiteten av vakanta lokaler högre i B-lägen än A-lägen? 

Nedan presenteras den nätverksanpassade KDE:n för vakanta lokaler, Figur 44-49. En 

väl fungerande handelsplats har självklart en låg vakansnivå. Vid förekomst av vakanta 

lokaler är det att föredra om densiteten av de vakanta lokalerna är högre i B-läget än i 

A-läget. En hög densitet av vakanta lokaler i A-läget skulle påverka densiteten av 

handel i A-läget. En attraktiv stadskärna ska ha en hög densitet av handel i A-läget och 

om densiteten av vakanta lokaler är hög bidrar det till att stadskärnan blir mer gles ur 

ett handelsperspektiv och den rumsliga bekvämligheten för konsumenterna minskar 

eftersom de får gå onödigt långt mellan butikerna, restaurangerna och tjänsterna. 

 

Eftersom A-läget ska representera det mest attraktiva läget i stadskärnan borde det 

också även av denna anledning vara färre vakanser i detta område.  

 

I Kristianstad förväntar vi oss att densiteten av vakanser är hög i Galleria Boulevard 

eftersom den ännu inte är färdig. Dessutom förväntar vi oss en högre densitet av 

vakanta lokaler i den södra delen av A-läget eftersom vi noterat att flera butiker som 

legat där tidigare flyttat sin verksamhet till just Galleria Boulevard. 
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Figur 44. Densitet av vakanser samt fördelning av dessa i Helsingborgs A- respektive B-läge 

 

 
Figur 45. Densitet av vakanser samt fördelning av dessa i Hässleholms A- respektive B-läge 
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Figur 46. Densitet av vakanser samt fördelning av dessa i Kristianstads A- respektive B-läge 

 

 
Figur 47. Densitet av vakanser samt fördelning av dessa i Landskronas A- respektive B-läge 
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Figur 48. Densitet av vakanser samt fördelning av dessa i Lunds A- respektive B-läge 

 

 
Figur 49. Densitet av vakanser samt fördelning av dessa i Trelleborgs A- respektive B-läge 

I Tabell 15 redovisas en sammanställning av frågeställningen och högsta 

densitetsintervall för samtliga stadskärnor. Frågeställningen uppfylls i tre av sex 

undersökta stadskärnor. Hässleholm och Trelleborg har väsentligt högre 

densitetsintervall än övriga stadskärnor. Helsingborg är den stadskärna med lägst 

densitetsintervall. I Helsingborg är således vakanta lokaler mer utspridda jämfört med 

övriga undersökta stadskärnor. 
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 Hbg Hhlm K-stad Landskrona Lund Trelleborg 

Svar 

frågeställning 

Ja Nej Ja Nej Ja Nej 

Högsta 

densitetsintervall 

0,051-

0,096 

0,234-

0,318 

0,119-

0,185 

0,161-

0,231 

0,122-

0,179 

0,252-

0,462 

Tabell 15. Sammanställning av frågeställning samt högsta densitetsintervall för samtliga 
sex stadskärnor 

I de tre största stadskärnorna, Helsingborg, Kristianstad och Lund bekräftas 

frågeställningen. I de mindre, Hässleholm, Landskrona och Trelleborg är däremot 

densiteten av vakanser högre i A-läget. Antalet vakanta lokaler är också högre i A-läget 

jämfört med B-läget i dessa städer. I de mindre stadskärnorna kan den högre 

vakansgraden i A-läget bero på att lokalerna inte är anpassade efter efterfrågan eller att 

hyressättningen behöver ses över. 

  

5.1.6 Är densiteten av butikskedjor högre i A-lägen än B-lägen och är 
kedjorna jämnt fördelade i A-läget? 

Nedan presenteras den nätverksanpassade KDE:n för butikskedjor, Figur 50-55. För att 

maximera handelsaktiviteten är det mest effektivt för en handelsplats är att 

butikskedjorna är jämnt fördelade då de kan användas som ankarbutiker och kan på så 

sätt skapa ett jämnt flöde genom hela handelsplatsen som all handel kan dra nytta av.  

 

Större kedjor har i många fall bättre ekonomiska förutsättningar än mindre lokala 

butiker vilket gör att kedjorna konkurrerar ut mindre butiker från de bästa lägena, då 

de har möjlighet att betala mer (högre betalningsförmåga). Därför förväntas densiteten 

av butikskedjor vara högre i A-lägen jämfört med B-lägen.  
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Figur 50. Densitet av butikskedjor samt fördelning av dessa i Helsingborgs A- respektive B-
läge 

 

 
Figur 51. Densitet av butikskedjor samt fördelning av dessa i Hässleholms A- respektive B-
läge 
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Figur 52. Densitet av butikskedjor samt fördelning av dessa i Kristianstads A- respektive B-
läge 

 

 
Figur 53. Densitet av butikskedjor samt fördelning av dessa i Landskronas A- respektive B-
läge 
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Figur 54. Densitet av butikskedjor samt fördelning av dessa i Lunds A- respektive B-läge 

 

 
Figur 55. Densitet av butikskedjor samt fördelning av dessa i Trelleborgs A- respektive B-läge 

I Tabell 16 redovisas en sammanställning av frågeställningen och högsta 

densitetsintervall för samtliga stadskärnor. Frågeställningen uppfylls i fyra av sex 

undersökta stadskärnor. Densitetsintervallet är som högst i Landskrona och Trelleborg. 
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 Hbg Hhlm K-stad Landskrona Lund Trelleborg 

Svar 

frågeställning 

Ja Nej (Ja) Nej Ja Ja 

Högsta 

densitetsintervall 

0,045-

0,083 

0,068-

0,091 

0,055-

0,066 

0,129-

0,187 

0,050-

0,071 

0,105-

0,191 

Tabell 16. Sammanställning av frågeställning samt högsta densitetsintervall för samtliga 
sex stadskärnor 

Frågeställningen uppfylls i Helsingborg, Lund och Trelleborg. I Hässleholm är 

kedjorna i A-läget inte jämnt fördelade. Det finns istället en hög koncentration av 

kedjor utmed två gator medan andra gator har en väsentligt lägre densitet. Likt 

Hässleholm är densiteten av kedjorna i Landskrona väldigt hög i ett litet område av A-

läget och betydligt lägre i resten av A-läget. I Kristianstad är densiteten av kedjor jämnt 

fördelad i A-läget men lika hög i delar av B-läget som i A-läget. Detta beror på den 

nybyggda Galleria Boulevard. Det är positivt att kedjorna är jämnt fördelade och inte 

koncentrerade till ett litet område, men i Kristianstad är området som kedjorna är 

fördelade över för stort. 

 

5.2 Nätverksanpassad Ripleys K-funktion 

Verksamheternas rumsliga mönster har undersökts med en nätverksanpassad Ripleys 

K-funktion i programmet GeoDaNet. Ripleys K-funktion beskriver hur det rumsliga 

mönstret förändras när skalan, storleken på närområdet, förändras. I det här avsnittet 

presenteras resultaten från analysen som besvarar frågeställningarna 7-10. 

