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Abstract 
The aim of the thesis was to develop a model for JM that can be used in the establishment of 
large housing projects. The model must be able to provide answers to what is economically 
possible to deliver the projects in form of retail and service. Using reference projects, which are 
built under other circumstances, may give a poor result and lead to large vacancies in the 
finished development. 

To develop this model, we have built upon a proven and tested model of Appraisal Institute, 
Buying Power segmentation method. Two case studies were done in order to apply it to the 
Swedish market. The model has been followed step by step but was also complemented with 
additional analyzes that were considered necessary for JM’s purposes. The case studies that 
took place were done in two new districts that JM has been involved in, Frösunda in Solna and 
Liljeholmskajen in Liljeholmen. 

In Frösunda Frösunda Torg was examined while in Liljeholmen it was Liljeholmskajens retail 
area. These two areas are of different characters, which is also what the results showed. In 
Liljeholmskajen there is a better retail structure and it is considered to be more lively area than 
Frösunda. Based on today's retail space Frösunda has a leakage of 70 % in their primary area 
and 85 % in their secondary area to their competitors. In Liljeholmen these were 50 % and 80 % 
respectively. One reason for these large leakages is the nature of the competitors, major 
shopping centers in Solna and Liljeholmstorget. Frösunda Torg and Liljeholmskajens retail area 
can therefore not compete against them in the same way since they are not shopping malls. 

Analyzes that completed the model were shop distribution in both housing areas. They have 
been analyzed using statistics from SCB and HUI. The statistics show Sweden’s and 
Stockholm’s store allocation for daily goods, seldom goods and restaurants. The analysis shows 
that the retail distribution in Liljeholmen was much better and closer to the statistics than of 
Frösunda. Frösunda was further analyzed in a scenario analysis where Liljeholmen’s input of 
sales retention was used as a reference. The result of this was that Frösunda could have had 
considerably larger retail area, particularly within seldom goods category. The statistics from 
SCB and HUI remains debatable as it is general and based on the entire country or Stockholm. 

Afterwards there has been a further analysis where the existing households were analyzed with 
data from SCB and Conzoom. It turned out that Frösunda and Liljeholmen consisted more or 
less out of the same type of customers, Lyxlirarna as Conzoom call them. The household 
preferences and preferred stores are now known with Conzooms mapping of customer profiles. 
This can be of great use in order to meet the residential area’s requirement for retail and service. 

Housing companies have a large social responsibility when developing new areas. The model 
which calculates the demand in the area was proved to be a good start. The analysis has shown 
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that it is important to create added values for residents by choosing the right kind of shops, 
services, meeting places and green spaces. It is important to create an attractive area that appeals 
to individuals and companies to run their business there.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 4

Examensarbete 

Titel Analys av detaljhandel vid etableringar av 
större bostadsprojekt 

Författare Ksenia Beloborodova och Ozan Yilmaz 

Institution Institutionen för Fastigheter och Byggande 

Examensarbete nummer 245 

Magisternivå Magisternivå, 30 hp 

Handledare Berndt Lundgren 

Nyckelord Analys av detaljhandel, bostadsprojekt 

 

Sammanfattning 
Syftet med examensarbetet har varit att ta fram en modell åt JM som kan användas vid 
etableringar av större bostadsprojekt. Den skall kunna ge svar på vad som är ekonomiskt möjligt 
att tillföra projekten i form av detaljhandel och service. Att använda sig av referensprojekt, med 
andra förutsättningar, kan ge ett dåligt resultat och leda till stor vakansgrad av sådana ytor i det 
färdiga området.  

För att ta fram denna modell har vi utgått från en beprövad och erkänd modell av Appraisal 
Institute, Buying power segmentation method. För att kunna applicera denna på den svenska 
marknaden har det genomförts två fallstudier. Modellen har följts så långt det går för att 
slutligen kompletteras med fler analyser som ansetts vara nödvändiga för JMs syften. 
Fallstudierna gjordes i två nya stadsdelar som JM varit inblandade i, Frösunda i Solna och 
Liljeholmskajen i Liljeholmen. 

I Frösunda var det Frösunda Torg som undersöktes medan i Liljeholmen var det 
Liljeholmskajens köpområde.  Dessa två områden är av olika karaktärer vilket även resultatet 
visade. I Liljeholmskajen finns det en bättre butiksstruktur och det anses vara ett mer livligt 
område än Frösunda. Baserat på dagens detaljhandelsyta så har Frösunda ett läckage på 70 % i 
sitt primärområde och 85 % i sitt sekundärområde till sina konkurrenter. I Liljeholmen var dessa 
50 % respektive 80 %. En anledning till dessa stora läckage kan dock förklaras med att 
konkurrenterna har varit stora köpcentrum i form av Solna Centrum och Liljeholmstorget. 
Frösunda Torg och Liljeholmskajens köpområde kan inte hävda sig gentemot dessa på samma 
sätt då de inte är några köpcentrum.  

De analyser som kompletterat modellen är butiksfördelningen i områdena som analyserats med 
hjälp av statistik från SCB och HUI. Statistiken visar Rikets och Stockholms butiksfördelning 
utav dagligvaruhandel, sällansköpsvaror och restauranger. Analysen visar att butiksfördelningen 
i Liljeholmen var mycket bättre och närmare statistiken än vad Frösunda var. Frösunda 
analyserades vidare i ett scenario där Liljeholmens indata av erövringsgraden använts som 
referens. Resultatet från detta var att Frösunda kunde ha byggts ut betydligt mer, särskilt 
gällande sällanköpvaruhandeln. Statistiken från SCB och HUI kan dock diskuteras då den är 
generell och baserad på hela Riket eller Stockholm.  

Sedan har det skett ännu en analys där de befintliga hushållen analyserats med hjälp av beställd 
data från SCB och Conzoom. Det visade sig att Frösunda och Liljeholmen bestod mer eller 
mindre utav samma typ av kunder, Lyxlirare som Conzoom kallar dem. Med Conzooms 
kartläggning av kundprofiler kunde sedan hushållens preferenser och efterfrågade butiker tas 
fram.  Detta kan vara till stor användning för att uppfylla bostadsområdes krav på detaljhandel 
och service.  
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Bostadsföretag har ett stort samhällsansvar när de utvecklar nya områden. Modellen som 
beräknar efterfrågan i ett område visade sig vara en bra början. Analysen har dock visat att det 
är viktigt att skapa mervärden för de boende genom att välja rätt sorts butiker, service, 
mötesplatser och grönområden.  Det handlar om att skapa ett attraktivt område som lockar 
privatpersoner och företag att driva sin verksamhet där. 
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Förord  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Vid projektutveckling utav bostäder och bostadsområden behöver byggnadsföretag planera för 
service och offentliga rum om de nya stadsdelarna skall vara hållbara. Om inte området erbjuder 
tillräckligt med detaljhandel och service, är detta något som också behöver byggas. Däremot får 
det inte byggas för mycket av dessa för att sedan låta det stå vakanta. Dessutom bör dessa 
utrymmen som byggs vara redo att anpassas för den typ av verksamhet som verkligen behövs. 
Därför krävs det ett långsiktigt tänkande vid en sådan projektutveckling där behovet för service 
och offentliga rum kan förändras. (Pettersson, 2013) 

Ett känt exempel är hur det byggdes vid Olympiska spelen i London 2012. Där visste man att 
efterfrågan för en kort stund skulle vara enorm, d.v.s. under de olympiska spelen. Därför såg de 
ansvariga till att bygga med detta i åtanke. Stora ansträngningar gjordes för t.ex. vilka behov de 
enskilda sporterna hade av nybyggda arenor. Behovet visade sig vara tillfälligt och därför sågs 
det till att arenorna byggdes som tillfälliga arenor, d.v.s. man såg till att de gick att krympa efter 
OS. Även bostäderna som byggdes för idrottarna, den så kallade OS-byn, var byggda för att 
kunna bidra med 2,800 nya bostäder. (Oliver, O’Mahony och Palmer 2012). 

Byggnadsföretag i Sverige försöker idag förbättra sin planering av handel då kunskap inom 
sådan planering inte är särskilt bra. En av byggnadsföretagen är JM som är en av Nordens 
ledande projektutvecklare av bostäder. De har sin verksamhet fokuserad på nyproduktion av 
bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter 
i Sverige, Norge, Danmark och Belgien. (JM, 2012).  Men i samband med detaljplanprocesser 
för nya områden planeras ofta kvalitéer som service och offentliga rum utifrån relativt 
ovetenskapliga visioner, trots lång erfarenhet utav samhällsbyggandets alla delar. JM använder 
sig inte sällan av referensprojekt, ofta med andra förutsättningar, som modell för framtida 
lokalplanering. Detta i sin tur kan leda till stor vakansgrad i det färdiga området. (Pettersson, 
2012).  

Idag finns det en beprövad och erkänd amerikansk modell som behandlar planering av handel 
från Appraisal Institute, en internationell sammanslutning av professionella fastighetsvärderare. 
Den heter Buying power segmentation method och omfattas av olika steg. Stegen utgår från att 
man undersöker detaljhandelsområdet ifråga med produktivitetsanalys och fastställer 
inkomsterna i området m.m. Tyvärr utgår denna modell från amerikanska principer och är inte 
direkt applicerbar för den svenska marknaden, utan behöver modiferas innan den kan användas 
fullt ut. 

1.2 Problemformulering 
Problemet är att JM idag inte har någon klar metod för hur detaljhandel skall byggas i nya 
bostadsområden. Sådan kunskap finns inte inom företaget och därför köps detta in via konsulter. 
Att utgå från en vision och förhoppning om hur området skall utveckla sig är inte hållbart. 
Stadsdelarna förändras med tiden och det är viktigt att veta hur marknadsbehovet är på lång sikt 
om JM ska lyckas bygga nya hållbara stadsdelar.  

Vid utveckling av ett nytt bostadsområde måste även analys av närliggande områden göras. 
Särskilt då detaljhandelsområdet påverkas mycket utav närliggande utbud. Vissa handelsplatser 
kan ha ett stort läckage där möjliga konsumenter förloras till en bättre närliggande konkurrent.  



 

 

 

 10

Hur stora handelsytor som det skall byggas i ett område är också något som behöver 
undersökas. Byggs det för lite i ett område kommer de boenden som flyttar in att fortsätta göra 
sina inköp utifrån. Däremot, om en felaktig vision leder till att det byggs för mycket kan vissa 
lokaler bli onödiga och stå tomma. Därför behövs en bättre marknadsanalys för att hitta rätt 
blandning som kommer vara kommersiellt hållbart. 

Det JM skulle behöva för att säkerställa en fungerande detaljhandel och service i nya områden 
är en modell som kan visa hur stort detta behov är och hur det förändras med tiden. På sådant 
sätt kommer det finns kännedom om hur mycket som behövs varje år och byggandet kan 
planeras utifrån detta. Modellen från Appraisal Institute kan användas men kommer behöva 
anpassas då den är baserad på den amerikanska marknaden.  

1.3 Syfte och forskningsfråga 
Syftet med examensarbetet är att ta fram en modell som kan användas vid etableringar av större 
bostadprojekt för att se vad som är ekonomiskt möjligt att tillföra projekten i form av 
restauranger och affärer. Detta är relevant då JM idag inte har någon riktig arbetsmetod för 
sådana beslut. (Pettersson, 2013).  

Idag finns en amerikansk arbetsmetod för detta. Att använda sig utav denna på den svenska 
marknaden borde ge ett bra preliminärt svar. Modellen kommer dock att behöva justeras vilket 
kommer ske med hjälp av fallstudier. 

Modellen ska kunna svara på:  

• Hur mycket detaljhandel och service som efterfrågas i det nya området? 

• Hur efterfrågan förändras med tiden? 

1.4 Avgränsningar 
Arbetet kommer att avgränsas till bostadsutveckling i Stockholm. Modellen som skall tas fram 
baseras på nya bostadsområden. Därför har två aktuella områden valts för undersökning. Dessa 
områden är Frösunda och Liljeholmskajen.  

1.5 Disposition 
I metoddelen beskrivs valda metoder och hur insamlingen av information har skett. De valda 
metoderna skall vara tillräckliga för att kunna svara på forskningsfrågan.  

I teoridelen beskrivs den amerikanska modellen från Appraisal Institute. En genomgång utav de 
olika stegen beskrivs och sedan tillämpas denna på de valda bostadsprojekten. 

Analysdelen är omfattande och presenterar stegvis den insamlade informationen och resultaten 
för de olika projekten var för sig. Här analyseras och kommenteras även varje del inför 
diskussion och slutsats. 

Arbetet avslutas med diskussion och slutsats som ger svar på forskningsfrågan och syftet med 
arbetet.  
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2. Metod 
Forskningen kommer huvudsakligen att utgå från Appraisal Institute’s modell Buying power 
segmentation method. Denna är framtagen i USA och kommer följas för att sedan anpassas till 
svenska förhållanden. Det kommer utföras fallstudier på befintliga bostadsprojekt där denna 
modell testas för att sedan justeras. Fallstudierna utgår från två relativt nya bostadsprojekt, 
Frösunda torg och Liljeholmskajen, som studeras närmare. Förutom intern information och data 
som samlas in från JM som är delvis ansvarig för dessa bostadsprojekt kommer även intervjuer 
ske med branschkunniga inom kundsegmentering för att avgöra de boendes behov. Det kommer 
även ske platsundersökningar i de studerade områdena för att samla in information om 
lokalytorna och butiksmixen.  

Både kvalitativa och kvantitativa insamlingsmetoder kommer att användas i examensarbetet. 
Både metoderna kommer komplettera varandra och förhoppningsvis ge ett bättre svar på 
frågeställningen. 

2.1 Kvalitativ metod 
Den kvalitativa metoden fokuserar på förståelse och försök att se till helheten, och skapa en 
djupare förståelse för det berörda ämnet. Därför har de olika faktorerna som påverkar modellen 
styckats upp och analyserats var för sig. Den kvalitativa delen består därför av fallstudier och 
analys av Buying power segmentation method vid tillämpning. Även analys av insamlad data 
och intervjuerna för kundsegmenteringen klassas som kvalitativa då syftet är att skapa en 
djupare förståelse för detta.   

Den kvalitativa delen i arbetet spelar en viktig roll med hänsyn till den begränsade 
informationen som finns tillgänglig inom detta ämne.  

2.2 Kvantitativ metod 
I den kvantitativa metoden tillämpas matematiska modeller. I arbetet kommer Buying Power 
Segmentation modellen att testas och justeras vid behov. Denna del presenteras med hjälp av 
den insamlade datan under analysdelen i form av bland annat tabeller och diagram.  

2.3 Fallstudie 
Att göra en fallstudie är förmodligen den mest använda forskningsmetoden. Dock har det länge 
ansetts att denna metod inte är tillförlitlig då det finns svårigheter med att tillämpa kunskaper 
från ett specifikt fall med särskilda förutsättningar till ett helt problem. Nuförtiden har 
inställningen ändrats bland många forskare och fallstudier används för att producera djupgående 
kunskaper inom de studerade ämnena. Enligt Bent Flyvbjerg har samhällsvetenskap misslyckats 
med att producera en enda sanning, vilket gör all kunskap kontextberoende (Flyvbjerg, 2006). 
Detta betyder att även om generalisering fortfarande är ett problem, kan utförandet av fallstudier 
anses vara en tillförlitlig forskningsmetod.  

Data som samlas in är ofta väldigt detaljerad och analyseras genom att söka efter gemensamma 
teman. En svaghet med fallstudier är att komplexiteten av de insamlade uppgifterna kan få 
forskaren att förlora det övergripande perspektivet (Eisenhart, 1989). Ett annat problem med 
metoden kan vara partiskhet, att resultaten bevisar forskarens förutfattade teorier. Dock har flera 
forskare (Flyvbjerg, 1998, Geertz, 1995) argumenterat emot det och visat att många djupgående 
studier brukar motsäga förutfattade kunskaper samt avslöjar något oväntat. En av styrkorna med 
fallstudier är att du har möjlighet att ändra dina teorier och tillämpa olika analysmetoder.  
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I detta arbete kommer flera olika analyser göras, både kvalitativa och kvantitativa, och det blir 
viktigt att inte förlora helhetsbilden med studien. 

2.4 Datainsamling 
Datainsamlingen har huvudsakligen skett från tryckta källor som berör ämnet. För att tillämpa 
Buying power segmentation method på de valda bostadsprojekteten behövs data från Statistiska 
centralbyrån och Handelns Utredningsinstitutet. Detta är statistik och information om 
detaljhandelsområden på den svenska marknaden samt socio-ekonomiska data för boende i 
bostadsområdena.   

För kundsegmenteringen har datainsamlingen huvudsakligen skett genom intervjuer med Jonas 
Sköld på Marketdecider och publicerad data från Conzoom.  
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3. Teori 
Bra och hållbara stadsdelar brukar sammanhänga med kommersiellt framgångsrika stadsdelar, 
som lockar nya invånare och investerare medan stadsdelar med motsatt utveckling kännetecknas 
av social oro. I sin tur bidrar lokala köpcentrum och serviceytor till en bättre ekonomisk tillväxt 
för distrikten men även till ett hållbart samhälle. Med livsmedelsbutiker, apotek, restauranger 
och pubar skapar de en dynamisk stadsmiljö där människor vill vistas och spendera pengar 
(Seidman, 2004).  

I dagens samhälle har den lokala detaljhandeln länge underminerats på grund av bättre 
kommunikationsmedel och uppbyggnaden av stora köpcentrum. Även om dessa köpcentrum 
ligger längre bort lockar de med lägre priser och större utbud. Det brukar finnas 
parkeringsmöjligheter vilket gör det enklare att ta sig dit med bil. Men denna trend kan komma 
att ändras inom de närmsta åren i samband med att människor blir alltmer miljömedvetna och 
väljer att handla närmare bostaden. Att planera för en rätt mängd och en rätt mix av lokalaffärer 
blir därför väldigt viktigt när man bygger nya bostadsområden och stadsdelar (Carley, Kirk & 
McIntosh, 2001).  

I USA har Appraisal Institute tagit fram en modell som beräknar hur stor shoppingyta det kan 
behövas inom ett område. Modellen kan användas både vid stora och små projekt. Detta 
examensarbete kommer att fokusera på den lokala detaljhandeln som kännetecknas av affärer 
som tillfredsställer de dagliga behoven. I mer än hälften av fallen är den största hyresgästen en 
livsmedelsbutik.  

För att undersöka hur modellen kan anpassas till den svenska marknaden kommer följande 
kapitel beskriva olika teoretiska begrepp och olika steg i modellen.    

    

3.1 Steg 1: Analys av fastigheten 
Produktivitetsanalys 
Att analysera fastigheten är det första steget i undersökningen.  En produktivitetsanalys är ett 
koncept som fokuserar på en egendoms egenskaper för att kunna skatta dennes konkurrenskraft 
på marknaden. För att genomföra en sådan analys behövs en lista på attribut som är viktiga för 
egendomen. Detta arbete fokuserar på köpcentrum och detaljhandel vilket betyder att attribut 
som storlek, parkeringsmöjligheter och butiksmix är viktiga. I en produktivitetsanalys jämförs 
egendomen i fråga med konkurrenterna för att kunna fastställa sin konkurrenskraft. Kunskapen 
om vilka fysiska, legala och lägesmässiga attribut som är konkurrensfördelar och vilka som är 
nackdelar är central.  

När attributlistan är klar kan en jämförelsetabell göras för att bestämma om centrumets 
egenskaper är medel, bättre eller sämre än standarden. En sådan tabell skulle kunna föreslå 
förbättringar som centrumet behöver genomgå för att bli mer konkurrenskraftigt. Om det till 
exempel råder en miljötrend och inga åtgärder vidtagits för detta, kommer centrumet att 
värderas lägre än konkurrenterna.   

I nästa steg ska analytikern väga upp faktorerna. Ett sätt att göra det på är att tilldela numeriska 
poäng till attributen som blivit uppskattade. En sådan rankningsteknik visar vilken effekt olika 
egenskaper har på köpcentrumets produktivitet. Vid en första analys delas kategorierna in i 
sämre, bättre och medel. Dock kan detta utvecklas vidare där kategorierna bättre och sämre 
delas in i mycket, moderat och något moderat. Till exempel, om det är standard att ha 100 
parkeringsplatser och det studerade centrumet har 90 platser är det något sämre än standarden. 
Om centrumet inte har någon parkering alls blir det mycket sämre än standarden. Ett sådant 
tillvägagångssätt låter faktorerna och attributen att uppskattas bättre, vilket i sin tur leder till en 
bättre jämförelse.  
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Många olika poängsystem kan användas vid bedömningen men det är viktigt att ha en 
proportionell skillnad mellan de tilldelade poängen. Till exempel, i ett system från 0 till 10 
borde en poäng representera skillnaden mellan standardkategorin och något sämre/bättre. Tre 
poäng kan vara skillnaden för moderat samt fem poäng för mycket sämre/bättre. Detta är upp 
till analytikern att avgöra och anpassas efter vad som speglar verkligheten bäst. I slutändan 
listas alla attribut in i olika kategorier och multipliceras med poängen. När en jämförelse görs 
mellan konkurrerande projekt, kan Amentiy index räknas fram. Amenity index är ett verktyg 
som används för att utvärdera egendomens attribut relativt konkurrerande projekt. 

Ett av de viktigaste attributen är marknadsföringen och hyresgästsmixen. Ett köpcentrums 
förmåga att attrahera kunder beror mycket på vilka affärer som finns representerade, vad de har 
för rykte och hur de är lokaliserade. Richard Nelson är en amerikansk professor som redan på 
femtiotalet uppmärksammade fenomenet ”pedestrian interruptions” i detaljhandelssammanhang. 
Kompatibla butiker är mest framgångsrika när de ligger nära varandra, utan så kallade 
störningar i vägen. En affär med damkläder ska ligga bredvid en affär med herrkläder till 
exempel. En annan princip som fått stort genomslag är att placera liknande hyresgäster 
tillsammans. Till exempel en elektronik- och en videoaffär erbjuder tjänster som kompletterar 
varandra, vilket också gör att de borde ligga i närheten av varandra. Till slut är det även viktigt 
att tänka på vilka hyresgäster som inte får placeras tillsammans, exempelvis en lyxig restaurang 
för äldre kunder bredvid en nattklubb för unga människor.  

En annan viktig egenskap som påverkar antalet kunder i ett köpcentrum är läget. Restiden är det 
mått som används vid beräkningen av hur långt bort ett centrum ligger från sin kundkrets. Detta 
examensarbete fokuserar på den lokala detaljhandeln som kännetecknas av mindre affärer samt 
att de flesta av kunderna är människor som bor inom området. Men även i detta fall måste 
statiska och dynamiska faktorer som fokuserar på hur konkurrenskraftigt läget är för nuvarande 
och framtida användning analyseras. I regel brukar städer växa med tiden vilket leder till att nya 
markområden exploateras. Vetskapen om var nya bostäder och kontor kommer att byggas spelar 
en avgörande roll i en framtidsanalys av efterfrågan. Redan vid byggnationen kan ett företag 
planera för en ökad eller minskad efterfrågan om fem år och utveckla lokaler som är möjliga att 
anpassa efter marknadens behov. I Steg 2 kommer förklaras hur en analytiker väljer ut 
marknadsområden och utvärderar konkurrenterna.  

3.2 Steg 2: Att avgränsa marknaden 
Ett marknadsområde är en geografisk region där majoriteten av efterfrågan och konkurrensen 
finns representerad. Marknaden kan delas in i tre områden: primärt (PMA), sekundärt (SMA) 
och extended (EMA). Det primära marknadsområdet är det område som detaljhandelsområdet 
är omgivet av. Närheten till det dagliga utbudet är en viktig faktor när den primära marknaden 
definieras. Oftast är det människor som bor i omgivningen som utgör PMA. Man ska kunna 
befinna sig var som helst inom området och det ska vara lika bekvämt att ta sig till 
detaljhandeln.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PMA SMA EMA Avståndet från objektet 

Efterfrågan 

Figur 1. Efterfrågan i olika marknadsområden 
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Ett primärt marknadsområde är omgivet av sekundära marknadsområden. Närheten är 
fortfarande en avgörande faktor då en viss procent av kunderna väljer av olika anledningar att 
åka en längre bit för att handla. Procentantalet köpare är lägre än från det primära 
marknadsområdet men kan påverkas av bland annat detaljhandelns attraktivitet. Förr i tiden var 
det lättare att identifiera marknadsområden när det gäller den lokala detaljhandeln. Dock har 
detta förändrats och idag brukar även de lokala butikerna ligga i närheten av varandra vilket 
leder till diffusa gränser.  

Ett första steg i en avgränsningsanalys brukar vara att ringa in det studerade köpcentrumet med 
en radie som bestäms utav dess typ. Tumregelen för den lokala detaljhandeln är att ta en radie 
mellan 1500m – 2400m och restiden mellan 5 till 10 minuter. När det ungefärliga 
marknadsområdet är bestämt kan cirkeln justeras med hänsyn till sjöområden, motorvägar, 
befolkningsdensitet, konsumenternas köpkraft. I sista steget justeras radien mer med hjälp av 
olika modeller som beskrivs nedan. De modellerna bestämmer marknadsområden så noggrant 
som möjligt för att i ett senare skede kunna ge en bättre bild av var efterfrågan är lokaliserad. 

 

• Applebaums spotting technique (Appraisal Institute, 2005) 
Denna metod baseras på insamlad data direkt från t.ex. ett köpcentrum vars primärområde som 
söks. Analytikern frågar vad kunderna har köpt och samlar även in deras hemadresser. För att en 
konsument sedan ska klassas som en i primärområdet så bör 70 % utav de dagliga 
behoven/köpen kunna ske från detta köpcentrum. Sedan kan ett primärområde ringas in baserat 
på konsumenternas adresser.  

 

• Reilly’s law (Appraisal Institute, 2005) 
Marknadsområdet kan också bestämmas med hänsyn till konkurrenterna. En köpare kommer 
inte att åka förbi ett centrum för att handla på ett annat som ligger längre bort om det säljer 
samma varor. Först måste konkurrenterna identifieras innan vidare beräkning kan ske. När detta 
är gjort ska de också ringas in med en viss radie. Områden där cirklarna överlappar varandra är 
problemområden där Reillys formel kan användas. Denna formel kommer på en linje som 
förbinder två centrum att ge brytpunkten mellan kunder som kommer gå till ett centrum och de 
som kommer gå till ett annat. Formeln ser ut enligt följande:  

  

 

BP= Brytpunkten, d= avståndet mellan de två centrumen 

P1 och P2 är storleken på olika centrum  

 

När man sedan fått olika brytpunkter till sina konkurrenter kan man rita upp det primära 
marknadsområdet.  

Men att kunna beräkna marknadsområden räcker inte till. I dagens samhälle där informationen 
sprids obehindrad och tekniken utvecklas alltmer kan människors levnadssätt förändras rätt så 
fort och dramatiskt. Politiska och ekonomiska förutsättningar påverkar hur konsumenter tänker 
och beter sig. Att förstå sina kunders behov är avgörande för tillväxten av ett köpcentrum.  

Mosaic grupper och konsumentprofiler kan användas för kundsegmenteringen där olika 
människors preferenser och intressen bedöms. De kundgrupper som är mest representerade 
inom ett visst handelsområde bör undersökas mer detaljerat. Om kunderna är till exempel 
småbarnsföräldrar kommer de med stor sannolikhet föredra ett barnanpassat centrum, 
barnbutiker osv. Kundsegmenteringen hjälper en att använda sina resurser på ett bättre sätt, 
erbjuda rätt mix av varor och ha mer effektiv marknadsföring. Men även här bör ett 
förändringsbart centrum finnas med vid planeringen av ett långsiktigt hållbart centrum.  

Figur 2. Reilly's formel för brytpunkten 
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3.3 Steg 3  

3.3.1 Prognos av efterfrågan – Metod 1 

Efter identifieringen utav marknadsområdena kan man använda sig utav 
”Köpkraftsmodellen”/Buying Power segmentation method (Appraisal Institute, 2005). Denna 
modell beräknar hur stor efterfrågan av yta för handel och service är inom marknadsområdet.  

För att kunna använda modellen behövs följande data: 

• Antalet hushåll i primärområdet och sekundärområdet och deras hushållsinkomst.  
• Hushållens konsumtionsandel för detaljhandel och den andel som går till ett visst slags 

köpcentrum, i detta fall den lokala detaljhandeln.  
• Hur stort läckaget är, d.v.s. hur många kunder det studerade köpcentrumet förlorar till 

sina konkurrenter. Läckaget är svårt att få fram och det blir mest ett antagande till 
skillnad från andra faktorer. Men förslaget är att räkna baklänges på befintliga objekt då 
man kan samla in all data förutom just erövringsgraden. Därefter tar man hjälp av 
referensobjektets läckage. Siffran kan justeras till det studerade objektet med hänsyn till 
bilvägar, konkurrenter osv. Processen förklaras mer detaljerat nedan.   

• Omsättningskravet per kvadratmeter av handelsytan för att kunna uppnå lönsamhet  
• Behov av area för serviceändamål 
• Normaliserad vakansgrad 

Utifrån insamlade data så kan behov av yta för detaljhandel och övrig service beräknas samt en 
prognos för framtida behov göras. Alla variabler kommer nu att förklaras i mer detalj. 

Antalet hushåll i det primära marknadsområdet 

Analytikern börjar med att sammanställa befolkningsprognoser inom det primära 
marknadsområdet. I Sverige brukar data kunna fås från SCB och kommuner. Det kan finnas 
skillnader mellan prognoserna och man måste vara kritisk. Befolkningsprognosen är en av de 
mest känsliga variablerna i hela analysen.    

Den svåraste uppskattningen i prognosen är befolkningstillväxten. Hur många fler hushåll 
kommer det att finnas inom området om 5- 10 år? Det måste företaget ha svar på för att kunna 
bygga ekonomiskt och hållbart på lång sikt. Analytikern bör undersöka hur den framtida 
markanvändningen kan komma att se ut, hur transportvägar förändras osv. Ett alternativ är att 
titta på den historiska utvecklingen. Om tillväxten inom ett visst område har varit 1000 hushåll 
de senaste 10 åren är det oftast bra att ifrågasätta en framtidsprognos om 2000 nya hushåll på 10 
år. Visserligen kan det bero på att ett nytt oexploaterat område kan komma att utvecklas.   

Hushållsinkomst 

Den potentiella försäljningen beror på befolkningen, inkomstnivåer och villigheten att spendera 
sin inkomst. Den andel av den disponibla inkomsten som läggs på konsumtion varierar med 
ålder och preferenser. I Sverige erhålls medel- och medianinkomsten för befolkningen av SCB. 
Det är alltid rimligt att undersöka om datan stämmer eller inte, samma som med antalet hushåll i 
marknadsområdet. Ett bra sätt att kontrollera siffrorna är att titta på bostadspriser. Om 
försäljningspriset och räntorna är allmänt kända kan månadskostnaden för bostaden beräknas. 
Med ett antagande att en andel av lönen går till boendet går det att beräkna den disponibla 
inkomsten. Om primärområdet är stort kan det bestå utav olika inkomstgrupper. En 
uppskattning av hur många hushåll med en viss inkomst som tillhör området måste göras. 