 

Resultaten från analysen presenteras i tabellerna 17-20. 99 simuleringar av 

slumpmässiga fördelningar har gjorts för varje verksamhet i varje stad. Den faktiska 

fördelningen har sedan jämförts med den simulerade för att bestämma huruvida 

fördelingen är klustrad, slumpmässig eller jämnt utspridd. För varje punkt har en 

jämförelse först gjorts inom 30 meter från punkten, längs nätverket, för att undersöka 

om det finns fler eller färre liknande verksamheter på det avståndet än vad det hade 

funnits om fördelningen var slumpmässig. Detta görs för varje punkt. Sedan görs en 

likadan jämförelse med 30 meters intervall; dvs. först undersöks de närmsta 30 meterna, 

sedan 60 meter, sedan 90 meter, och så vidare.  Jämförelsen avslutas när varje punkt 

har undersökts på varje avstånd och det längsta befintliga avståndet mellan två punkter 

i punktmängden har undersökts. Det minsta avståndet sattes till det minsta befintliga 

avståndet i punktmängden och det största avståndet sattes till det största befintliga 

avståndet i punktmängden. Simuleringarna av de slumpmässiga fördelningarna gjordes 

över ett nätverk som exakt motsvarade stadens vägnät. 

 

Om endast en fördelning anges i resultattabellen innebär det att punktmängden har 

samma fördelning på alla avstånd, dvs. alla storlekar på närområden. Värdena för K-

funktionen presenteras som ett intervall motsvarande avstånden i kolumnen ”Avstånd” 

i Tabell 17-20. och har avrundats till närmsta heltal. Fullständig dokumentation av K-

funktionsvärden med tillhörande konfidensintervall finns tillgängliga digitalt och kan 

erhållas på begäran.  
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Punktfördelningarna prövas mot H0 = total rumslig slumpmässighet (engelska: 

complete spatial randomness, CSR) med en konfidensnivå på 0.95. 

 

5.2.1 Förekommer frisörer och skönhetssalonger i kluster på korta 
avstånd, men utspritt fördelade på stora avstånd? 

Den här frågeställningen med tillhörande hypotes har undersökts eftersom vi upplevde 

att det fanns ett rumsligt mönster som återkom i alla städerna när vi genomförde 

inventeringarna. Frisörer och skönhetssalonger, tyckte vi, tenderade att lokalisera sig i 

grannlokaler eller mittemot varandra, och att sådana kluster återfanns över hela 

stadskärnan. Översatt i statistiska termer skulle det innebära att frisörer och 

skönhetssalonger förrekommer i kluster på korta avstånd, men är utspritt fördelade på 

stora avstånd. 

 

För ett statistiskt säkerställt resultat krävs att minst 30 verksamheter undersöks, vilket 

endast uppnås i Helsingborg, Lund och Trelleborg. Vi kan därför endast dra slutsatser 

baserat på resultatet för dessa städer.  

 

H0 kan förkastas med 95 % signifikansnivå på korta avstånd i de tre större städerna 

Helsingborg, Kristianstad och Lund, där frågeställningen uppfylls. I Hässleholm och 

Trelleborg kan H0 förkastas med 95 % signifikansnivå på alla avstånd, medan den i 

Landskrona inte kan förkastas på några avstånd. Där förekommer frisörer och 

skönhetssalonger i kluster på alla avstånd.  

 

Vi kan endast med statistisk säkerhet säga att hypotesen uppfylls i två av sex undersökta 

stadskärnor, eftersom antalet frisörer och skönhetssalonger är för få i de övriga 

städerna. Det är därför svårt att dra några generella slutsatser och fler analyser hade 

behövt genomföras för att nå ett tydligare resultat. 

 

Stad Fördelning Avstånd (m), 

t 

Värde K-

funktion, 

K(t) 

Antal 

punkter (n) 

Helsingborg Kluster, 

slumpmässigt 

0-300,  

330-1770 

77-1895, 

2141-6801 

88 

Hässleholm Slumpmässigt 0-420 91-1542 17 

Kristianstad Kluster, 

slumpmässigt 

0-120,  

150-450 

86-511,  

631-1983 

27 

Landskrona Kluster 0-570 97-2514 26 

Lund Kluster, 

slumpmässigt 

0-330,  

360-990 

76-1710,  

1894-3941 

52 

Trelleborg Slumpmässigt 0-630 54-1613 30 

Tabell 17. Frisörer och skönhetssalonger 
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5.2.2 Förekommer klädbutiker i kluster på alla avstånd? 

Kraven för ett statistiskt säkerställt resultat uppfylls endast i Helsingborg, Kristianstad 

och Lund. H0 kan förkastas med 95 % signifikansnivå i Hässleholm, Landskrona, Lund 

och Trelleborg. I Helsingborg förekommer klädbutiker i kluster på nära avstånd men 

slumpmässigt på stora avstånd, H0 kan därmed förkastas med 95 % signifikansnivå på 

korta avstånd. Helsingborgs stadskärna är avlång och följer ett tydligt stråk från norr 

till söder. Avstånden längs detta stråk blir relativt långa och eftersom analysen endast 

tar hänsyn till avstånd framstår klädbutikerna i Helsingborg som utspridda trots att de 

ligger samlade längs samma gata. Vi anser därför att fördelningen av klädbutikerna i 

Helsingborg uppfyller hypotesen. 

 

I Kristianstad kan H0 med 95 % signifikansnivå förkastas på nära avstånd eftersom 

klädbutikerna förekommer i kluster på nära avstånd, men slumpmässigt på större 

avstånd. Klädbutikerna är alltså inte fokuserade till en del av staden, utan flera kluster 

av butiker förekommer utspritt i staden. Vi kan återigen koppla fördelningen till 

Galleria Boulevard som innebär att stadens struktur förändras och många butiker 

omlokaliserar. Resultatet vi ser nu, med flera mindre kluster, kan mycket väl vara ett 

resultat av denna pågående process.  

 

Totalt uppfyller alltså fyra av de sex städerna hypotesen, men statistiskt säkerställda 

slutsatser kan endast dras från en av de fyra städerna. Det skulle vara intressant att 

genomföra analysen igen i Kristianstad om ett par år för att se hur fördelningen av 

klädbutikerna i staden förändrats till följd av etableringen av Galleria Boulevard. 