Något som måste bestämmas är om medel- eller medianinkomsten ska användas i modellen. Det 
är sällan att de två är likadana. Om det till exempel är några personer inom området som tjänar 
mycket mer än genomsnittet kan medelinkomsten överskattas. Det motsatta är sant om det är 
några som tjänar mycket mindre. En värdering av skillnaderna i inkomsterna måste göras. I 
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USA har Statistiska byrån märkt en trend att höginkomsttagare spenderar mindre pengar på mat 
i den lokala detaljhandeln än låginkomsttagare. En förklaring kan vara att de väljer att äta ute. 
Som nämnts ovan, kan medelinkomsten överskattas om det bor ett fåtal rika personer i området 
men om de inte handlar i de lokala butikerna blir analysen träffsäkrare om medianinkomsten 
används. Följaktligen rekommenderas det att använda medianinkomsten om den är mycket lägre 
än medelinkomsten. I Sverige är inte löneskillnaderna lika stora som i USA, vilket leder till en 
mindre skillnad mellan de både måtten.   

Hushållets konsumtionsandel för detaljhandel 

För att uppskatta andelen av hushållsinkomster som spenderas på detaljhandeln måste alla 
utgifter som inte går till denna typ av handel dras av från bruttoinkomsten.  Några exempel på 
dessa utgifter är bostadskostnader, privatsparande, nöje, pension mm.  Handels 
Utredningsinstitut tar fram uppgifter som rör handel i Sverige.  

Procent av detaljhandel som går till studerad typ av köpcentrum 

Andelen av inköp som görs på lokala affärer varierar med butiksmixen. Det är viktigt att 
använda statistik från rätt typ av detaljhandel då efterfrågan i en klädbutik på ett stort 
köpcentrum kan skilja sig från ett lokalt centrum. Sedan finns det olika sätt att göra analysen på, 
vilket beror på hur pass noggrann undersökning man vill göra. Som nämnts tidigare, den största 
hyresgästen i de lokala centrumen brukar vara en livsmedelsbutik. En enkel undersökning hade 
varit att titta på procentsatsen av detaljhandeln som går till matvaror. 

En mer detaljerad analys är att ta två eller tre största hyresgäster och lägga ihop deras 
procentsatser. Men det är riskabelt att ta några få hyresgäster och analysera deras andelar, 
speciellt om man gör en framtidsprognos. Av olika anledningar kan de största hyresgästerna 
välja att flytta, stänga eller att det bara börjar gå dåligt för dem. Kunder lockas till ett 
köpcentrum på grund av ankarbutiker och går samtidigt in i mindre butiker för att handla. En 
tumregel brukar vara att om de stora butikerna är stängda eller saknar dragningskraft kommer 
det gå dåligt för hela köpcentrumet. En lösning på detta är att ha en lista med procentsatser för 
alla butikstyper som är vanliga för den lokala detaljhandeln. Sedan uppskattar man vilka av dem 
som kommer att finnas i det studerade köpcentrumet och lägger ihop deras procentsatser. Till 
exempel, låt säga att en livsmedelsbutik står för 12 % av detaljhandeln, klädaffärer för kvinnor 
står för 2 %, klädaffärer för män står för 0,5 %, ett apotek står för 3 %, bokaffärer står för 1 % 
osv. Om planen är att bygga ett centrum med fyra affärer (t.ex. Ica, H&M, Pocketshop och 
Apoteket) då läggs ovanstående procentsatser ihop till 18,5 %. Detta visar hur många procent av 
detaljhandeln som kan gå till studerad typ av köpcentrum. 

I Sverige kan procentsatsen som visar hur stor del av detaljhandel som går till studerad typ av 
köpcentrum fås av HUI.  

Potentiell andel av omsättningen inom marknadsområdet 

I den här analysen bedöms hur stort läckaget kan bli inom det primära marknadsområdet. Med 
läckage menas att vissa kunder kan välja att handla någon annanstans än i det köpcentrum som 
studeras. Anledningarna kan vara många, antingen väljer de att åka till ett större köpcentrum, är 
ute efter ett specifikt märke, handlar bredvid arbetsplatsen. Av den orsaken ska analysen ta 
hänsyn till läge men även till andra faktorer som exempelvis varumärke. Ett konkurrerande 
köpcentrum kan till exempel lägga ner mer resurser på marknadsföring eller ha en attraktiv 
butikskedja, vilket minskar dess läckage, något som måste vägas in i analysen. 

Andel av omsättningen är en känslig variabel och är svår att uppskatta.  Ett möjligt sätt att göra 
det på är att jämföra säljdata i en viss kategori. Myndigheter brukar sammanställa 
skattekostnader i olika regioner och genom dessa kostnader kan andelen av disponibel inkomst 
som går till handel uppskattas. Till exempel om man tar pengar spenderade på restaurangbesök 
per person. I ett län är det i genomsnitt 10 000 kronor och i en kommun är det 5 000 kronor. Då 
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kommer 5 000 kronor att spenderas i andra kommuner, vilket representerar storleken på 
läckaget.  

En andra teknik är att gå tillbaka till analysen av marknadsområden och konkurrenterna. När 
cirklarna är ritade runtom de olika köpcentrumen, kan vissa överlappa varandra. Om de gör det, 
ska procentantalet hushåll som är inblandade räknas. Detta procentantal kan vara 
utgångspunkten för vidare justering och beräkning av läckage då det visar hur många hushåll 
har flera valmöjligheter för handel. Nästa steg är att gå tillbaka till produktivitetsanalysen och se 
hur det studerade centrumet ligger till jämfört med andra köpcentrum. Om standarden är sämre 
än konkurrenterna kommer läckaget vara större.  

Ett tredje tillvägagångssätt är att välja ett referensområde. Om en bostadsutvecklare har ett 
liknande färdigställt bostadområde kan man räkna baklänges på vad som är uthyrt och ta reda på 
läckaget. All data förutom erövringsgraden borde vara tillgänglig. Som i andra fall med känsliga 
variabler är det en bra idé att genomföra olika analyser och prova flera metoder. I sista steget 
ska resultaten jämföras och ett slutligt läckage kan uppskattas.  

Försäljningskrav per kvadratmeter uthyrningsbar yta 

Försäljningskravet per kvadratmeter uthyrningsbar yta är ett mått som visar hur stor försäljning 
som måste ske per kvadratmeter för att en affär ska gå med vinst. I Sverige finns data att hämta 
från olika organisationer, bland annat HUI, som kan ha uppgifter om vad som är standard för 
industrin. Försäljningskravet hänger även ihop med hyrorna. Om hyrorna stiger brukar även 
kraven stiga eftersom det krävs mer försäljning för att affären ska gå med vinst. 

Upprepa alla steg för sekundärområden och dagbefolkningen 

När marknaden avgränsades i ett tidigare steg fastställdes primär- och sekundärområden. 
Primärområdet står för den största efterfrågan men en del av omsättningen kommer även från 
sekundärområden. Därför ska alla steg som disponibel inkomst, konsumtionsandel upprepas för 
sekundärområden. En del av uppgifter kan vara lika som till exempel procent av detaljhandel 
som går till studerad typ av köpcentrum. Förutom sekundärområden är det även viktigt att ta 
hänsyn till dagbefolkningen som består utav kunder som inte bor inom området men spenderar 
sin tid där på dagarna. Till exempel människor som arbetar och äter lunch på de lokala 
restaurangerna. 

Hur noggrann analys av sekundärområden och dagbefolkningen man väljer att göra beror på 
relevansen för området. Vissa köpcentrum har nästan inga bostäder som ligger runtomkring men 
attraherar människor från hela staden eller även landet. Personer som handlar på IKEA i 
Kungens Kurva kommer inte bara från Skärholmen utan från hela Stockholm. En stadsdel som 
har mycket kontor däremot måste göra en noggrann beräkning av dagsbefolkningen. Affärer och 
restauranger i Kista tjänar troligen lika mycket pengar på människor som jobbar där som på 
människor som bor i det primära marknadsområdet.  

Bestämma den totala efterfrågan 

I det här steget lägger analytikern ihop den potentiella efterfrågan från primär- och 
sekundärområden samt dagbefolkningen. 

Procent av yta som används för service (icke detaljhandel) 

De lokala köpcentrumen brukar inte bara bestå utav affärer och restauranger. En del av ytan går 
till service som vårdcentralar, rådgivning mm. Efterfrågan för denna yta ingår inte i de tidigare 
stegen och måste beräknas separat. I Sverige har HUI statistik på vilken andel av den totala 
detaljhandelns yta som är typisk för de olika köpcentrumen. 
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Friktionsvakans 

På en balanserad marknad är en viss vakansgrad alltid befintlig. För att kunna hålla hyrorna på 
en rimlig och konkurrenskraftig nivå måste hänsyn tas till en så kallad friktionsvakans som 
uppstår vid flytt, uppsägning av kontrakter mm. Den vakansgrad som används brukar vara 
industrins tumregel.   

3.3.2 Prognos av efterfrågan – Metod 2 

Ett helt annat tillvägagångssätt att analysera efterfrågan på är ”Ratio method”. Denna metod går 
ut på att beräkna hur mycket detaljhandels yta som det används per person. För att det ska 
fungera måste man veta hur mycket yta som är uthyrt inom området och hur många personer 
som bor inom området. Ett antagande som måste göras för att modellen ska fungera är att den 
beräknade kvoten kommer vara densamma framöver. På detta sätt kan kvoten appliceras till 
befolkningsprognosen inom primärområdet. Om till exempel kvoten beräknas vara 20 % och 
befolkningen ökar från 1 000 till 1 500 på fem år bör detaljhandelsytan kunna öka med 10 000 
kvadratmeter. Det är även rimligt att lägga på friktionsvakansen som nämnts tidigare för att få 
ett mer korrekt resultat. 

Den faktiskt uthyrda detaljhandelsytan i 
primärområdet 

149 750   

Totalt antal hushåll i primärområdet 7 373   

Ratio mellan ytan och antal hushåll 20,31   

Framtidsprognos av efterfrågan Nuvarande +5 år +10 år 

Totalt antal hushåll i primärområdet 7 373 9409 11 808 

Ratio mellan ytan och antal hushåll 20,31 20,31 20,31 

Totalt behov av yta för detaljhandel 149 750 191 102 239 827 

Friktionsvakans, 5 % 7 882 10 058 12 622 

Prognos för efterfrågan av 

detaljhandelsyta 

157 632 201 160 252 450 

Tabell 1. Ratio method 

3.3.3 Utvärdera alla resultat och beräkna den slutgiltiga efterfrågan 

Alla metoder har sina för- och nackdelar och det rekommenderas att använda sig av flera olika 
tekniker innan man nöjer sig med ett visst resultat. Köpkraftsmodellen som beskrivits är en 
komplex modell som har många olika steg vilket gör det enklare att göra eventuella misstag. 
Den inkluderar flera känsliga variabler som till exempel erövringsgraden och antalet hushåll.  
Även om det finns metoder för att beräkna dessa blir det ändå mer utav en analytikers uppgift 
att bedöma rimligheten bakom olika utfall. En annat problem med modellen är att man gör en 
framtidsprognos som alltid är osäker. Men svagheterna kan också ses som styrkorna. De olika 
stegen leder till en bättre analys om rätta värden används och gör det möjligt att spegla den 
ständigt föränderliga fastighetsmarknaden.  

Ratio method har som styrka att den bygger på känd fakta: antalet lokaler som är uthyrda inom 
ett visst område och befolkningsmängden. När kvoten är beräknad kommer ovissheten in i 
modellen genom att en framtidsprognos görs. Metoden är enkel och behöver knappt några 
justeringar. Men svagheten med den är ett antagande om att marknaden och ekonomiska 
förutsättningarna inte kommer att förändras. Modellen delar inte in efterfrågan i olika segment 
som kan anpassas efter behov, likt Köpkraftsmodellen.  
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Ett sista steg i beräkningen av den totala efterfrågan blir att utvärdera resultaten från de både 
metoderna. 

3.4 Steg 4: Mäta konkurrenskraftigt utbud 
En preliminär undersökning av konkurrerande utbud gjordes i Steg 1 och 2. Men det finns flera 
anledningar till att göra en mer detaljerad analys och denna sätts ihop i Steg 4. Först och främst, 
visar analysen hur det konkurrerande utbudet skiljer sig från det studerade köpcentrumet på ett 
mer exakt sätt. Detta gör det möjligt att utvärdera hur stor del av marknaden de olika centrumen 
kommer ta och prognosticera de framtida intäkterna.  En annan anledning är att med hjälp av 
konkurrenskraftigt utbud kan den marginella efterfrågan fastställas. Denna representerar hur stor 
chans det finns för nyproduktion, hyreshöjningar, vakansändringar. Till exempel, om 
efterfrågan är större än utbudet, är det ett tecken på ett underskott av butiker i området. En 
väntad konsekvens av detta är hyreshöjningar eller att det tillkommer nya konkurrenter. 
Kunskapen om hur mycket totalt utbud det finns inom ett område och hur utvecklingen ser ut är 
även viktig för analysen av den framtida efterfrågan av lokaler. Om vakansgraden är 10 % för 
tillfället men det inte finns några planer på att bygga nya centrum, kommer denna vakansgrad 
antagligen att sjunka. Ibland kan generella slutsatser dras bara genom kännedom av marknaden 
och dess aktiviteter.  

Som sagt, konkurrenterna och deras läge har redan hittats i tidigare skeden av analysen när 
marknadsområden bestämts. I Steg 4 ska konkurrenters fysiska och lägesmässiga attribut 
granskas och jämföras med det studerade köpcentrumet. Denna process liknar den jämförelse 
som gjorts tidigare, mellan industrins standarder och studieobjektet. Analytikern använder en 
matris där attributen hänförs till olika kategorier och poängsätts med hänsyn till deras standard. 
Men innan detta kan göras måste det konkurrenskraftiga utbudet granskas mer detaljerat ännu 
en gång. Analytikern ska avgöra om allt som bestämts som konkurrenskraftigt i ett tidigare 
skede stämmer. Den lokala detaljhandeln består ofta av en viss typ affärer och de främsta 
konkurrenterna är andra lokala köpcentrum som säljer liknande varor och tjänster. Men stora 
köpcentrum eller lågpriskedjor som ligger längre bort kan också vara ett hot. Av den orsaken 
borde det vara rimligt att räkna en del av deras handelsyta, dock inte hela ytan, som 
konkurrerande utbud.  

Mindre affärer som inte ligger i ett specifikt köpcentrum kan också vara konkurrenter. Till 
exempel ett antal butiker som ligger längs en gata och säljer samma varor som det studerade 
köpcentrumet. För en bättre analys kan de grupperas och inkluderas i modellen, eftersom deras 
funktion är densamma som ett köpcentrums. I Stockholm är Gallerian och affärer längs 
Drottninggatan ett sådant exempel. De är varandras konkurrenter och hänsyn måste tas till det i 
analysen.  