 

Stad Fördelning Avstånd 

(meter), t 

Värde K-

funktion, 

K(t) 

Antal 

punkter (n) 

Helsingborg Kluster, 

slumpmässigt 

0-690,  

720-1770 

116-5445, 

5575-6388 

59 

Hässleholm Kluster 0-330 91-1543 17 

Kristianstad Kluster, 

slumpmässigt 

0-300,  

330-390 

45-1496, 

1527-1545 

50 

Landskrona Kluster 0-420 143-2551 18 

Lund Kluster 0-870 94-3960 42 

Trelleborg Kluster 0-540 74-1614 22 

Tabell 18. Klädbutiker 

5.2.3 Förekommer restauranger i kluster på nära avstånd? 

I vår studie har restauranger, snabbmatsrestauranger, caféer och pubar kategoriserats 

som ”restaurang”. Detta kan ha lett till missvisande resultat eftersom det är önskvärt att 

ha caféer längs shoppingstråk medan restauranger, snabbmatsrestauranger och pubar 

bör vara lokaliserade i kluster (restaurangområden). 
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Kraven för ett statistiskt säkerställt resultat uppfylls i Helsingborg, Kristianstad, Lund 

och Trelleborg. I Helsingborg, Landskrona, Lund och Trelleborg kan H0 förkastas med 

95 % signifikansnivå på korta avstånd och restaurangerna förekommer i kluster på korta 

avstånd. I Hässleholm och Kristianstad kan h0 inte förkastas på korta avstånd. Där 

förekommer restauranger slumpmässigt på nära avstånd vilket inte är önskvärt eftersom 

i en effektivt planerad handelsplats förekommer restauranger i kluster. 

 

Av de fyra städer som ger ett statistiskt säkerställt resultat uppfyller tre av fyra städer 

målen för en effektivt planerad marknadsplats. Kristianstad är den staden som avviker, 

vilket skulle kunna bero på att caféer hr inkluderats bland restaurangerna. På grund av 

den felaktiga indelningen kan vi alltså inte dra några slutsatser om huruvida den 

rumsliga fördelningen i städerna är optimal eller inte. 

 

Stad Fördelning Avstånd (m), 

t 

Värde K-

funktion, 

K(t) 

Antal 

punkter (n) 

Helsingborg Kluster, 

slumpmässigt 

0-600,  

600-1710 

115-5200, 

5353-6115 

131 

Hässleholm Slumpmässigt, 

kluster 

0-90,  

120-450 

64-286, 

429-1520 

24 

Kristianstad Slumpmässigt 0-510 54-1542 42 

Landskrona Kluster 0-630 105-2521 24 

Lund Kluster, 

utspritt 

0-300,  

810-1110 

39-1397, 

3390-3534 

99 

Trelleborg Kluster 0-540 26-1483 34 

Tabell 19. Restauranger 

5.2.4 Förekommer butikskedjor utspritt på korta avstånd och i kluster 
på stora avstånd? 

Kraven för ett statistiskt säkerställt resultat uppfylls i samtliga sex stadskärnor. 

Ingen stadskärna går i led med vår frågeställning. I Hässleholm, Landskrona, Lund och 

Trelleborg kan H0 förkastas med 95 % signifikansnivå på alla avstånd då kedjorna 

förekommer i kluster på alla avstånd. I Helsingborg och Kristianstad är kedjorna 

slumpmässigt lokaliserade på stora avstånd men förekommer i kluster på korta avstånd. 

H0 kan alltså förkastas på korta avstånd men inte på större avstånd med 95 % 

signifikansnivå.  

 

Resultatet av analysen går emot teorin som förespråkar att butikskedjor fungerar som 

ankare i handelsområdet och är utspridda för att skapa ett flöde av konsumenter genom 

hela stadskärnan som mindre butiker kan dra nytta av. Köpcentrum använder sig av 

detta system för att på så sätt bidra till en totalt högre omsättning för marknadsplatsen. 
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Stad Fördelning Avstånd 

(meter), t 

Värde K-

funktion, 

K(t) 

Antal 

punkter (n) 

Helsingborg Kluster, 

slumpmässigt 

0-740,  

750-1740 

52-5263, 

5403-6273 

125 

Hässleholm Kluster 0-540 25-1487 60 

Kristianstad Kluster, 

slumpmässigt 

0-240,  

270-570 

21-977, 

1077-1374 

108 

Landskrona Kluster 0-680 65-2486 38 

Lund Kluster 0-1170 34-3904 115 

Trelleborg Kluster 0-510 26-1481 60 

Tabell 20. Butikskedjor 

5.3 Centralitet 

För att avgöra hur centralt en punkt ligger i ett nätverk kan man göra 

centralitetsanalyser. I detta avsnitt presenteras centralitetsmåtten mellanliggande och 

rakhet för samtliga stadskärnor. Graferna har tolkats visuellt. Jenks naturliga avbrott 

har använts för att skapa intervallen och det går därför inte att jämföra två städer direkt 

med varandra. Det är den relativa centraliteten inom staden som vi är intresserade av 

och därför lämpar sig Jenks indelning väl. Det totala antalet verksamheter i staden har 

använts för att genomföra analysen.  

 

Mellanliggande centralitet 

 

Punkter med hög mellanliggande centralitet passeras ofta om man tar den kortaste 

vägen mellan två andra punkter, längs nätverket. I kartbilderna som följer kan man 

notera att mellanliggande centralitet tycks motsvara det mest centrala A-läget i 

städerna, där klädbutiker förväntas ha högst betalningsvilja. 

  

Den enda staden detta inte stämmer för är Landskrona. Där är punkterna med högst 

mellanliggande centralitet istället lokaliserade i stadens B-läge. I Kristianstad är 

resultatet särskilt intressant eftersom det område av punkter med högst mellanliggande 

centralitetsvärden inkluderar en del av Galleria Boulevard, vilket vi anser är en korrekt 

beskrivning av hur staden faktiskt används. Analysresultatet i Kristianstad stämmer 

bättre överens med verkligheten än de definitioner som Newsec tagit fram och som vi 

använt i den här studien.  

 

Rakhetscentralitet 

 

Skillnaden mellan det euklidiska avståndet och avståndet längs nätverket mellan en 

punkt och alla andra punkter avgör rakhetscentralitet. En punkt med liten skillnad har 

hög rakhetscentralitet. Vid placering av ankarbutiker i ett köpcentrum utnyttjas 

siktlinjer. Ankarbutiker placeras där de enkelt kan ses på långt avstånd eller från flera 

håll. Att placera ankarbutiker på lägen med hög rakhetscentralitet borde därför vara 
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gynnsamt för både de enskilda butikerna och marknadsplatsen i helhet och kan 

användas för att optimera butikernas lägen. Eftersom butikskedjor huvudsakligen ska 

ligga i A-lägen är det rakhetscentralitet i just städernas A-lägen som är mest intressant 

att undersöka. 

 

Helsingborg 
Antal verksamheter: 643 

Figur 56. Vänstra bilden: Mellanliggande centralitet, högra bilden: Rakhetscentralitet  
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Hässleholm 
Antal verksamheter: 156 
 

Figur 57. Vänstra bilden: Mellanliggande centralitet, Högra bilden: Rakhetscentralitet 

 

Kristianstad 
Antal verksamheter: 282 

Figur 58. Vänstra bilden: Mellanliggande centralitet, högra bilden: Rakhetscentralitet 
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Landskrona 
Antal verksamheter: 211 

 

Figur 59. Vänstra bilden: Mellanliggande centralitet, högra bilden: Rakhetscentralitet 

Lund 
Antal verksamheter: 455 

 

Figur 60. Vänstra bilden: Mellanliggande centralitet, högra bilden: Rakhetscentralitet 



Verksamheters optimala läge i staden och hur de är lokaliserade idag 

 

84 

 

Trelleborg 
Antal verksamheter: 222 

Figur 61. Vänstra bilden: Mellanliggande centralitet, högra bilden: Rakhetscentralitet 

5.3.1 Centralitet - Mellanliggande 

En punkt med hög mellanliggande centralitet är en punkt som passeras ofta när man tar 

snabbaste vägen mellan två andra punkter. När Datscha definierar ett A-läge är flödet 

av människor en viktig faktor eftersom handeln är beroende av ett stort kundunderlag 

och är villig att betala mer för det. Den mellanliggande centraliteten borde därför kunna 

användas för att definiera A-läget i en stadskärna. Analysen visar att punkterna med 

hög mellanliggande centralitet ligger i det mest centrala A-läget, vilket ofta motsvarar 

shoppinggatan.  