Konkurrensen inom ett visst område kan bli större i framtiden då nya centrum och affärer 
utvecklas. Ibland finns det redan information om hur ett område ska bebyggas och det är viktigt 
att ta med det planerade byggandet i framtidsanalysen. Men analytikern måste även ta hänsyn 
till vakanta tomter och deras möjliga utveckling. Ett sätt är att titta på detaljplaner och 
kontrollera om det sker några ändringar. Ett annat sätt är att ha kännedom om vilka som är 
markägare, om det till exempel är en byggfirma. Om man vet eller tagit reda på att stadsdelen 
kommer få flera nya affärer inom en snar framtid är det väsentligt att planera byggandet på ett 
bättre sätt. Till exempel om det nya köpcentrumet är klart om fem år är det viktigt att kunna 
möta de boendens efterfrågan under tiden. Ett smart och hållbart byggande innebär att 
tillräckligt många affärer byggs från början men som kan omvandlas till bostäder/kontor när 
konkurrensen ökar. På samma vis som Olympiska spelens överblivna lokaler har hanterats i 
London OS 2012.  
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3.5 Steg 5: Analysera balansen på marknaden 
I Steg 4 har den marginella efterfrågan redan nämnts men det är i Steg 5 som efterfrågan 
analyseras mer detaljerat. Analytikern ska jämföra det existerande och det planerade 
konkurrenskraftiga utbudet med den existerande och den förväntade efterfrågan. Det här 
analyssteget visar det generella marknadstillståndet men även vilken framtidsutveckling är mest 
sannolik. Det öppnas en möjlighet för fastighetsutvecklingen när efterfrågan på kort sikt är 
större än det konkurrerande utbudet.  Den kortsiktiga effekten av detta kan vara högre hyra eller 
högre marknadsandelar.  

3.6 Steg 6: Prognosticera marknadsandel 
Marknadsandelar är en känslig variabel som är svår att förutsäga. Kunders preferenser och 
smaker kan förändras snabbt, vilket har en effekt på detaljhandeln. Ett sätt att analysera 
utvecklingen av marknadsandelen på är att tolka generella trender på lokalmarknaden. Om det 
studerade köpcentrumet har en tillfällig vakans på 10 % och flera liknande köpcentrum har en 
vakans på 5 %, skulle analytikern kunna anta att köpcentrumet kommer få fler hyresgäster inom 
kort. Ett annat exempel är när det råder goda ekonomiska förutsättningar och antalet invånare 
ökar. Troligtvis kommer det finnas fler människor i området och en stigande omsättning för 
köpcentrum och butiker. En negativ påverkan kan vara att ett konkurrerande centrum eller butik 
etablerar sig i närheten av det studerade köpcentrumet. Alla trender och faktorer ska vägas upp 
innan marknadsandelen bestäms.  

Ett alternativt tillvägagångssätt är att jämföra storlekarna med de andra köpcentrumen inom det 
primära marknadsområdet. Om det studerade centrumet har en yta av 5 000 kvm och den totala 
handelsytan inom området är 20 000 kvm, borde marknadsandelen vara 25 %. Det är en generell 
metod som nu behöver justeras. Till exempel kommer det studerade köpcentrumet ta större 
marknadsandel om dess konkurrenter har lägre kvalité och sämre utbud. En utvärdering av 
konkurrenter sker i början av marknadsundersökningen där analytikern utför en rankning av 
konkurrenter med hänsyn till olika egenskaper som är viktiga för ett köpcentrum. Andra saker 
att vara uppmärksam på är nyetableringar. Om ett konkurrerande köpcentrum är nyöppnat kan 
dess marknadsandel vara lägre tills ett kundnätverk byggs upp.  

En utveckling av den förra metoden är att se hur stor del av marknaden ett centrum borde få och 
hur stor del denna faktiskt har. Om det studerade köpcentrumet har en yta av 5000 kvm borde 
marknadsandelen vara 25 % enligt ovanstående. Sedan måste denna marknadsandel 
multipliceras med den potentiella efterfrågan som prognosticerades i Steg 3. På det sättet kan 
ytan som potentiellt kan hyras ut beräknas. Denna yta ska jämföras med den verkligt uthyrda 
ytan och en slutsats kan dras om centrumets dragningskraft samt marknadsandel.  

Resultaten från de olika metoderna kan jämföras och ett genomsnittligt värde beräknas, vilket 
visas i tabellen nedan. Det är viktigt att skilja på Steg 6 och andel av omsättningen som tagits 
upp i Steg 3. Andel av omsättningen utvärderar läckaget till andra områden, till exempel 
sekundärområden. Samtidigt som Steg 6 utvärderar konkurrensen inom primärområdet där det 
finns flera köpcentrum som delar upp marknaden.  
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Analysmetoder Nuvarande +5 år +10 år 

Köpkraftsmodellen 140 236 202 807 254 544 

Ratio method 149 750 191 102 239 827 

Genomsnittet av två metoder 144 993 196 955 247 186 

Friktionsvakans, 5 % 7 250 9 848 12 360 

Prognos för efterfrågan av detaljhandelsyta i 

primärområdet 

152 243 206 803 259 546 

Minus befintlig konkurrerande yta 175 000 175 000 265 000 

Minus prognosticerade konkurrerande yta 0 90 000 0 

Överskott (+) eller underskott (-) av 

detaljhandelsyta på marknaden 

- 22 757 - 58 197 - 5 454 

Tabell 2. Balansen på marknaden 

3.7 Kompletteringar till Appraisal’s Institute 
modell 
I detta examensarbete har Appraisal’s Institute modell kompletterats med fler undersökningar 
som kundsegmentering och en butiksmixanalys då det ansetts ge en bättre bild av verkligheten. 
Genom bättre förståelse av sina kunder och deras behov går det att skapa efterfrågan istället för 
att beräkna denna.  Först kommer människor som bor i de valda referensområdena att 
identifieras och beskrivas med hjälp av SCBs data. Sedan kommer de matchas mot Conzooms 
kundprofiler (www.conzoom.se). Conzoom är ett företag som delar in konsumenterna i unika 
grupper baserat på statistik, intervjuer och kundundersökningar. För närvarande finns det 32 
olika typer av konsumenter i Sverige. I Conzooms rapport beskrivs alla grupper ingående och 
med hjälp av index går det att se deras preferenser samt hur de förhåller sig till riksgenomsnittet. 
Till slut kommer butiksmixen i referensområdena att jämföras med varandra samt med riket och 
Stockholm. Dessa kompletterande analyser kommer ge en mer fullständig bild över handeln i 
bostadsområden. 

Diagrammet nedan visar alla steg i analysprocessen.  

Appraisal’s Institute modell  

Steg 1: Analys av fastighetem 

Steg 2: Att avgränsa marknaden 

Steg 3: Prognos av efterfrågan 
(Köpkraftsmodellen/Ratio method) 

Steg 4: Mäta konkurrenskraftigt utbud 

Steg 5: Analysera balansen på marknaden 

Steg 6: Prognosticera marknadsandel 

Kompletteras med: 

Kundsegmentering 

Analys av butiksmixen 

Frösunda Scenario 

Figur 3. Analysprocessen 
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4. Analys 
Modellen som beskrivits i teorin är anpassad till den amerikanska marknaden. Detta arbete har 
som uppgift att undersöka om modellen kan anpassas och användas på den svenska marknaden. 
De två valda bostadsområden är Frösunda och Liljeholmskajen och presenteras närmare här. 
Både är delvis byggda utav JM. Alla steg i modellen utförs och beskrivs i följande kapitel.   

4.1 Steg 1 - Analys av fastigheten 
Det första steget i analysen av de valda detaljhandelsområdena görs enligt teorin. Detta trots att 
handeln i de studerade objekten, Frösunda och Liljeholmskajen, inte kan klassas som 
köpcentrum. Affärerna och restaurangerna är utspridda över hela området med några lokala 
centrum. Områdenas konkurrenter skiljer sig väldigt mycket från den lokala detaljhandeln då de 
är faktiska köpcentrum. Därför kommer det göras en mer övergriplig och generell jämförelse till 
en början, för att sedan styrka detta med en produktivitetsanalys. 

4.1.1 Frösunda 

Frösunda är en stadsdel som ligger mitt i Solna. Den avgränsas av E4:an i öster, Ritorp i norr, 
Ballongberget i väster samt Haga norra i söder som kartan från www.eniro.se är hämtad ifrån. I 
Frösunda är det en blandad bebyggelse med bland annat bostäder, arbetsplatser, service, handel 
och parker.  

 

Figur 4. Karta över Frösunda 

 

Frösunda Torg 



 

 

 

 24

Områdets närhet till både stad och natur har gjort Frösunda väldigt populärt. Fröfjärdsparken, 
som även kallas för den nya vatteparken, är en grön oas mellan bostadshusen i Frösunda Park. 
Sedan finns även Hagaparken som är en del av den kungliga nationalstadsparken. Dessutom 
byggs Arenastaden på andra sidan järnvägen med Sveriges nya nationalarena, Friends Arena. 
Hit kan boende ta sig med hjälp av den nya bron som binder ihop dessa två stadsdelar. När Mall 
of Scandinavia är färdigbyggt år 2015, kommer det finnas tillgång till Skandinaviens största 
shoppingcenter inom gångavstånd.  

Kommunikationerna till Frösunda är väldigt goda. Det finns tillgång till pendeltåg från 
Ulriksdals och Solna station samt bussar till exempelvis City och Arlanda. Närmaste 
tunnelbanan går från Solna centrum men även Bergshamra och Näckrosen som ligger lite längre 
bort. För den som föredrar att åka med bil så ligger E4/E18 precis intill Frösunda och för de som 
föredrar cykeln så finns det gott om cykelvägar. (http://www.jm.se/bostader/sok-
bostad/stockholm/solna/frosunda-park/fridhem/naromradet/).  

Frösunda torg  

I Frösunda har restauranger, matbutikero och skolor etablerats som ska tillgodose den nya 
befolkningen trots det stora utbudet som Solna ändå erbjuder idag. Torget som går under 
namnet Frösunda Torg är ett mindre handelsområde och har en totalyta på 2 830 kvm. Torget 
som har fältsundersökts består främst utav en livsmedelsbutik och ett antal restauranger. Arean 
vad avser restauranger och kaféer uppgår till 2010 kvm fördelat på 10 lokaler.      

Serviceytan utgörs av 15% utav hela ytan med detaljhandeln inräknat. Enligt egna fältstudier är 
den totalt 515 kvm stor och utgörs av bland annat frisörer, kemtvätt och sjukvård. Tillsammans 
med detaljhandelsytan står handel och service därför för 3 345 kvm. 

SCB delar upp handelsytor i följande kategorier: dagligvaruhandel, sällanköpsvaruhandel och 
restauranger. Diagrammet och tabellerna nedan bygger på SCBs uppdelning och visar 
butiksfördelningen samt vilka butiker som är representerade i området.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagligvaruhandel, 785kvm 
- Hemköp 

- Kiosk 

- Florist 

 
Kafé/restaurang, 2 010 kvm  

- Kafé 

- Restauranger 

 
Övrigt, 35 kvm 

- Optiker 

Service, 515 kvm 
- Frisör 

- Kemtvätt 

- Mäklare 

- Rehab 

- Sjukgymnast 

- Tandläkare Figur 5. Butiksfördelningen i Frösunda Torg 

Tabell 3. Butiker i området 
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Närliggande konkurrenter som hotar Frösunda torg är Råsunda torg med en handelsyta på ca     
2 300 kvm, som undersöktes på plats, och Solna Centrum som enligt deras egen hemsida, 
http://www.solnacentrum.se/W/do/centre/nya-solna-centrum, har en handelsyta på ca 36 000 
kvm. Dessutom finns Kista Galleria inom 10min körväg via E4:an. 

Konkurrenter 

I Solna finns det huvudsakligen två konkurrenter till Frösunda Torg och dessa är Råsunda Torg 
och Solna Centrum. Dessa två ligger inom 2 km avstånd vilket visar hur tätt handelsområdena 
konkurrerar med varandra. 

 

Figur 6. Karta över Frösunda Torg och dess konkurrenter 

Solna Centrum  

För tillfället är Solna Centrum den största handelsplatsen i Solna. Den ligger precis intill 
tunnelbanan och detta är en stor anledning till varför transportsförbindelserna är väldigt goda.  

Centrumet erbjuder ett brett utbud av butiker och restauranger som idag är 120 stycken totalt. 
Handelsytan ligger på 36 000 kvm och innehåller många utav de större kedjorna.  

I jämförelse med Frösunda är Solna Centrum ett mycket bättre shoppingalternativ då Frösunda 
inte har några butiker förutom en optiker. Frösunda har endast restauranger, hushållsnära 
tjänster och en liten dagligvaruhandel som tillförser de boende i närområdet. Därför är det 
troligt att Solna Centrum kommer erövra ett större marknadsområde än Frösunda Torg. 
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Service, 425kvm 
- Frisör 

- Thaimassage 

- Hudterapi  

- Kemtvätt 

- Mäklare 

Råsunda Torg 

Råsunda Torg ligger nästintill Råsunda fotbollstadion och det är tydligt hur detta påverkat 
handeln i området. Pubar och restauranger ligger vid stadion men avtar med avståndet.  
Handelsområdet undersöks på plats och består av totalt 2 305 kvm varav dagligvaruhandel och 
restaurangerna står för nästan 70 %. Det finns även småbutiker i området som säljer väskor, 
konst och inredning. Just detta skiljer Råsunda mycket från Frösunda som inte har valt denna 
inriktning.  

Serviceytan utgörs av 15 % utav hela ytan med detaljhandeln inräknat. Summan av de 
undersökta ytorna för service är 425 kvm stor och utgörs av bland annat frisörer och kemtvätt. 
Tillsammans med detaljhandelsytan står handel och service därför för 2 730 kvm. 

Diagrammet och tabellerna nedan visar butiksfördelningen och vilka butiker som är 
representerade i området. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Råsunda och Frösunda erbjuder ungefär lika stora detaljhandel- och serviceytor men utöver det 
är de inte lika. Råsunda torg innehåller flera olika typer av butiker och alternativen är fler här. 
Butikerna är väldigt små till ytan och området rymmer många olika hyresgäster. Frösunda i sin 
tur riktar sig till de boende och arbetande i närområdet med sin hyresmix. Det är inte troligt att 
boende från Frösunda kommer lockas över till Råsunda. Skulle det vara något som inte går att 
finna i Frösunda så väljer dessa med stor sannolikhet Solna Centrum. Samma gäller för boende i 
Råsunda. Både områdena har liknande attraktivitet och inriktar sig på dagbefolkningen samt 
boenden. Dock står Råsunda inför stora förändringar då stadion ska rivas ner. Detta märks på ett 
antal vakanta lokaler och flyttskyltar.  

Dagligvaruhandel, 635 kvm 
- Ica och Närköp 

- Kiosk 

- Florist 

Kafé/restaurang, 935 kvm 
- Kafé 

- Restauranger 

Övrigt, 555 kvm 
- Affär (väskor) 

- Begravningsbyrå 

- Cykelaffär 

- Fotograf 

- Inredning/Konst 

- Resebyrå 
- Skivbutik 

Vakant, 180 kvm 
 

Figur 7. Butiksfördelningen i Råsunda Torg 

Tabell 4. Butiker i området 
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Mall of Scandinavia 

Detta köpcentrum som är under bebyggelse för tillfället kommer ha stor betydelse för Frösunda. 
Den är planerad att stå färdigt år 2015 och kommer ha 250 butiker på en yta om ca 100 000 
kvm. Mall of Scandinavia kommer vara ett Skandinaviskt landmärke och Nordens största 
köpcentrum. (http://www.mallofscandinavia.se/W/do/centre/mall-of-scandinavia). 