 

I Kristianstad är resultatet särskilt intressant då det förutom det mest centrala A-läget 

även visar en hög mellanliggande centralitet i en del av Galleria Boulevard. Detta går i 

led med vår uppfattning vid inventeringen av staden och kan även förklara varför 

Kristianstad inte uppfyller flera av de uppsatta hypoteserna – stadens A-läge är helt 

enkelt feldefinierat. Enligt Newsec definieras generellt citygallerior som A-läge, vilket 

ger ytterligare belägg för att A-läget är feldefinierat. 

 

Resultatet från Landskrona ger ett oväntat resultat då de punkterna med högst 

mellanliggande centralitet inte sammanfaller med shoppinggatan eller Newsec 

definierade A-läge. Det faktum att shoppinggatan är lokaliserad i utkanten av A-läget 

gör att flödet av konsumenter inte optimeras. Resultatet föreslår att ett högre flöde 

skulle kunna uppnås om shoppinggatan låg mer centralt i stadskärnan. Liknande 

resultat ges även i Lund, där punkter med väldigt hög mellanliggande centralitet inte 

sammanfaller med vad som enligt Newsec är stadskärnans A-läge. 
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Med undantag från Landskrona och till viss del Lund stämmer resultaten från analysen 

väl överens med Newsecs definition av A-läget, den dominerande shoppinggatan och 

vår uppfattning vid inventeringen av städerna. Vid ett av fallen (Kristianstad) tycker vi 

till och med att resultatet från analysen definierar A-läget bättre än vad Newsec gör. 

 

5.3.2 Centralitet – Rakhet 

Rakhetscentralitet mellan verksamheterna i stadskärnan skulle kunna användas som ett 

verktyg för att optimera en enskild verksamhets läge eller hela marknadsplatsen, då den 

till exempel kan gynnas av att ankarbutiker är strategiskt placerade i staden. 

Rakhetscentraliteten visar i vårt fall vilka lägen som syns bäst från alla andra 

verksamheter. Ett läge med hög rakhetscentralitet är ett attraktivt läge för de som vill 

vara synliga från andra verksamheter och för andra verksamheters kunder. 

 

De högsta värdena för rakhetscentralitet i städernas A-lägen sammanfaller med 

shoppinggatan, vilket också är bra lägen för ankarbutiker att vara placerade. Trelleborg 

är ett utmärkt exempel där punkterna utmed shoppinggatan i staden har högt värde och 

där ligger även gallerian i vilken majoriteten av kedjorna är lokaliserade. 

 

Hässleholm är intressant eftersom resultatet visar högst värden på gatorna vid 

shoppinggatans start- och slutpunkt. Detta är intressant av två anledningar: Dels borde 

det vara attraktivt för kedjorna att etablera sig på dessa punkter eftersom värdena för 

rakhetscentralitet är höga där och dels borde det bidra till ett stort flöde av konsumenter 

längs med huvudgatan om ankarbutiker placeras vid ändpunkterna av gatan. Gallerians 

huvudingång ligger utmed den gatan, vilket är ett strategiskt bra läge. Hässleholms 

cityledare har påtalat att de har problem med att leda konsumenter från tågstationen till 

shoppinggatan och informationen om ankarbutikernas optimala läge för att göra just 

detta skulle kunna vara en lösning på problemet.  

 

Resultatet från analysen stämmer väl överens med teorin om ankarbutikers optimala 

läge i stadskärnan. 

 

5.4 Stadens Innehåll 

En del av syftet med arbetet är att undersöka vilka verksamheter som finns på markplan 

i stadskärnorna. Utbudet i stadskärnorna jämförs med utbudet i två nya köpcentrum i 

Skåne. Innehållet har sedan jämförts med stadskärnornas innehåll för att se hur mycket 

de divergerar från varandra. 

 

En tabell över vilka verksamheter som ingår i varje kategori återfinns i Bilaga 1.  

 

5.4.1 Köpcentrums innehåll 

Väla centrum utanför Helsingborg och Emporia utanför Malmö är båda köpcentrum 

som har strukturerats enligt de senaste strategierna för att maximera handeln. 
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Hyresgästsmixen är en viktig faktor för att handelsplatsen ska anses attraktiv och 

därmed locka konsumenter och maximera handeln.  

 

Båda handelsplatsernas innehåll har undersökts och ett genomsnitt av resultatet (som 

var mycket likt i de båda köpcentrumen) presenteras i Figur 62 nedan och används som 

facit för vad som är en optimal hyresgästsmix för en handelsplats.  

 

Köpcentrumens hyresgästsmix domineras av modebutiker (klädbutiker) med 34 %. 

Restauranger utgör 13 % av verksamheterna medan endast 2 % är serviceverksamheter. 

Information om andelen vakanser i köpcentrumen har ej tagits med eftersom det 

optimala antas vara 0 % vakanta lokaler. 

 

 
Figur 62. Optimal hyresgästsmix 

 

5.4.2 Stadskärnornas faktiska innehåll  

Innehållet i stadskärnorna presenteras nedan i Figur 63-68. Den data som återfinns i 

cirkeldiagrammen nedan är inhämtad vid inventeringen av stadskärnorna.  

 

Gemensamt för alla stadskärnor är att andelen modebutiker är mindre än i 

köpcentrumen. För att handelsplatsen ska anses mer attraktiv ur ett handelsperspektiv 

krävs en större andel av dessa butiker.  

 

Generellt är andelen restauranger i stadskärnan likt den optimala. Eftersom pubar och 

hotell också är inkluderade i kategorin för restauranger i stadskärnorna borde dock den 

optimala andelen vara något högre i stadskärnan än i köpcentrum. Därför är andelen 

restauranger och hotell generellt lite för låg i stadskärnorna.  

 

Eftersom vakanser och kontor är barriärer i en handelsplats är det önskvärt att minimera 

förekomsten av dem i stadskärnorna. Andelen kontor varierar mellan 6-12 % i 
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stadskärnorna och optimalt vore att eliminera dem från markplan för att ge plats åt 

kommersiella verksamheter.  