Köpcentrumet är lokaliserat i Arenastaden som ligger precis intill Frösunda och kommer med 
stor sannolikhet locka över väldigt många kunder från Frösunda till Arenastaden.  
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Frösunda Torg Objektets marknadsposition         
    Sämre   Medel   Bättre   

Underkategorier Mycket Moderat Något  Neutralt Något Moderat  Mycket  
Antal butiker   x           
Parkering x             
Tillgänglighet               
   - Bil     x         
   - Buss   x           
   - Gå       x       
Storlek   x           
Trivsel   x           
Livstilshandel     x         
Varumärken x             
Butiksmix x             
Marknadsföring x             

Poäng resultat   
Antalet underkategorier 4 4 2 1 0 0 0 
Poäng fördelning 0 2 4 5 6 8 10 
Summa poäng 0 8 8 5 0 0 0 
Total poäng för objektet 21             

Procentuell skillnad från 
genomsnittet 

-60% 
            

            

         Tabell 6. Produktivitets analys för Frösunda Torg 

 

Produktivitets analys 

De undersökta marknadsområdena undersöktes på plats och betygsättes för att kunna jämföras 
mot varandra. Nedan presenteras Frösunda Torgs analys som jämfördes mot Råsunda Torg och 
Solna Centrums totala poäng. 

Konkurrerande utbud Totala poäng för centra 

Råsunda Torg 25 Medelvärde poäng 

Solna Centrum 80 52,5 

Tabell 5. Totala poäng för konkurrerande centra 

Medelvärdet poäng för de konkurrerande utbuden är 52,5 och jämförs mot Frösunda Torgs 
poäng. Tabell 3 visar att Frösunda Torg har 21 poäng för sitt centra och är i förhållande till 
genomsnittet av de konkurrerande utbuden 60% sämre enligt beräkningen nedan. 

 

Valet av underkategorier har gjorts av oss själva. De valda underkategorierna anses vara de 
väsentliga för de olika detaljhandelsområdena och tillräckliga för att ge en bra jämförelse.  

Tabell 4  visar att man skiljer sig med 60% från konkurrenterna. Skillnaden i poäng med 
Råsunda Torg är inte särskilt stor men det är just Solna Centrum som bidrar till det höga 
genomsnittet konkurrenterna står för. Resultat säger även att Råsunda ses som aningen bättre, 
främst pga butiksmixen som anses vara bättre än i Frösunda.  

Framkomsten till de konkurrerande utbudens poäng för centra finns i bilagagorna avsnitt 8.2.
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4.1.2 Liljeholmskajen 

Liljeholmskajen är en ny stadsdel som ännu är under utveckling och beräknas vara färdigställt 
år 2018. Liljeholmskajen ligger i Söderort inom Stockholms kommun och gränsar till Årsta, 
Midsommarkransen, Västberga och Liljeholmen.  

 
Figur 8. Karta över Liljeholmskajen 

Liljeholmskajen byggs av JM och består främst av bostäder och butiker. Med sitt sjöläge och 
nära avstånd till innerstaden förväntas Liljeholmskajen bli en av Stockholms mest attraktiva 
stadsdelar. Årstaviken, sjön Trekanten och Mälarens vatten vid Vinterviken erbjuder en rad 
olika möjligheter i området. Sedan finns även Liljeholmsgallerian inom gångavstånd som med 
ca 90-tal butiker kan erbjuda bra shopping. (JM, 2013). 

Liljeholmskajens kommunikationer är väldigt goda. Området har ett utmärkt läge för oavsett 
vilket transportmedel som väljs. Tunnelbanestationen ligger i anslutning till Liljeholmsgallerian 
och tvärbanan går genom området med Årstadal som närmaste station. Det finns även en 
pendeltågsstation i närheten, Årstaberg. Vill man inte åka kollektivt finns det en gång- och 
cykelväg till Södermalm och Tantolunden över nya Årstabron eller Liljeholmsbron.  

Liljeholmskajen 
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Liljeholmskajens handelsområde 

I Liljeholmskajen har det öppnats kaféer, restauranger, livsmedelsbutiker och andra butiker. 
Nya butiker öppnas ännu successivt. Handelsytan är ca 4 500kvm exklusive serviceytan och är 
beräknad med hjälp av erhållen data från JM.  

Serviceytan utgörs av nästan 15 % utav hela ytan med detaljhandeln inräknat. Den är totalt 733 
kvm stor och utgörs av bland annat frisörer, kemtvätt och massörer.  

Butiksfördelningen nedan visar att Liljeholmskajen är relativt jämnfördelat i de tre kategorierna. 
I kategorin ”övriga butiker” går det att hitta en hel del för hemmet i form av inredning och 
möbler. Tabellerna visar en lista över representerade butiker i området. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med hänsyn till den största konkurrenten, Liljeholmsgallerian, nära avstånd finns det inte ett 
komplett utbud av handel i området. Dagligvaruhandeln, kaféer och restauranger utgör idag 75 
% utav ytan. Övriga butikerna är av väldigt olika typer, se tabell 5. 

Andra närliggande konkurrenter är Stockholm City och Södermalm som ligger inom räckhåll 
vilket även Kungens Kurva i Skärholmen gör med ca 10min bilväg.  

 

 

Dagligvaruhandel, 1 576 kvm 
- Livsmedelbutik 

- Kiosker 

- Blommor 

 

Kafé/Restaurang, 1 833 kvm 
- Restaurang 

- Kafé  
- Deli 

Övrigt, 1 149 kvm  
- Kläder 

- Kontorsmaterial 

- Data/Elektronik 

- Heminredning 

- Cyklar 

- Persienner 

- Utemöbler 

- Köksutrustning 

- Spec. väskor 

- Fotostudio 

- Väggord 

- Guldsmed 

Service, 733 kvm 
- Frisör 

- Kemtvätt 

- Friskvård 

- Naprapat 

- Massage 

- Låssmed 

- Mäklare 

Figur 9. Butiksfördelningen i Liljeholmskajen 

Tabell 7. Butiker i området 
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Konkurrenter 

I Liljeholmen finns det idag endast en nära konkurrent till Liljeholmskajen, och det är 
Liljeholmstorget Galleria. Gallerian ligger precis intill tunnelbanestationen och inom 
gångavstånd till Liljeholmskajen. Utanför Liljeholmen utgör även det nära avståndet till City ett 
hot, särskilt om Liljeholmsborna arbetar i Stockholm City och väljer att handla där. Som det 
redan nämnts är även Kungens kurva en konkurrent men kommer som StockholmCity inte 
studeras närmare.   

 
Figur 10. Karta över Liljeholmskajen och Liljeholmstorget Galleria 

Liljeholmstorget Galleria 

Gallerian är ny då den invigdes 2009 och blev därmed områdets första köpcentrum. Den ligger i 
anslutning till tunnelbanestationen och har ett bra läge för både boende, arbetande och 
förbipasserande.  

Den erbjuder ett komplett utbud med de större varumärken och restauranger, som idag är totalt 
90 stycken. Handelsytan ligger på 28 000 kvm och är alltså större än Liljeholmskajens 
handelsplats. Det erbjuds goda parkeringsmöjligheter vilket gör det möjligt för besökare av 
olika slag att välja Gallerian.(http://www.liljeholmstorget.se/about). 

Som i Frösunda konkurrerar Liljeholmen mot en större konkurrent som har ett komplett utbud. 
Gallerian har överlägset bäst utbud och bra parkeringsmöjligheter. Även om Liljeholmskajen 
ligger nära så är kommunikationerna ändå bättre till Gallerian. Därför kommer Gallerian ha 
störst marknadsområde och även locka boende från Liljeholmskajen.  
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Liljeholmskajen Objektets marknadsposition         
    Sämre   Medel   Bättre   

Underkategorier Mycket Moderat Något  Neutralt Något Moderat  Mycket  
Antal butiker     x         
Parkering     x         
Tillgänglighet               
   - Bil       x       
   - Buss       x       
   - Gå       x       
Storlek     x         
Trivsel       x       
Livstilshandel       x       
Varumärken   x           
Butiksmix       x       
Marknadsföring   x           

Poäng resultat   
Antalet underkategorier 0 2 3 6 0 0 0 
Poäng fördelning 0 2 4 5 6 8 10 
Summa poäng 0 4 12 30 0 0 0 
Total poäng för objektet 46             

Procentuell skillnad från 
genomsnittet 

-43% 
            

            

Tabell 9. Produktivitetsanalys för Liljeholmskajen 

 

City och Kungens Kurva 

Stockholm City och Kungens Kurva kommer inte analyseras närmare. Anledningen till att inte 
analysera dessa är för att de är för stora och olika i jämförelse till Liljeholmskajen. 

Produktivitetsanalys 

Liljeholmskajen betygsattes i jämförelse till sina konkurrenter. Konkurrenten Liljeholmstorget 
Galleria med sin storlek och kompletta utbud är som tidigare nämnt myket bättre vilket även 
produktivitetsanalysen nedan visar.   

Konkurrerande utbud Totala poäng för centra 

Liljeholmstorget Galleria 80 

Tabell 8. Totala poäng för konkurrerande objekt 

Tabell 6 visar att Liljeholmskajen har 46 poäng för sitt centra och är i förhållande till 
genomsnittet av de konkurrerande utbuden 43% sämre enligt beräkningen nedan. 

 

Valet av underkategorier har gjorts av oss själva. De valda underkategorierna anses vara de 
väsentliga för de olika detaljhandelsområdena och tillräckliga för att ge en bra jämförelse.  

Liljeholmskajen skiljer sig alltså 43 procent ifrån sin konkurrent vilket är förståeligt då man inte 
har lika stor butiksyta och butiksmix.  

Framkomsten till de konkurrerande utbudens poäng för centra finns i bilagagorna avsnitt 8.2.
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4.2 Steg 2  - Avgränsa Marknaden 

4.2.1 Marknadsområde Frösunda 

Första steget till att bestämma det primära och sekundära marknadsområdet är att ringa in de 
studerade köpcentrumen. De lokala köpcentrumen Frösunda Torg och Råsunda torg ringas in 
med en radie på 750m medan Solna Centrum ringas in med en radie på 1000m. Valet att ringa 
in Solna Centrum med en större radie är pga dess attraktivitet och storlek som kommer resultera 
i ett större primärområde.  Anledningen till varför det väljs mindre radier än det nämnts av 
Appraisal Institute är på grund av tätheten mellan områdena, därav tycktes 750m respektive 
1000m vara lämpliga. Dessutom är restiden viktigare än avståndet och överensstämmer med 
rekommendationen  av Appraisal Insitute som är 5-10 minuter.  

Norr om Frösunda finns det även en Hemköps butik i Ulriksdal. Även denna ringas in med en 
radie på 750m. Trots att detta ”centrum” inte är en direkt hotande konkurrent med endast en 
livsmedelsbutik, ger cirkeln stöd för val av sekundärområde. Primärområdet förväntas inte bli 
större än fram till bilvägen mellan Frösunda/Järva och Ulriksdal, E4 samt Frösundaleden då 
dessa anses vara fysiska barriärer. 

Där ringarna överlappar varandra kommer det ske en ”dragkamp” om marknadsområdet vilket 
hjälper att identifiera sekundärområden. Detta händer Frösunda Torg med samtliga 
konkurrenter. Dock utgör fysiska barriärer i form av bilvägar och pendeltågspår ett hinder och 
sekundärområdena blir mindre. De bestämda sekundärområdena är streckade i figuren nedan.  

Dessa inringade områden är ungefärliga och kommer att justeras med hjälp av Reilly’s modell 
enligt nedan.  

 

 

Figur 11. Karta som visar de första primära och sekundära områdena 
för Frösunda Torg 
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Reillys metod 

För att justera primärområdet för Frösunda tas brytpunkterna fram. Detta görs med Reillys 
model där brytpunkterna mellan Frösunda Torg och de konkurrerande köpcentrumen beräknas 
med följande indata: 

Avståndet mellan två centrum, d: 

Baseras på restid med kommunaltrafik enligt reseplaneraren på Google Maps 
(https://maps.google.se/). Restiden är beräknad enligt en vardag kl. 8,00. Tiden kan bli 1-3 min 
längre om man väljer att åka senare.  

Resa (kommunalt) 

Från Till Tid(min) 

Frösunda Solna C 7 

Frösunda Råsunda 6 

Tabell 10. Resetid mellan objekten 

Storleken på de olika centrumen,  

Baseras på antal detaljhandelsyta som området erbjuder idag. Detaljhandelsytan för Frösunda 
Torg och Råsunda Torg undersöktes på plats av oss.  Detaljhandelsytan för Solna Centrums är 
enligt uppgift från deras hemsida, http://www.solnacentrum.se/W/do/centre/nya-solna-centrum. 

Observera att  är den ytan som skall jämföras mot Frösundas som är .   
 

Ytor  

Köpcentrum kvm 

Frösunda Torg ( )              2 830     

Råsunda Torg ( )              2 305     

Solna  Centrum ( )            36 000    

Tabell 11. Detaljhandelsytan på de olika objekten 

Brytpunkten 

Nu kan avståndet som en konsument är villig att åka från Frösunda till de konkurrerande 
områdena beräknas med Reillys modell; 

 
Figur 12. Reilly's formel för brytpunkt 
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Reilly’s Law  Brytpunkten i tid 

Från Till min sek 

Frösunda Torg Solna C 1 32 

Frösunda Torg Råsunda Torg 3 9 

Tabell 12. Brytpunkten från Frösunda till de konkurrenterna 

Brytpunkten har bestämts genom restid med kommunalt färdmedel. De två brytpunkterna 
markeras med resetiden i hänsyn enligt figuren nedan: 

 
Figur 13. Karta som visar brytpunkterna 

Brytpunkterna visar att Frösunda och Råsunda attraherar boende nästintill lika mycket. Solna 
Centrum attraherar däremot mycket mer än vad Frösunda gör, då boende som kommer längre än 
0,5 km från Frösunda kommer föredra Solna Centrum.  

Dessa brytpunkter som är till för att justera primärområdena har ingen direkt påverkan men 
bekräftar det förra resultatet. I Solna Centrums fall faller brytpunkten precis vid början av det 
streckande området, sekundärområdet. Medan i Råsundas fall ligger det en fysisk barriär i form 
av ett pendeltågspår som antas vara hindret för att förlänga Frösundas primärområde. 
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Primär- och Sekundärområden 

Baserat på resultatet sedan tidigare väljs primär- och sekundärområden enligt en 
basområdeskarta som är hämtad från Stockholms läns landsting. De områdena faller då in i 
följande basområden; 

• Primärområde:  371 014,3 

   371 014,4  

   371 014,5  

• Sekundärområde:  371013  

   372 061,1 

   372 061,2 

 

 
Figur 14. Basområdeskarta för Frösunda 
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4.2.2 Marknadsområde Liljeholmen 

Första steget till att bestämma de primära och sekundära marknadsområdena är att ringa in de 
studerade köpcentrumen. Den lokala detaljhandeln i Liljeholmskajen ringas in med en radie på 
750m medan Liljeholmstorget Galleria ringas in med en radie på 1000m. Valet av dessa radier 
som skiljer sig ifrån Appraisal Institutes rekommendationer är detsamma som i Frösunda-fallet, 
dvs på grund av tätheten mellan områdena. 

Valet att inte ringa in City har gjorts då detta handelsområde anses vara för stort och kan ge en 
missvisande bild i modellen. Istället hålls det i åtanke vid valet av bland annat läckaget som 
kommer diskuteras senare. 

Överlappningen som sker mellan områdena ger inte mycket till sekundärområden. Som figuren 
nedan visar är detta område väldigt litet då Gallerian ”slukar” mer eller mindre hela 
Liljeholmskajen. 

Dessa inringade områden är ungefärliga och kommer att justeras med hjälp av Reilly’s modell 
härnäst.  

 
Figur 15. Karta som visar de första primär området för Liljeholmskajen 
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Reillys metod 

Reillys model där brytpunkterna mellan Liljeholmskajen och de konkurrerande köpcentrumen 
beräknas med följande indata: 

Avståndet mellan två centrum, d: 

Baseras på restid med kommunaltrafik enligt reseplaneraren på Google Maps 
(https://maps.google.se/). Restiden är beräknad enligt en vardag kl. 8,00. Tiden kan bli 1-3 min 
längre om man väljer att åka senare.  

Resa (kommunalt) 

Från Till Tid(min) 

Liljeholmskajen Liljeholmstorget 5 

Tabell 13. Resetid mellan objekten 

Storleken på de olika centrumen,  

Baseras på antal detaljhandelsyta som området erbjuder idag. Liljeholmskajens yta är enligt JM 
och Liljeholmstorget enligt deras egna hemsida som tidigare nämnt. 

Observera att  är den ytan som skall jämföras mot Liljeholmstorgets som är .   

Ytor  

Köpcentrum kvm 

Liljeholmskajen 4 558 

Liljeholmstorget 28 000 

Tabell 14. Detaljhandelsytan på de olika objekten 

Brytpunkten 

Nu kan avståndet som en konsument är villig att åka från Liljeholmskajen till Liljeholmstorget 
beräknas med Reillys modell; 

 
Figur 16 Reilly's formel för brytpunkt 

 

Reilly’s law  Brytpunkten i tid 

Från Till min sek 

Liljeholmskajen Liljeholmstorget 1 26 

Tabell 15. Brytpunkten från Liljeholmskajen till de  konkurrent 

Avståndet mellan Liljeholmskajen och Liljeholmstorget är ca 1 km. Det tar 5min att åka 
kollektivt mellan dessa två och därför hamnar brytpunkten ca 300 m ifrån Liljeholmskajen. 
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Figur 17. Karta som visar brytpunkten för Liljeholm skajen 

Brytpunkten visar tydligt att marknadsområdet sträcker sig ända fram till bilvägen, vilket leder 
till en justering av primärområdet. Detta minskar PMA betydligt jämfört med ringen som täcker 
mer än så. Detta hade kunnat antas med bilvägen som en fysisk barriär dock, precis som 
pendeltågsspåret antas utgöra en barriär till höger om Liljeholmskajen. Den resterade ytan 
innanför dessa barriärer antas därför vara PMA. 
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Primär- och sekundärområden  

Baserat på resultatet sedan tidigare väljs primär- och sekundärområdena enligt en 
basområdeskarta som är hämtad från Stockholms läns landsting . De områdena faller då in i 
följande basområden; 

• Primärområde:  211 068,1  

• Sekundärområde:  211062  

   211066 

   211066 

   211067 

Dessa sekundärområden är Liljeholms Gallerians primärområden. Med hänsyn till hur mycket 
attraktivare Liljeholms Gallerian är kommer därför den potentiella erövringsgraden utav 
sekundärområden för Liljeholmskajen inte vara så stor. Men man kommer ändå lyckas locka 
över en del kunder pga Liljeholmskajens inbjudande atmosfär och närhet till vattnet.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

Figur 18. Basområdeskarta för Liljeholmen 
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4.3 Steg 3 – Köpkraftsmodellen 

4.3.1 Frösunda 

Efter identifieringen av marknadsområdena tillämpas Buying Power Segmentation 
method/Köpkraftsmodellen (Appraisal Institute, 2006) för att prognosticera efterfrågan av 
handelsyta. Statistiken för de valda basområdena har beställts från SCB och innehåller 
information om antalet hushåll, deras inkomster, åldrar, boendestatus. Det första steget i 
modellen innehåller det totala antalet hushåll i primär- och sekundärområden samt totala 
hushållsinkomster. Dessa är exakta värden från SCB och ingen avvägning behöver göras för 
medel- samt medianinkomster. Tabellen nedan visar de första stegen.  

Frösunda Torg Primärområde Sekundärområde Dagbefolkning 

Totalt antal hushåll i marknadsområdet                      2 876                           710                       4 500    

Genomsnittlig hushållsinkomst                  471 744                    304 516      

Total hushållsinkomst i 

marknadsområdet 

      1 356 736 229            216 206 111      

Tabell 16. Köpkraftsmodellen Steg 1-3 

Dagbefolkningen består av hushåll som inte bor i Frösunda. I Frösunda finns det runt 4500 
arbetsplatser vilket gör att personer som jobbar inom området bidrar en hel del till 
detaljhandeln. Detta kommer att diskuteras senare och ingen hänsyn tas till dagbefolkningen i 
de första modellstegen.  

I nästa moment bestäms det hur stor del av inkomsten ska gå till detaljhandel. Handels 
Utredningsinstitutet tar fram sådan statistik i Sverige och det är deras uppgifter som används i 
modellen. Enligt HUI uppgår det genomsnittliga hushållets konsumtionsandel som är riktad till 
detaljhandel till 39 %.  

Total hushållsinkomst i marknadsområdet    1 356 736 229          216 206 111     

Hushållets konsumtionsandel (procent av 

inkomst) för detaljhandel 

                      0,39                        0,39     

Totala utlägg för handel        531 840 602             84 752 796     

Tabell 17. Köpkraftsmodellen Steg 3-5 

Efter att totala utlägg för handel bestämts undersöks hur stor del som går till studerad typ av 
köpcentrum. I Frösunda består detaljhandeln mest av restauranger samt dagligvaruhandel. Som 
redan nämnts finns det ingen sällanköpshandel inom området förutom en optiker. Procentsatsen 
som visar hur stor del av detaljhandel som går till Frösunda är ganska låg, 44 %, eftersom 
utbudet är så pass begränsat. Det är återgigen HUIs uppgifter som används i modellen. 
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Totala utlägg för handel          531 840 602                84 752 796     

Procent av detaljhandel som går till studerad typ av 

shoppingscentrum 

                        0,44                            0,44     

Total försäljning i studerad typ av centrum          234 009 865                37 291 230     

Tabell 18. Köpkraftsmodellen Steg 5-7 

I nästa steg måste erövringsgraden bestämmas för de valda marknadsområdena. Denna visar hur 
många hushåll som väljer att handla inom området och hur stort läckaget är. I detta arbete har 
Frösunda och Liljeholmen valts ut som referensprojekt med anledning av att de nästan är 
färdigbyggda och erövringsgraden kan beräknas med utgångspunkt från faktisk förhyrning inom 
respektive område. Den totala detaljhandelsytan för Frösunda är cirka 2 850 kvm. Området är 
ganska isolerat, med några få hushåll i sekundärområdena, vilket gör att mer än 2/3 av 
handelsytan, 2 100 kvm, stöds i det primära marknadsområdet. Försäljningskravet per 
kvadratmeter uthyrningsbar yta visar hur mycket försäljning det måste ske för att en affär ska gå 
med vinst och det är återigen HUI som tar fram dessa uppgifter. På detta sätt kan 
erövringsgraden beräknas att vara 31 % i primärområdet och 15 % i sekundärområdet.  

 Primärområde Sekundärområde Dagbefolkning 

Total försäljning i studerad typ av centrum        234 009 865              37 291 230      

Potentiell erövringsgrad inom 

marknadsområdet (beräknad) 

                     0,31                          0,15       

Potentiell försäljning till hushåll i 

marknadsområdet 

          72 543 058                5 593 685           22 500 000     

Försäljningskrav per kvm uth.bar yta                  35 000                     35 000                   35 000     

Detaljhandelsyta som stöds i 

marknadsområdet, kvm 

                   2 073                           160                         643     

Plus objektyta som stöds av 

sekundärområde samt dagbefolkning 

                       803       

Total detaljhandelsyta från 

marknadsområdet, kvm 

                   2 875       

Tabell 19. Köpkraftsmodellen Steg 7-13 

Den fjärde kolumnen i Tabell 17 visar hur en beräkning av dagbefolkningen kan se ut. Det finns 
olika sätt att göra analysen på och vilket av dem väljs beror på hur viktigt dagbefolkningen är 
för ett visst område. I Frösunda finns det många arbetsplatser och dagbefolkningen spelar en 
viktig roll för detaljhandeln. Först uppskattas hur många anställda som finns i området, vad de 
kan tänka sig köpa och hur mycket pengar de kan tänka sig spendera på dagligvaruhandel. Med 
hjälp av Datscha kan kontorsytan i Frösunda räknas ut, vilket visas i tabellen nedan. 
Vakansgraden inom området ligger på 9,72 % vilket tillämpas i modellen för att justera den 
totala kontorsytan.  
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Fastighetsbeteckning Antal 

kvm 

HILTON 2 38 700 

HILTON 3 18 456 

HILTON 4 8 746 

HILTON 5 20 500 

HILTON 6 8 094 

ROSENBORG 1 15 590 

ROSENBORG 2 14 832 

Total 124 918 

Med vakans 112 776 

Tabell 20. Kontorsyta för fastigheterna i Frösunda 

Enligt Vasakronans hemsida är det vanligt med planlösningar där det krävs 17-22 kvm per 
arbetsplats. I den här analysen räknas det med 25 kvm per arbetsplats där JM-huset i Frösunda 
tas som schablon. Detta ger 4500 antal anställda inom området.  

Med tanke på att det inte finns några 
sällanköpsbutiker i Frösunda kommer 
dagbefolkningen lägga pengar på 
livsmedel eller restauranger, framförallt 
lunch. Efter att ha pratat med några 
anställda på JM antas det att varannan 
person handlar varannan arbetsdag för 
100 kronor. Detta blir en potentiell 
försäljning för 22 500 000 kronor om 
året och stödjer handelsytan på 643 kvm 
om HUIs försäljningskrav på 35 000 
kr/kvm tillämpas. 

Hemköp har inga bra 
parkeringsmöjligheter vilket leder till 
att det blir rätt obekvämt att handla mat 
i Frösunda innan anställda åker hem 
efter jobbet. Av den orsaken antas det 
att dagbefolkningen lägger ner mest 
pengar på restaurangerna, 75 % 
respektive 25 % för dagligvaruhandel.    

Enligt HUI består handelsplatser utav 
15 % serviceytor, t.ex. kemtvätt, 
sjukvård, skönhetssalonger mm. Denna 
procentsats kan kontrolleras genom att 
räkna ut serviceytor i modellen och 
jämföra med verkligheten i Frösunda. 

Dagbefolkning   

Antal kontorsanställda                       4 500     

% som handlar i Frösunda 50% 

                        2 250     

Antal kr de spenderar per dag                          100     

Antal arbetsdagar                          200     

% dagar för handel 50% 

                           100     

Totala intäkter             22 500 000     

    

    

Butikstyper   

Summa pengar             22 500 000     

Restauranger 75% 

    -Försäljningskrav                     35 000     

    -antal kvm                          482     

    

Dagligvaruhandel 25% 

    -Försäljningskrav                     35 000     

    -antal kvm                          161     

Tabell 21. Konsumtionsmönster för dagbefolkningen i 
Frösunda 
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Modellen visar att 507 kvm borde vara yta för service och i verkligheten finns det 515 kvm yta 
för service. Efter att det totala behovet av yta för detaljhandel och övrig service är beräknat 
adderas en friktionsvakans på 5 % och prognosen för efterfrågan av yta för handel och service 
inom marknadsområdet är klar.  

Total detaljhandelsyta från marknadsområdet, kvm                       2 875    

Procent av yta som används för servicetjänster (icke 

detaljhandel) 

                        0,15    

Yta för servicetjänster, kvm                          507    

Totalt behov av yta för detaljhandel och övriga 

servicetjänster 

                      3 383    

Friktionsvakans %, 5%                          169    

Prognos för efterfrågan av yta för handel och service 
inom marknadsområdet 

                      3 552    

Tabell 22. Köpkraftsmodellen Steg 13-18 

4.3.2 Liljeholmskajen 

Det andra området som analyseras är Liljeholmskajen och även här tillämpas 
Köpkraftsmodellen. Områdesstatistiken beställs från SCB och uppgifterna från HUI, som 
hushållets konsumtionsandel för detaljhandel samt procent av detaljhandel som går till studerad 
typ av köpcentrum, är samma som i Frösunda, 39 % respektive 44 %. De första stegen i 
modellen visas i tabellen nedan. 

Liljeholmskajen Primärområde Sekundärområde 

Totalt antal hushåll i marknadsområdet                       2 653                          3 299     

Genomsnittlig hushållsinkomst                  459 331                     346 932     

Total hushållsinkomst i marknadsområdet       1 218 603 852          1 144 530 133     

Hushållets konsumtionsandel (procent av 

inkomst) för detaljhandel 

                        0,39                            0,39     

Totala utlägg för handel          477 692 710             448 655 812     

Procent av detaljhandel som går till studerad typ 

av shoppingscentrum 

                        0,44                            0,44     

Total försäljning i studerad typ av centrum          210 184 792             197 408 557     

Tabell 23. Köpkraftsmodellen Steg 1-7 
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Det som skiljer sig från Frösunda är att det finns fler hushåll i sekundärområdet. Liljeholmen är 
en levande stadsdel och inte lika isolerad som Frösunda. Följaktigen kommer sekundärområden 
ha större inverkan på handelsytorna vid Liljeholmskajen.  

Erövringsgraderna beräknas med utgångspunkt från faktisk uthyrd lokalyta och uppskattas vara 
50 % för primärområdet samt 20 % för sekundärområdet vilket är mer än i Frösunda. Det kan 
förklaras med att Liljeholmskajen har fler butiker, större utbud och kan upplevas som ett mer 
attraktivt område.  

 Primärområde Sekundärområde Dagbefolkning 

Total försäljning i studerad typ av 

centrum 

         210 184 792             197 408 557      

Potentiell erövringsgrad inom 

marknadsområdet (beräknad) 

                        0,50                            0,20      

Potentiell försäljning till hushåll i 

marknadsområdet 

         105 092 396                39 481 711             14 000 000     

Försäljningskrav per kvm uth.bar yta                     35 000                        35 000                     35 000     

Detaljhandelsyta som stöds i 

marknadsområdet, kvm 

                      3 003                          1 128                           400     

Plus objektyta som stöds av 

sekundärområde samt dagbefolkning 

                      1 528       

Total detaljhandelsyta från 

marknadsområdet, kvm 

                      4 531       

Tabell 24. Köpkraftsmodellen Steg 7-13 

Dagbefolkningen spelar återigen en viktig roll för handeln inom området då det finns 7000 
arbetsplatser i Marievik, precis intill Liljeholmskajen. En liknande beräkning som i Frösunda 
sker i Tabell 23 för Liljeholmskajen där det uppskattas hur många anställda spenderar pengar i 
området, hur mycket de spenderar. Dock är det procentuella antalet kontorsanställda som 
handlar i Liljeholmskajen antas vara lägre än i Frösunda. Detta förklaras med att Marievik är sitt 
eget område och de anställda kan välja mellan att handla där alternativt promenera till 
Liljeholmstorget eller Liljeholmskajen. Läckaget är större än i Frösunda där det inte finns så 
många valmöjligheter.  Av den orsaken antas det att bara 20 % av alla anställda inom 
Marieviksområdet handlar i Liljeholmskajen. Denna procentsats kan jämföras med 
erövringsgraden för sekundärområden.  