 

Andelen serviceverksamheter varierar mellan 6-9 % i stadskärnorna, vilket är högre än 

i köpcentrumen. Detta beror delvis av att myndighetsbyggnader (rådhus och stadshus) 

traditionellt är lokaliserade i stadskärnan, men också för att stadskärnan traditionellt 

erbjudit all slags service, medan köpcentrum fokuserar på ren handel. För att öka den 

rumsliga bekvämligheten i stadskärnan och på så vis göra den mer attraktiv som 

handelsplats borde därför en del av serviceverksamheterna flyttas ut ur stadskärnan för 

att skapa utrymme för mer handel, förslagsvis modebutiker. 

 

Verksamheter inom kategorin hälsa & skönhet varierar i stadskärnorna mellan 14-17 

%, medan de i köpcentrumen ligger på 8 %. Kategorin avviker alltså väsentligt från 

köpcentrumen.  

 

Gemensamt för alla städer är att kontor, service och hälsa & skönhet utgör en större 

andel av verksamheterna i jämförelse med köpcentrumen. Detta på bekostnad av andra 

verksamheter som skulle kunna prioriteras för att maximera handeln på 

marknadsplatsen.  

 

 
Figur 63. Hyresgästsmix i Helsingborg, där n är antal verksamheter 
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Figur 64. Hyresgästsmix i Hässleholm 

 

 
Figur 65. Hyresgästsmix i Kristianstad, där n är antal verksamheter 
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Figur 66. Hyresgästsmix i Landskrona, där n är antal verksamheter 

 

 
Figur 67. Hyresgästsmix i Lund, där n är antal verksamheter 

 



Verksamheters optimala läge i staden och hur de är lokaliserade idag 

 

90 

 

 
Figur 68. Hyresgästsmix Trelleborg, där n är antal verksamheter 
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6 Diskussion och Slutsats 

Syftet med rapporten har varit att kartlägga stadskärnorna för att undersöka vad de 

innehåller för verksamheter, var i centrum de ligger och hur de är fördelade. 

Frågeställningarna har besvarats och sammanfattats i Tabell 21 nedan. I tabellen 

symboliserar ”x” att svaret på frågeställningen går i led med teorier om hur en effektiv 

marknadsplats ser ut. Om ett jakande svar erhållits för frågorna 7-9, men antalet 

verksamheter som inkluderats i analysen varit för få för att kunna dra några slutsatser, 

symboliseras detta av ”(x)”. 

 

Frågeställnin

g 

Hb

g 

Hhl

m 

Kristiansta

d 

Landskron

a 

Lun

d 

Trellebor

g 

1 x x  x x x 

2 x x  x x x 

3 x x  x   

4 x  x x x  

5 x  x  x  

6 x    x x 

7 x  (x)  x  

8  (x)  (x) x (x) 

9 x   (x) x x 

10       

Totalt: 8 3 (4) 2 (3) 4 (6) 8 4 (5) 

Tabell 21. Sammanställning av samtliga frågeställningar i alla sex kommuner 

1. Densiteten av butiker, tjänster och restauranger är relativt jämn, men högre i A-

lägen än i B-lägen. 

2. Densiteten av butiker är väsentligt högre i A-lägen än B-lägen. 

3. Densiteten av klädbutiker är fokuserad till ett koncentrerat område eller ett stråk i 

A-lägen. 

4. Densiteten av restauranger är väsentligt högre i ett visst område av stadskärnan, ett 

slags restaurangområde kan urskiljas. 

5. Densiteten av vakanta lokaler är högre i B-lägen än A-lägen. 

6. Densiteten av butikskedjor är högre i A-lägen än B-lägen. Kedjorna är jämnt 

fördelade i A-läget. 

7. Frisörer och skönhetssalonger förekommer i kluster på korta avstånd, men är 

utspritt fördelade på stora avstånd. 

8. Klädbutiker förekommer i kluster på alla avstånd. 

9. Restauranger förekommer i kluster på nära avstånd. 

10. Butikskedjor förekommer utspritt på korta avstånd, men i kluster på stora avstånd. 

 

Städernas förutsättningar 

 

Intervjuerna tyder på att det generellt går bra för stadskärnorna idag, efter ett par år med 

lite tuffare tider. Befolkningsutvecklingen har varit positiv för samtliga kommuner de 
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senaste åren, vilket kan ses som ett gott tecken för kundunderlaget till handeln. Positivt 

är också att förvärvsinkomsten i åldrarna 16-64 har haft en bra utveckling och ökat 

stadigt sedan år 2000, befolkningen i kommunerna har alltså mer pengar att spendera, 

vilket är positivt för handeln. Data för omsättningen i varje kommun visar dessutom att 

den har ökat vilket delvis kan förklaras av en ökad konsumtion. 

 

Det är också viktigt att företagsklimatet är attraktiv för att får fler företagare att etablera 

sina verksamheter. Här ligger verkligen Helsingborg och Lund i framkant och placerar 

sig högt (plats 29 respektive 72) i Svenskt Näringslivs rankning av det lokala 

företagsklimatet. 

 

Faktorerna hyra, direktavkastning och vakansgrad kan till viss del användas som 

indikatorer till hur attraktiva olika delar i stadskärnan är. Även denna information tyder 

på att det är väldigt attraktivt för butiker att bedriva sin verksamhet i stadskärnan i både 

Helsingborg och Lund. I dessa stadskärnor är hyrorna relativt höga, direktavkastningen 

och vakansgraden relativt låga i jämförelse med övriga undersökta stadskärnor. 

 

Det är också i Helsingborg och Lund som flest frågeställningar finner stöd, vilket också 

indikerar att stadskärnorna har goda förutsättningar att vara blomstrande 

handelsplatser. Kristianstad är den stadskärna där minst antal frågeställningar finner 

stöd, men slutsatserna från analysen visar att det till stor del beror på att A-läget i 

stadskärnan är felaktigt definierat. Slutsatsen blir alltså att det är de två största 

stadskärnorna som bäst efterliknar de teoretiska strukturerna för att vara optimala 

handelsplatser och att det skulle vara intressant att göra om analysen för Kristianstad 

med en alternativ områdesindelning. De tre största stadskärnorna har bättre 

grundförutsättningar som marknadsplats eftersom de har ett större kundunderlag 

(befolkningen i kommunen är större) och det finns potential till ett större utbud då 

efterfrågan är högre. 

 

Butiker, tjänster och restauranger 

 

Att konsumenter gärna vill ha rumslig bekvämlighet på en marknadsplats är något som 

diskuteras i rapporten av Rämme och Mattisson (2015). Köpcentrum är något av 

experter på att erbjuda detta då det endast finns kommersiella verksamheter i dessa. För 

att en stadskärna ska vara effektiv ur ett handelsperspektiv krävs alltså en hög densitet 

av kommersiella verksamheter i dess A-läge respektive B-läge, med lite högre densitet 

i A-läget. Resultatet från denna analys visade att samtliga stadskärnor uppfyller denna 

hypotes, vilket är positivt. Vidare borde även densiteten av butiker vara högre i 

stadskärnans A-läge, vilket styrks i rapporterna av Fhaui et al (2014) och Rämme och 

Mattisson (2012). Även denna frågeställning finner stöd i samtliga stadskärnor. 

 

Trots att båda frågeställningarna finner stöd i stadskärnorna är densiteten i dessa 

fortfarande låg jämfört med ett köpcentrum. En stadskärna har dock inte samma 

förutsättningar som ett köpcentrum att uppnå denna höga densitet av kommersiella 

verksamheter då exempelvis vägnät och byggnader inte är anpassade för detta, men en 
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del förbättringar är ändå möjliga. Som tidigare nämnts finns det mycket 

serviceverksamheter i stadskärnan som tar upp mycket yta, vilket sänker densiteten av 

kommersiella verksamheter. 

 

Städernas utbud av service är betydligt större jämfört med ett köpcentrum. Dessa 

verksamheter tar upp onödig yta i stadskärnan och många av dem har inte det behovet 

som butiker har att ligga i markplan på attraktiva delar i stadskärnan. I många av de 

undersökta stadskärnorna låg det till exempel stora bankkontor i markplan i kärnan. 

Det hade varit önskvärt att dessa flyttade, för att ge mer plats åt butiker som har ett 

större behov av att fånga upp kundflödet. Det är också detta som skiljer stadskärnan 

från köpcentrum, i köpcentrum är det främst handel, medan det i stadskärnan finns 

inslag av många andra verksamheter, som exempelvis kontor, rådhus och stora banker. 

Stadskärnan erbjuder alltså samhällsservice som inte finns i köpcentrum. 

 

Klädbutiker 

 

Enligt Rämme och Mattisson (2015) är det optimala läget för klädbutiker stadskärnans 

A-läge. Detta styrks också av studien av Fhaui et al (2014) som visar att butiker är den 

typ av verksamhet som värderar centralitet högst. I fem av sex stadskärnor i vår studie 

ligger också majoriteten av klädbutikerna i A-läget. Om Newsecs definition av A-läget 

i Kristianstad förkastas och vårt förslag på att inkludera en del av Galleria Boulevard i 

A-läget tillämpas så ligger majoriteten av klädbutikerna i A-läget även i Kristianstad. 

 

I arbetet har det ett flertal gånger lyfts fram vikten av en bra hyresgästsmix, både i 

intervjuer och i teorin. En slutsats som kan dras efter jämförelsen mellan stadskärnorna 

och köpcentrumen är att andelen klädbutiker är mindre i samtliga stadskärnor. I 

intervjun med Hovelius var detta något han särskilt lyfte fram som ett problem i Lund. 

För att stadskärnorna ska bli mer konkurrenskraftiga borde det satsas mer på 

klädbutiker. Dessutom borde flera av städerna, särskilt Lund och Trelleborg, försöka 

samla klädbutikerna i tydligare stråk för att få hög densitet av butiker i ett mindre 

område. Detta är en strategi som används i köpcentrum för att minimera avståndet som 

kunderna behöver förflytta sig mellan butikerna.  

 

I Helsingborg och Kristianstad är densiteten av klädbutiker hög längst ett tydligt stråk 

i A-läget, vilket är bra, men det finns fortfarande potential till förbättring eftersom 

klädbutikerna i dessa städer inte förekommer i kluster på alla avstånd, vilket betyder 

att en stor andel av klädbutikerna ligger utspridda i stadskärnan, trots att det finns ett 

tydligt stråk av klädbutiker i A-läget. Att samla klädbutikerna i ett område är önskvärt 

eftersom det ger konsumenterna en större rumslig bekvämlighet då de slipper gå längre 

sträckor för att ta sig mellan stadens klädbutiker. Intäkterna skulle öka för 

klädbutikerna som ligger på ett stort avstånd från klädbutiksstråket, men samtidigt 

skulle antagligen hyrorna för dessa butiker också bli högre. Den ökade rumsliga 

bekvämligheten som skulle uppnås om dessa butiker omlokaliserar skulle dock kunna 

göra handeln i stadskärnan mer attraktiv ur ett helhetsperspektiv.  

 



Verksamheters optimala läge i staden och hur de är lokaliserade idag 

 

94 

 

Restauranger 

 

I vår analys har vi kategoriserat café, pub, restaurang och snabbmatsrestaurang som 

restaurang. Vi hade fått ett mer användbart resultat från vår analys om vi särskilt de 

olika verksamheterna då det optimala läget varierar för dem. I köpcentrum, som 

används som jämförelseobjekt, finns det ofta ett restaurangområde i de mindre centrala 

lägena, medan caféer ligger i shoppingstråken där konsumenter kan ta en snabb paus. 

Enligt Rämme och Mattisson (2015) är det optimalt att placera verksamheterna på detta 

vis, caféer i A-läget och restauranger, pubar och snabbmatsrestauranger i B-läget eller 

i utkanten av A-läget.  

 

Resultatet från analysen visar att i tre av sex stadskärnor är majoriteten av 

verksamheterna i kategorin restauranger lokaliserade i B-läget. I fyra av sex stadskärnor 

är densiteten av restauranger fokuserade till en särskild del av stadskärnan och i tre av 

städerna är restaurangerna placerade nära varandra på korta avstånd. På grund av 

sammanslagningen av verksamheterna kan vi dock inte säga att detta betyder att 

verksamheterna är optimalt lokaliserade i de stadskärnor som finner stöd i 

frågeställningarna. Det går heller inte att säga att restaurangverksamheterna i resterande 

stadskärnor borde omlokalisera. 

 

Kedjor 

 

Hyrorna i stadskärnan är i linje med teorin om betalningsvilja för mark. Verksamheter 

är beredda att betala mer för att befinna sig i de mest attraktiva delarna av stadskärnan 

och hyrorna är därför högre i stadskärnornas A-läge. Större kedjor har ofta bättre 

ekonomiska förutsättningar jämfört med mindre verksamheter och kan betala mer för 

att befinna sig i de mest attraktiva delarna. I arbetets teori lyfts det också fram att de 

större kedjorna jobbar mycket med etableringsstrategier och skulle inte etablera sig på 

platser som inte är attraktiva.  Därför borde majoriteten av kedjorna vara lokaliserade i 

städernas A-läge. Resultatet från analysen visar att så är fallet i fem av sex stadskärnor. 

Återigen är det Kristianstad som är ett undantag, vilket med största sannolikhet beror 

på Galleria Boulevard som inhyser många kedjor och ligger i Newsecs definition för 

B-läge. 

 

I köpcentrum fungerar stora kedjor som ankarbutiker och är placerade på de mest 

attraktiva lägena, men strategiskt utspridda för att fånga upp flöden och leda 

konsumenter genom köpcentrumet för att hjälpa övriga butiker. Analyserna som 

genomfördes för att testa om denna strategi även tillämpas i stadskärnor visar att 

kedjorna ligger i stadskärnornas A-läge, men att de inte är jämnt utspridda i området. 