Det finns en del sällanköpsbutiker vid Liljeholmskajen vilket gör att konsumtionsmönstret för 
dagbefolkningen justeras och antas vara 70 % för restauranger, 20 % för dagligvaruhandel och 
10 % för sällanköpsvaruhandel. Resultatet visas i tabellen nedan. 
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Dagbefolkning   

Antal kontorsanställda                 7 000     

% som handlar i Liljeholmskajen 20% 

                  1 400     

Antal kr de spenderar per dag                    100     

Antal arbetsdagar                    200     

% dagar för handel 50% 

                     100     

Totala intäkter       14 000 000     

    

    

Butikstyper   

Summa pengar       14 000 000     

Restauranger 70% 

    -Försäljningskrav               35 000     

    -antal kvm                    280     

    

Dagligvaruhandel 20% 

    -Försäljningskrav               35 000     

    -antal kvm                       80     

    

Sällanköpsvaruhandel 10% 

    -Försäljningskrav               35 000     

    -antal kvm                       40     

Tabell 25. Konsumtionsmönster för Dagbefolkningen i Liljeholmskajen 

Modellen avslutas med en beräkning av serviceytor och friktionsvakansen. Även i fallet med 
Liljeholmen stämmer de beräknade serviceytorna, 800 kvm, överens med de verkliga, 733 kvm, 
rätt bra. De sista momenten visas i tabellen nedan. 

Total detaljhandelsyta från marknadsområdet, kvm                       4 531     

Procent av yta som används för servicetjänster (icke 

detaljhandel) 

                        0,15     

Yta för servicetjänster, kvm                          800     

Totalt behov av yta för detaljhandel och övriga 

servicetjänster 

                      5 330     
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Friktionsvakans %, 5%                          267     

Prognos för efterfrågan av yta för handel och 

service inom marknadsområdet 

                      5 597     

Tabell 26. Köpkraftsmodellen Steg 13-18   

4.3.3 Framtidsprognos 

Frösunda 

Köpkraftsmodellen används för att prognosticera den framtida efterfrågan. Den potentiella 
erövringsgraden beräknas inte med den faktiska uthyrda lokalytan som utgångspunkt utan att 
färdiga ingångsvärden från tidigare används. Första steget är att uppskatta hur många nya 
hushåll tillkommer inom primär- och sekundärområden. Frösunda är ett nästan färdigutvecklat 
område där JM bygger och säljer de sista etapperna, Rosenlund och Fridhem.  Det rör sig om 
250 nya bostäder vilket räknas in i modellen för primärområdet. Sekundärområden utvecklas i 
samma takt som Solna Stads befolkningsprognos, d.v.s. 18 % på fem år.  

 

Frösunda Torg 2018 PM 2018 SM 

Totalt antal hushåll i 

marknadsområdet 

                      3 126                          838     

Genomsnittlig hushållsinkomst                   520 844                  336 210     

Total hushållsinkomst i 

marknadsområdet 

      1 628 157 346           281 676 640     

Hushållets konsumtionsandel 

(procent av inkomst) för 

detaljhandel 

                        0,39                         0,39     

Totala utlägg för handel           634 981 365          109 853 889     

Procent av detaljhandel som går 

till studerad typ av 

shoppingscentrum 

                        0,44                         0,44     

Total försäljning i studerad typ av 

centrum 

          279 391 801             48 335 711     

Tabell 27. Köpkraftsmodellen Steg 1-7, framtidsprognos 

Den genomsnittliga hushållsinkomsten förutses att öka i samma takt som inflationen, med 2 % 
per år. De senaste åren har löneökningen varit låg, 1 %, men de nya kollektivavtalen har en 
ökning mellan 2-3 % per år vilket anses ligga i linje med prognoser. Hushållets 
konsumtionsandel för detaljhandel och procent av detaljhandel som går till studerad typ av 
köpcentrum är samma som idag, 39 % respektive 44 %.  

 

 



 

 

 

 48

Total försäljning i studerad typ 

av centrum 

          279 391 801              48 335 711      

Potentiell erövringsgrad inom 

marknadsområdet 

                        0,31                          0,10      

Potentiell försäljning till hushåll i 

marknadsområdet 

            86 611 458                4 833 571           28 750 000     

Försäljningskrav per kvm uth.bar 

yta 

                    35 000                      35 000                  35 000     

Detaljhandelsyta som stöds i 

marknadsområdet, kvm 

                      2 475                           138                       821     

Plus objektyta som stöds av 

sekundärområde samt 

dagbefolkning 

                          960       
 

Total detaljhandelsyta från 

marknadsområdet, kvm 

                      3 434       
 

Tabell 28. Köpkraftsmodellen Steg 7-13, framtidsprognos 

Mall of Scandinavia förväntas stå klart 2015 och kommer konkurrera med Frösunda om vissa 
kunder. Det bedöms att erövringsgraden för primärområdet är fortfarande 31 % då Frösunda 

består utav 
dagligvaruhandel, 
hushållsnära tjänster och 
restauranger. Hushållen vill 
ha nära till denna typ av 
handel och kommer även i 
fortsättningen göra sina 
inköp i området. Dock 
sjunker erövringsgraden för 
sekundärområden till 10 %. 
Dessa områden ligger 
längre bort ifrån handeln i 
Frösunda och närmare 
Arenastaden/Mall of 
Scandinavia. Följaktigen 
kommer en del kunder byta 
sina handlingsvanor.  

Även dagbefolkningen 
kommer att öka i Frösunda 
då två nya kontorshus 
förväntas stå klara 2014. 
Enligt Vasakronan, som 
bygger de nya husen, 
kommer det finnas plats för 
660-800 personer per hus 

Dagbefolkning 2018   

Antal kontorsanställda                                5 750     

% som handlar i Frösunda 50% 

                                 2 875     

Antal kr de spenderar per dag                                   100     

Antal arbetsdagar                                   200     

% dagar för handel 50% 

                                    100     

Totala intäkter                      28 750 000     

    

Butikstyper   

Summa pengar                      28 750 000     

Restauranger 75% 

    -Försäljningskrav                             35 000     

    -antal kvm                                  616     

    

Dagligvaruhandel 25% 

    -Försäljningskrav                             35 000     

    -antal kvm                                  205     

Tabell 29. Konsumtionsmönster för Dagbefolkningen i Frösunda 
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om 10,5 kvm tillåts per arbetsplats. Med en vakansgrad på 9,72 % beräknas det bli 1250 nya 
arbetsplatser i Frösunda. Dock är det viktigt att poängtera att Vasakronans uppskattning gäller 
för väldigt effektiva kontor. Företag kan ha som önskemål att använda mer kontorsyta per 
anställd. Andra indata för dagbefolkningens konsumtionsmönster är samma som i Tabell 19.  

De sista stegen i modellen räknar ut efterfrågan för serviceytor och friktionsvakansen. När 
prognosen för efterfrågan av yta för handel och service inom marknadsområdet tagits reda på, 
kan avdrag för existerande utbud göras. Detta visar vilka möjligheter det finns för att tillföra nya 
lokaler. I Frösunda kommer det behövas 859 kvm mer handelsyta om fem år.  

 

Total detaljhandelsyta från marknadsområdet, 

kvm 

                      3 434     

Procent av yta som används för service (icke 

detaljhandel) 

                        0,15     

Yta för service, kvm                           606     

Totalt behov av yta för detaljhandel och övrig 

service 

                      4 040     

Friktionsvakans %, 5%                           202     

Prognos för efterfrågan av yta för handel och 

service inom marknadsområdet 

                      4 242     

Avdrag för existerande utbud, kvm                       3 383     

Avdrag för planerat utbud, kvm                              -       

Marknadens överskott (-) eller underskott (+) 

av handelsyta, kvm 

                         + 859     

Tabell 30. Köpkraftsmodellen Steg 13-21, framtidsprognos 

Liljeholmskajen 

JM planerar för ytterligare 1000 bostäder i Liljeholmskajen som förväntas vara färdigställda om 
fem till sex år. Detta återspeglas i Köpkraftsmodellen genom en ökning av antalet hushåll för 
primärområdet. Sekundärområden utvecklas i samma takt som Liljeholmens 
befolkningsprognos, 35 % på fem år. Den genomsnittliga hushållsinkomsten ökar i takt med 
inflationen, 2 % per år.  

 

Liljeholmskajen 2018 PM 2018 SM 

Totalt antal hushåll i marknadsområdet                       3 653                           4 454     

Genomsnittlig hushållsinkomst                   507 138                      383 041     

Total hushållsinkomst i marknadsområdet       1 852 575 122           1 705 932 561 
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Hushållets konsumtionsandel (procent av 

inkomst) för detaljhandel 

                        0,39                             0,39     

Totala utlägg för handel           722 504 298              665 313 699     

Procent av detaljhandel som går till 

studerad typ av shoppingscentrum 

                        0,44                             0,44     

Total försäljning i studerad typ av centrum           317 901 891              292 738 027     

Tabell 31. Köpkraftsmodellen Steg 1-7, framtidsprognos 

Erövringsgraderna och dagbefolkningens handlingsvanor förväntas vara samma som idag då 
inga större byggprojekt är inplanerade när det gäller kontor eller köpcentrum. Den totala 
detaljhandelsytan som kommer stödjas i marknadsområden är 6 614 kvm.  

Potentiell erövringsgrad inom 

marknadsområdet 

                        0,50                             0,20     

Potentiell försäljning till hushåll i 

marknadsområdet 

          158 950 945                58 547 605                 14 000 000    

Försäljningskrav per kvm uth.bar yta                     35 000                        35 000                        35 000    

Detaljhandelsyta som stöds i 

marknadsområdet, kvm 

                      4 541                          1 673                             400    

Plus objektyta som stöds av 

sekundärområde samt dagbefolkning 

                      2 073      

 

Total detaljhandelsyta från 

marknadsområdet, kvm 

                      6 614      

 

Tabell 32. Köpkraftsmodellen Steg 8-13, framtidsprognos 

Avdrag för existerande utbud görs efter beräkningen av efterfrågan för service och 
friktionsvakansen. Slutresultatet visar att det kommer finnas behov för ytterligare 2 840 kvm av 
handelsyta om fem år.   

Total detaljhandelsyta från 

marknadsområdet, kvm 

                      6 614     

Procent av yta som används för service 

(icke detaljhandel) 

                        0,15     

Yta för service, kvm                       1 167     

Totalt behov av yta för detaljhandel och 

övrig service 

                      7 781     

Friktionsvakans %, 5%                           389    

Prognos för efterfrågan av yta för 
handel och service inom 

marknadsområdet 

                      8 171     
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Avdrag för existerande utbud, kvm                       5 330     

Avdrag för planerat utbud, kvm                              -       

Marknadens överskott (-) eller 
underskott (+) av handelsyta, kvm 

                     + 2 840    

Tabell 33. Köpkraftsmodellen Steg 13-21, framtidsprognos 

4.4 Steg 4 – Steg 6 
I Steg 4 mäts och undersöks det konkurrenskraftiga utbudet mer detaljerat. Dock har detta redan 
gjorts i Steg 1 genom en produktivitetsanalys som jämförde Frösunda torg och Liljeholmskajen 
med konkurrenterna. Analysen visade att handeln i Frösunda och Liljeholmenskajen inte kan 
konkurrera med stora köpcentrum. Det kan förklaras med att många affärer inte finns på den 
lokala detaljhandelsnivån. Exempelvis Frösunda där nästan all handel består av matbutiker och 
restauranger. En direkt jämförelse mellan ett köpcentrum och handeln inom ett bostadområde 
ger inte en korrekt bild av verkligheten. Konkurrensen med stora köpcentrum har istället tagits i 
åtanke vid framtagandet av erövringsgraderna. 

Steg 5 och 6 riktar sig till områden där det finns flera köpcentrum som konkurrerar med 
varandra. Då delar de olika centrumen på efterfrågan som finns i primärområdet och en analys 
av marknadstäckningen måste göras. Detta är inte fallet i Frösunda och Liljeholmen. All handel 
inom dessa områden räknas som ett ”köpcentrum” och butikerna samt restaurangerna 
konkurrerar inte ut varandra eftersom det bara finns ett av varje slag.  
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4.5 Kundsegmentering 
Som beskrivet i teorin räcker det inte med att bara identifiera marknadsområden och använda en 
modell för att kunna utveckla optimala bostadområden. I dagens samhälle är det viktigt att 
förstå sina konsumenter och skapa mervärden kring deras boende. Av denna anledning har 
köpkraftsmodellen kompletterats med fler analyser.  

Först och främst bestäms kundprofilerna som finns representerade i Frösunda och Liljeholmen 
med hjälp av data från SCB. Senare används Conzooms rapport för att avgöra kundprofilernas 
preferenser och intressen. Denna process och resultaten är beskrivna i följande kapitel.  

Kundgrupperna   

Det finns olika parametrar att ta hänsyn till i en statistisk rapport. Fyra av dessa väljs och tittas 
närmare på i detta arbete: 

• Familjetyp 

Denna kategori visar om människor är singlar, sambo med barn eller gifta. Tendensen att 
spendera och prioritera olika saker hänger ihop med familjetypen vilket är anledningen till att 
denna kategori är viktig. Ett grovt antagande är att människor som är ensamstående spenderar 
mer på nöjen och sig själva medan en barnfamilj måste lägga en större summa på till exempel 
dagligvaruhandel.  

• Inkomstklass 

Inkomstklasserna delas in i 4 olika grupper samt en där uppgift om hushållens ekonomi saknas. 
Hushållens disponibla inkomst är direkt avgörande för hur mycket de har råd att konsumera. 
Den kan även förklara spenderingsmönstret, exempelvis att personer med högre inkomst väljer 
att spendera mer på restaurangbesök än hushåll med lägre inkomst gör.  

• Ålder 

Olika åldersgrupper har olika preferenser och behov. Är man ung och i början av livet efterfågar 
man andra saker än vad än en pensionerad äldre gör. Däför är det av intresse att se var folk 
befinner sig i livet för att sedan utforma detaljhandeln utifrån detta. 

• Antal barn 

Det finns en klar skillnad mellan hur en ung singel och utan barn spenderar sina pengar jämfört 
med en barnfamilj. Detaljhandeln kan dra nytta av vetskapen om hur familjestrukturer ser ut i 
ett område.  

Alla ovanstående parametrar presenteras för Frösunda och Liljeholmen i olika diagram. 
Diagrammen visar antalet hushåll och fördelningen i procent  för varje grupp, alltså antal 
hushåll; fördelning i %. 
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4.5.1 Frösunda 

Inkomst och ålder 

Frösunda som består av relativt nya och dyra bostäder borde ha hushåll av folk med högre 
inkomst. Ändå visar diagrammet att nästan 40 % av hushållen tillhör den lägsta 
inkomstgruppen. Detta kan vara unga som är i början av sin karriär och som kommer tjäna mer i 
framtiden.  

Ålderstrukturen i Frösunda är väldigt blandad. SCBs åldersspann är rätt breda men visar att det 
är yngre vuxna som står för majoriteten av befolkningen. Det är även intressant att poängtera att 
en fjärdedel av området är pensionärer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 19. Inkomststrukturen i Frösunda Figur 20. Åldersstrukturen i Frösunda 

Figur 21. Diagram som visar förhållandet mellan ålder och inkomst i Frösunda 
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De olika inkomstklasserna går att hitta i alla åldersgrupper. Som väntat är det den yngre 
gruppen som står för den största majoriteten av de lägre inkomsterna. Troligen är det en del 
människor som är i början av sin karriär. Dock finns det även en del personer som har bra 
ekonomi, 300-999 tkr, inom samma grupp. Då ålderspannen är så breda kan det antas att 
personer mellan 30-44 år står för de högre inkomsterna medan personer mellan 20-30 år står för 
de lägre inkomsterna.  Att sedan det är just de ensamstående som har en lägre inkomst än de 
övriga grupperna är naturligt då hushållsinkomsten kommer från endast en person än flera som i 
de övriga. 