Även intervjuerna som genomfördes tyder på att det inte sker någon större diskussion 

om var i staden kedjorna borde vara belägna för att optimera flödet av människor i 

staden. Slutsatsen blir därmed att det finns förbättringar att göra i stadskärnan rörande 

kedjornas lokalisering, förbättringar som kanske borde prioriteras eftersom 

intervjuerna tyder på att stadskärnorna har svårt att fånga upp flöden. 
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Vakanser 

 

A-läget är definierat som det mest attraktiva läget i en stadskärna. Här anses det alltså 

mest attraktivt för butiker och andra kommersiella verksamheter att etablera sig. Vidare 

borde det också vara här vakansgraden är lägst. Rämme och Mattison (2015) menar att 

en förklaring till varför lokaler är vakanta i stadens centrum är att de inte är anpassade 

efter efterfrågan. Lokalerna uppfyller helt enkelt inte de krav som verksamheterna har 

på storlek, utformning och standard. Denna uppfattning delas av Hovelius som nämner 

att det finns butiker som vill etablera sig i Lund, men inga lämpliga lokaler.  

 

I vårt fall visar inventeringen av staden att antalet vakanta lokaler faktiskt är högre i A-

läget än B-läget i de tre minsta städerna. Utöver de ovan nämnda anledningarna till 

varför lokaler blir vakanta skulle situationen också kunna förklaras av att hyrorna är för 

höga i A-läget och att det därför inte är värt för butikerna att betala högre hyra för att 

ligga i A-läget jämfört med B-läget i staden. I dessa städer är även densiteten av vakanta 

lokaler högre i tydliga delar av A-läget, vilket tyder på att just det området eller stråket 

är mindre attraktivt för verksamheter att etablera sig på än resten av A-läget. I 

Trelleborg exempelvis, finns en stor vakant lokal på två våningar i kärnan av A-läget 

där Åhléns tidigare huserat. En lokal likt denna i stadens A-läge är lämplig för en större 

kedja, men Trelleborg är för litet för att det ska anses attraktivt för en stor kedja att 

etablera sig där. Lokalen är alltså olämpligt utformad för de verksamheter som vill 

etablera sig i Trelleborg. 

 

I de tre största städerna Helsingborg, Kristianstad och Lund är densiteten av vakanta 

lokaler högre i B-läget än i A-läget. I Lund är situationen den motsatta från Trelleborg 

och de vakanta lokaler som finns i A-läget beror enligt Hovelius inte på att det finns en 

brist på verksamheter som vill etablera sig i staden, utan på att de tillgängliga lokalerna 

är för små. 

 

Centralitet 

 

Begreppet centralitet har utforskats för att undersöka var de mest centrala lägena i 

stadskärnorna är. Enligt studien av Fahui et al. (2014), som undersökt läget för alla 

butiker i en stad, föredrar varuhus och stora matbutiker mellanliggande centralitet. Vår 

analys visar att mellanliggande centralitet i stadskärnan ger ett annat resultat och 

motsvarar istället det mest centrala A-läget i staden. Metoden fungerade väl och skulle 

kunna användas som ett komplement vid bedömning av medelstora städers absoluta 

kärna för handel. För att få ytterligare noggrannhet i resultatet skulle fler målpunkter 

som påverkar flödet av konsumenter i staden kunna inkluderas i analysen. Några 

förslag på sådana målpunkter är: kontor, parkeringsplatser, busshållplatser, tågstationer 

och universitet. Man bör också beakta att det är den kortaste vägen längs nätverket som 

används i analysen. Andra faktorer kanske påverkar hur människor rör sig i staden, till 

exempel arkitekturen, typer av verksamheter längs gatorna eller var gågatorna ligger. 

Det är intressant att analysen trots detta ger ett korrekt resultat, vilket tyder på att 



Verksamheters optimala läge i staden och hur de är lokaliserade idag 

 

96 

 

gatustrukturen i de undersökta städerna, precis som Hillier et al. (1993) skriver, har en 

stor påverkan på stadens innehåll och utformning. 

 

Punkterna i staden med höga värden för rakhetscentralitet har hög exponeringsgrad och 

dessa lägen värderas högt av butiker för konsumentprodukter, enligt Fahui och Chen. 

Vår analys visar tydligt var i staden dessa lägen finns. De lägen som borde vara mest 

optimala för butiker är de som förutom höga värden för rakhetscentralitet även ligger i 

stadens A-läge. Stadens totala handel skulle gynnas av att, likt köpcentrum, placera de 

mest attraktiva målen för konsumenterna på de här lägena så att de kan agera som 

ankarbutiker i staden. Fastighetsägare till lokaler i de lägena kan använda den här 

informationen för att attrahera de stora kedjorna. Lokalerna med höga värden för 

rakhetscentralitet som ligger i utkanten av A-läget eller vid en ändpunkt till stadens 

shoppinggata är särskilt intressanta. En ankarbutik på ett sådant läge kan skapa ett flöde 

genom staden, vilket gynnar den totala handeln i staden samtidigt som det är attraktivt 

för en kedja som gärna vill synas på långt avstånd och ligga i A-läget. Större kedjor 

kan använda informationen för att hitta det optimala läget i staden. Det blir särskilt 

användbart i kombination med information om exempelvis lägen för tågstationer, 

busshållplatser och parkeringsplatser.  

 

Användningsområden 

 

Sammanfattningsvis har vi kommit fram till att flera statistiska metoder för rumslig 

analys utmed nätverk ger resultat som kan vara intressanta för många aktörer i staden. 

Inom stadsplanering är användningsområdet tydligast och vi ser en stor möjlighet för 

en ökad användning av nätverksanpassad KDE, nätverksanpassad K-funktion och 

centralitetsanalyser som ett vetenskapligt stöd vid bedömningar av stadskärnors 

styrkor, svagheter och möjligheter. Det ger också resultat som går att visualisera för att 

tydligt och pedagogiskt kunna förmedla hur stadskärnan ser ut nu, vad den innehåller 

och var de olika verksamheterna finns, samt varför och var förändringar behöver 

genomföras. Det tillgängliggör dessutom perspektiv som annars kan vara svåra att se 

och därför lätt kan missas vid en analys av en stadskärna. Ett exempel kan vara att en 

lokal som ser ut att ligga centralt i staden i själva verket inte ligger särskilt centralt 

eftersom vägnätets utformning gör att lokalen sällan passeras och dessutom är svår att 

se på långt avstånd. Att inkludera en sådan lokal i definitionen av stadens A-läge och 

sätta hyran därefter skulle kunna resultera i att lokalen står tom eller inte attraherar rätt 

slags hyresgäst.  

 

Inom fastighetsekonomi är analysmetoderna intressanta att använda som stöd vid 

hyressättning. För fastighetsägare är de användbara för att ta fram underlag för att veta 

i vilken bransch hen med störst sannolikhet kan hitta den hyresgäst som har högst 

betalningsvilja för läget. De kan också användas för att hitta det optimala läget när en 

verksamhet vill etablera sig i en ny stadskärna eller hitta ett bättre läge i en stad. 
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Metoderna för rumslig analys som använts i studien är inte heltäckande och bör 

användas i kombination med andra metoder för att ge en fullständig och mer nyanserad 

bild av stadens rum. 

 

ArcGIS som har används för att förbereda data och designa kartbilder kräver en licens. 

Det finns andra gratis GIS-program (exempelvis QGIS) som har alla de funktioner som 

krävs för att genomföra samma operationer som vi gjort i ArcGIS och som alltså skulle 

kunna användas istället. Urban Network Analyst som är ett plugin-program till ArcGIS 

har använts för att genomföra centralitetsanalyserna. Det finns ett gratis, fristående 

program (SANET) som kan genomföra samma analyser och alltså skulle kunna 

användas istället. Vi hittade inte den fristående versionen av SANET förrän efter vi 

genomfört analysen med Urban Network Analyst och eftersom vi har tillgång till en 

licens för ArcGIS var detta inte ett problem för oss. GeoDaNet är ett gratis och 

fristående program. Sedan den första januari 2016 är Trafikverkets nationella 

vägdatabas (NVDB) gratis och tillgänglig för allmänheten. Sammantaget innebär detta 

att det finns tillgängliga data och verktyg för att genomföra analyserna helt utan 

licenser. Med grundläggande kunskaper i GIS kan därför metoderna enkelt 

inkorporeras i verksamheter som redan idag sysslar med stadsutveckling eller vill 

genomföra analyser utan att behöva betala för licenser till programvaror. 

 

Studiens brister 

 

Till studien har omfattande data samlats in för de sex stadskärnorna. Denna mängd data 

gör det möjligt att genomföra många intressanta analyser. Beroende på intresse så hade 

en nischad analys kunnat göras, exempelvis en analys av caféverksamheter som 

caféägare kan ha nytta av vid etablering i en ny stad. En annan intressant analys att 

genomföra är hur olika slags verksamheter förhåller sig till varandra, till exempel 

frisörer och skönhetssalonger som vi tyckte förekom i par utspridda över stadskärnan.  

 

Studien skulle kunna ge ett mer säkerställt resultat om fler statistiska metoder 

inkluderats. Exempelvis skulle analysen med Ripleys K-funktion kunna kompletteras 

med Morans I eller närmsta granneindex för att ytterligare förankra resultatet 

vetenskapligt. Analysen med Kernel density estimation skulle kunna förbättras genom 

att exempelvis testa olika funktioner för att jämföra hur/om resultaten skiljer sig åt, 

eller undersöka hur resultatet skiljer sig om man låter varje verksamhet representeras 

av en punkt.  

 

För att förbättra resultatet i delar av analysen borde en annan indelning av verksamheter 

gjorts. Caféer skulle ha separerats från pubar, restauranger och snabbmatrestauranger, 

eftersom de inte har samma optimala lokalisering. 
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8 Bilagor 

Bilaga 1 
 

Indelning av branscher. 

 

Kategori  

Mode Klädbutik, Second Hand 

Skor & Accessoarer Skobutik, Väskbutik 

Dagligvaror Delikatessbutik, Systembolag, Större 

livsmedelsbutik, livs, Godisbutik 

Data & Elektronik Elektronikbutiker 

Hälsa & Skönhet Apotek, Skönhetsbutik, Hår- och 

skönhetsvård, Hälsokostbutik 

Heminredning Inredningsbutik, Blomsterbutik, 

fotobutik, Konst- och galleriverksamhet 

Sport & Fritid Bokhandel, Skivbutik, Sportbutik, 

Leksaksbutik, Diversebutik, Hobbybutik 

Guld, Ur & Optik Smyckesbutik, Klockbutik, Urmakare, 

Optiker 

Hotell & Restaurang Hotell, Restaurang, Café, 

Snabbmatsrestaurang, Pub 

Service Resebyrå, Arbetsförmedling, Skrädderi, 

Bank, Pantbank, Växlingskontor, 

Begravningsbyrå, Mäklare, Skomakare, 

Kemtvätt, Turistinformation, 

Försäkringsbolag 

Kontor Kontor 

Vakans Vakans 

Övrigt Skola, Teater, Vårdcentral, Tandläkare, 

Resecentrum, Biograf, Museum, Gym, 

Fritidsaktiviteter, Kyrka, Bibliotek  
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Bilaga 2 
 

Intervjufrågor till etablerare 

 

Frågor:  

1) Vad är det viktigaste att tänka på vid etablering av nya butiker?  

2) Vad är en bra butiksmix?  

3) Hur har efterfrågan för marknadsplatser sett ut den senaste tiden? Hur ser 

trenden ut, vad vill konsumenterna ha på en marknadsplats idag för att den 

ska anses vara attraktiv och på så sätt locka till sig många kunder?  

4) Vad är attraktivt för butiker i olika branscher? Finns det mönster i vad olika 

slags butiker tycker är viktigt, till exempel, tycker vissa branscher det är extra 

viktigt att ligga nära andra butiker?  

5) Vad skulle du säga är de största utmaningarna/svagheterna i stadskärnans 

centrum respektive köpcentrum just nu? (ex: konkurrerande marknadsplatser, 

ont om parkeringar, bristande kollektivtrafik, hyror, brist på lokaler, osv)  

6) Vad skulle du säga är de största styrkorna/möjligheterna i stadskärnans 

centrum respektive köpcentrum? (ex: genuina lokaler, trevlig atmosfär, närhet 

till konsumenter, osv)  

7) Övrigt! Har du någonting mer att tillägga? 
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Bilaga 3 
 

Intervjufrågor till aktiva/sakkunniga i stadskärnorna 

 

Fråga 4 och 5 är de som är viktigast för vårt arbete, så lägg gärna lite extra tid på dem 

om du har möjlighet! 

 

Frågor: 

1) Hur går det generellt för city? (Handel, restauranger och andra kommersiella 

verksamheter) 

2) Gärna lite information om utvecklingen – hur har det sett ut se senaste åren?  

3) Är det möjligt att få tillgång till hur stor omsättningen i city har varit de 

senaste fem åren fram till idag? 

4) Vad skulle du säga är de största utmaningarna/svagheterna i centrum just nu? 

(ex: konkurrerande marknadsplatser, ont om parkeringar, bristande 

kollektivtrafik, hyror, brist på lokaler, osv) 

5) Vad skulle du säga är de största styrkorna/möjligheterna i centrum just nu? 

(ex: genuina lokaler, trevlig atmosfär, närhet till konsumenter, osv) 

6) Hur fungerar samverkan mellan hyresgäster/handelsföreningar, 

fastighetsägare och kommunen? Finns det ett stort samarbete och i vilka 

frågor samverkar parterna? Hur fattar man kollektiva beslut i centrum, till 

exempel gemensamma öppettider, parkeringsmöjligheter, 

marknadsföringsaktiviteter, satsningar på det offentliga rummets kvaliteter, 

etablering av nya butiker? 

7) Diskuterar ni det totala utbudet i city, d.v.s finns det en gemensam idealbild 

för utbudet? I köpcentrum är det till exempel vanligt att vissa ankarbutiker 

placeras strategiskt för att dra kunder och på så vis öka den totala 

försäljningen/lönsamheten, finns det någon liknande gemensam strategi i 

centrum?  

8) Övrigt! Har du någonting mer att tillägga?  
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Bilaga 4 
 

Serie examensarbete i geografisk informationsteknik 
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