Pensionärerna i området har bra ekonomi. Detta är viktigt att ha i åtanke då de förmodligen 
spenderar mest tid i marknadsområdet.  

Familjetyp och barn 

De boende utgörs till mer än hälften utav ensamboende. Om dessa är singlar eller inte är dock 
oklart. SCB saknar information för ”Sambo utan barn” då det inte finns något bra system för 
lägenhetsnummer i Sverige. Det betyder att dessa personer faller in i singelkategorin och antal 
ensamboende blir överskattat. 

Det är ungefär en fjärdedel i området som har barn. I barnfamiljerna är det hälften som har 
endast ett barn medan den andra hälften har två eller flera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 22. Familjestruktur i Frösunda Figur 23. Antalet barn i hushållen i Frösunda
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Figur 24. Diagram som visar förhållandet mellan ålder och familjetyp i Frösunda 

Ensamstående är majoritet i alla åldersgrupper. Som det nämnts kan detta vara lite missvisande 
då datan inte tar hänsyn till ogifta med partner och sambo. 

De två största grupperna som är representerade inom området är singlar och gifta med barn. Då 
majoriteten av befolkningen tillhör gruppen 20-44 år kan det antas att en del personer är på väg 
att skaffa barn. Om dessa inte flyttar till andra områden är det viktigt att fokusera mer på 
barnfamiljer och deras behov inom handeln samt service.  

Pensionärerna är jämt fördelade mellan singlar och gifta.  

 
Figur 25. Diagram som visar förhållandet mellan familjetyp och inkomst i Frösunda 

De ensamstående har inte lika god ekonomi som de övriga grupperna. Dock kan deras 
hushållsinkomster förväntas fördubblas om dessa bildar ett hushåll med en partner. 
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4.5.2 Liljeholmen  

Inkomst och ålder 

De högre inkomstklasserna dominerar i Liljeholmen vilket är rätt väntat då bostäderna är relativt 
dyra i området. Att cirka 40 % av boenden tillhör den lägsta inkomstklassen kan förklaras med 
att det finns många ensamboende som förmodligen är yngre och kan ännu stiga i lön med 
partner och karriär.  

Det finns mycket av de yngre vuxna i Liljeholmen. Detta visar att de börjat bosätta sig och är på 
väg att starta familjelivet. Att det finns många ogifta och ont om barn i området bekräftar denna 
slutsats. Ungefär en femtedel är pensionärer och dessa kommer troligen spendera mest tid i 
marknadsområdet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 27. Ålderstrukturen i Liljeholmskajen Figur 26. Inkomststrukturen i Liljeholmskajen 
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Som i Frösunda har de yngre vuxna de lägre inkomsterna vilket kan förklaras med att dessa är i 
början av sin karriär och kan förvänta sig en högre inkomst med tiden. Överlag liknar 
Liljeholmen Frösunda vad gäller inkomstnivåerna och åldern.  

Familjetyp och antal barn 

Området karaktäriseras utav ensamboende precis som i Frösunda, med cirka 60 %. Detta kan 
förklaras med närheten till innerstaden vilket lockar många unga och singla personer. Även i 
Liljeholmens fall kan bilden av ”ensamboende” vara lite missvisande då det inte syns ifall de 
har en sambo eller inte.  

Antalet barn i området är nästan identiskt med Frösunda. Många singlar och unga i området 
bidrar till detta. Dock är det en fjärdedel som redan skaffat barn och det kan antas att denna 
siffra växer med tiden.  

 

 

Figur 30. Familjestrukturen i Liljeholmskajen Figur 29. Antalet barn i hushållen i Liljeholmskajen 

Figur 28. Diagram som visar förhållandet mellan ålder och inkomst i Liljeholmskajen 
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Figur 31. Diagram som visar förhållandet mellan ålder och familjetyp i Liljeholmskajen 

 

Den yngre åldersgruppen består främst utav ensamboende men även en hel del gifta/sambo med 
barn. Åldersgruppen 45-59 utgörs främst utav ensamboende och folk som inte har barn vilket 
även den äldsta gruppen visar.  

Ensamboende dominerar i alla åldrar. Som det redan nämnts är området attraktivt för unga 
människor. Dock finns det även en del boende som faller under kategorin gifta med barn och 
gifta utan barn. Om JM satsar på att bygga ett mer barnvänligt område kan fördelningen bli 
jämnare i framtiden.  

 
Figur 32. Diagram som visar förhållandet mellan familjetyp och inkomst i Liljeholmskajen 

Diagrammet visar tydligt att de ensamboendes ekonomi inte är lika stark som de andra 
gruppernas i området.  



 

 

 

 59

4.5.3 Conzoom 
Enligt Conzoom (www.conzoom.se) och deras kartläggning faller Frösunda och Liljeholmens 
marknadsområden in i kundgruppen F som kallas för Välbeställd i våning (Sköld, 2013).  Denna 
grupp delas sedan in i tre typer som är F1 - Lyxlirarna, F2 - Mingel med stil och F3 -
Kosmopolit. Typerna skiljer sig lite ifrån varandra vad gäller preferenser och intressen men 
endast F1 – Lyxlirarna beskrivs då endast denna är representerad i de undersökta 
marknadsområdena.  

F1 – Lyxlirarna 

Lyxlirarna bor oftast i områden med hög status eller områden med nybyggda hus. De tillhör den 
högsta inkomstgruppen i Sverige och bor i dess största städer. Till större delen är Lyxlirarna 
mellan 25-40 år gamla och satsar mycket på sina karriärer. Detta är rätt väntat då dessa tillhör 
den mest välutbildade gruppen i landet. Även om många lever som singlar, finns det också 
människor som har familj och barn. 

Gällande livsstil har livet som småbarnsförälder börjat för många. Arbetsveckorna fylls med 
mycket jobb medan fritiden går åt att ägna tiden med familjen. Anlitandet av hushållsnära 
tjänster är väldigt populärt hos denna grupp med tanke på att de är rätt upptagna med jobb och 
familj. Det är inte heller ovanligt att Lyxlirarna äter ute mer än en gång om dagen. De gillar att 
shoppa, bland annat nya och vackra saker till hemmet. Deras intressen är konst, böcker och 
välgörenhet. De är även väldigt måna om sitt yttre, tränar och har en hälsosam livstil.  

Slutsats 

Frösunda och Liljeholmen är nästintill identiska vad gäller befolkningen. De nya stadsdelarna 
består av relativt nya och dyra lägenheter där Lyxlirare bor. 

Den generella bilden för Lyxlirarna är att det främst finns singlar och nyblivna 
småbarnsföräldrar vilket överensstämmer med informationen från SCB. Hög inkomst och yngre 
vuxna är också något som kännetecknar denna grupp, något som också överensstämmer med 
data från SCB. Både SCBs och Conzooms uppgifter ger en liknande bild av områdena.  

Conzooms beskrivning utav Lyxlirarna appliceras på Liljeholmen och Frösunda vad gäller 
boendes intressen. Enligt Conzoom lägger dessa människor ner mer pengar än andra på 
sportutrustning, välgörenhet och restaurangbesök. De har ett större intresse för konst och 
vin/vinprovning samt betalar gärna extra för design och kvalité. 

Detta betyder att Frösunda och Liljeholmen kommer huvudsakligen bestå av hushåll som  

• är småbarnsföräldrar 
• är unga vuxna, dvs 20-44 år 
• har en hälsosam livstil 

Om butiker skall formas utifrån deras preferenser så är följande vad som efterfrågas: 

• Hushållsnära tjänster 
• Restaurang och kaféer 
• Gärna något lyxigare om det finns utrymme för butiker 
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4.6 Butikstyper 
SCB har statistik över konsumtionsandelar som går till olika butikstyper. Även denna har 
analyserats i arbetet för att komplettera och stödja modellen. Tabellen nedan visar hur 
konsumtionen ser ut i hela Sverige jämfört med Stockholm. Kategorierna är uppdelade i 
dagligvaruhandel, sällanköpsvaruhandel och restauranger som i sin tur består utav mindre 
kategorier. Det som märks från nedanstående är att människor i Stockholm lägger mindre 
pengar på matvaror och mer pengar på restauranger jämfört med riket. Detta är väntat då 
utbudet i Stockholm är större samt att människor oftast har högre inkomster.  

 Riket Sthlm 

Butikstyp   

Livsmedel, brett sortiment 33% 28% 

Specialiserad livs 2% 2% 

Livsmedel 35% 29% 

Tobak och tidningar 1% 1% 

Parfym, sjukvård och hälskost 1% 1% 

Blomsterhandel 1% 1% 

Apotek 5% 5% 

Systembutiker 4% 4% 

Övrig daglivvaruhandel 12% 13% 

Dagligvaruhandel 47% 42% 

Konfektion och ekipering 8% 10% 

Skohandel 1% 2% 

Beklädnadshandel 9% 11% 

Möbelhandel 4% 4% 

Heminredning 3% 2% 

Järn och byggvaror 6% 5% 

Detaljhandel med hemutrustning 13% 11% 

Radio och musik 4% 4% 

Bok och papper 1% 1% 

Ur, guld och optik 2% 2% 

Fotohandel 1% 1% 

Cykel, sport och båt 4% 4% 

Leksaker 1% 1% 

Data och tele 2% 3% 

Fritidsvaruhandel 14% 14% 



 

 

 

 61

Annan detaljhandel med brett sortiment 4% 3% 

Övrig sällanköpsvaruhandel 1% 2% 

Övrig sällanköpsvaruhandel 5% 5% 

Sällanköpsvaruhandel 41% 40% 

Restauranger 12% 18% 

Egentlig Detaljhandel 100% 100% 

Tabell 34. Statistik över konsumtionsandelar till olika butikstyper 

Ovanstående procentsatser jämförs med Frösunda och Liljeholmen där de faktiska uthyrda 
lokalytorna delas in i de olika kategorierna. Resultatet visas i tabellen nedan. Frösunda har i 
princip inga sällanköpsbutiker men har väldigt många restauranger. Liljeholmen har en bättre 
mix av butiker i området och genom platsundersökningar kan det konstateras att det är en mer 
levande stadsdel än Frösunda. Dock har det upptäckts att både områdena har fler restauranger än 
vad som är normen för Stockholm. Detta kan bindas ihop med vilka personer som bor i 
området. Det har nämnts att F1-gruppen eller Lyxlirarna äter ute oftare än genomsnittet. Enligt 
Conzoom har denna grupp 2,8 fler restaurangbesök än i riket vilket betyder att det finns stöd för 
33 % restauranger istället för 12 % om alla besök sker inom området.  

 

 Riket Sthlm Frösunda Liljeholmen 

Butikstyp     

Dagligvaruhandel 47% 42% 28% 35% 

Sällanköpsvaruhandel 41% 40% 1% 25% 

Restauranger 12% 18% 71% 40% 

Tabell 35. Faktiska konsumtionsandelar inom de studerade områdena 

Som det redan sagts finns det även många arbetsplatser både i Frösunda och i Liljeholmen. Det 
betyder att dagbefolkningen bidrar en del till restaurangverksamheten inom områdena. En 
beräkning av hur stor restaurangyta dagbefolkningen stödjer har redovisats i 
Köpkraftsmodellen. Tabellen nedan visar att 15 % av restaurangsytan i Liljeholmen och 24 % 
av restaurangsytan i Frösunda stöds av dagbefolkningen.  

 Totalt 
kvm 

Varav 
DB 

 

Restauranger - Liljeholmen 1833 280 15% 

Restauranger - Frösunda 2010 482 24% 

Tabell 36. Restaurangytor som stöds av Dagbefolkningen 

Generellt stämmer butiksmixen i Liljeholmen överens med Lyxlirarnas livsstil och 
konsumtionsmönster. Det finns en cykelaffär, en elektronikaffär samt flera 
heminredningsaffärer för att tillfredsställa deras sportintresse, behovet efter elektronikprylar och 
vackra saker. Det finns även hushållsnära tjänster som Lyxlirarna söker efter, till exempel 
kemtvätt, frisörer, gym, sjukvård. Allt detta skiljer Liljeholmen från Frösunda som är mer av en 
sovstad.  
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Figur 33. Konsumtionsmönster för Lyxlirarna, källa Conzoom 
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5. Frösunda Scenario 

5.1 Butiksyta 
Syftet med Köpkraftsmodellen är att i ett tidigt skede kunna avgöra efterfrågan för 
detaljhandeln. I fallundersökningarna har erövringsgraden beräknats med utgångspunkt från 
faktisk uthyrd lokalyta. För att kunna göra det har två olika men nästan färdigbyggda projekt 
valts ut. Det har antagits att projekten är optimala och tillfredsställer all efterfrågan inom 
områdena. Efter ett antal diskussioner har det dock bestämts att detta inte är fallet. Som det 
redan nämnts är Frösunda mer av en sovstad medan Liljeholmskajen är en levande stadsdel 
under utveckling. Det är då intressant att ta erövringsgraderna från Liljeholmen och tillämpa 
dem på Frösunda för att visa hur detaljhandeln kunde se ut. Efterfrågan för Frösunda tas fram på 
nytt om allt annat sedan tidigare antas gälla. 

Idag har Frösunda erövringsgraderna 31 % och 15 % för PMA och SMA. Detta ger ett behov av 
detaljhandel som är 2 875 kvm, den faktiskt uthyrda lokalytan.  

 

Frösunda Torg Primärområde Sekundärområde Dagbefolkning 

Potentiell erövringsgrad inom 

marknadsområdet 

                              0,31                           0,15     

Detaljhandelsyta som stöds i 

marknadsområdet, kvm 

                           2 073                            160                             643    

Total detaljhandelsyta från 

marknadsområdet, kvm 

                           2 875      

Tabell 37. Köpkraftsmodellen, den faktiskt uthyrda lokalytan i Frösunda 

Med Liljeholmens indata som är 50 % respektive 20 % för PMA och SMA skulle lokalytan för 
detaljhandel istället varit 4 199kvm. 

 

Frösunda Torg Primärområde Sekundärområde Dagbefolkning 

Potentiell erövringsgrad inom 

marknadsområdet 

                              0,50                           0,20      

Detaljhandelsyta som stöds i 

marknadsområdet, kvm 

                           3 343                            213                             643    

Total detaljhandelsyta från 

marknadsområdet, kvm 

                           4 199      

Tabell 38. Köpkraftsmodellen, Frösunda scenario med Liljeholmskajens indata 

Frösunda hade alltså kunnat byggas ut betydligt mer i jämförelse med vad som faktiskt finns 
idag. Då hade det funnits utrymme för ett större utbud och butiksmix.  
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I (Lundgren, 2010) framgår det att det finns ett samband mellan lägenhetsköparnas upplevelser 
av ett bostadsområde och deras vilja att bo där. En fallstudie har gjorts i Frösunda och med hjälp 
av ett statistiskt test har det kommit fram att området kring Frösunda torg och Frösunda port kan 
uppfattas som tråkigt. Det kan vara en av anledningarna till att handeln i Frösunda inte uppnår 
sin fulla potential.  

5.2 Butiksstruktur 
Om butiksstrukturen för Liljeholmen tillämpas i Frösunda hade dagligvaruhandeln och 
sällanköphandeln varit betydligt större än idag. Detta framgår från tabellen nedan.   

 

Frösunda   

Total Yta (kvm) 2830 

    

Enligt: Frösunda idag   

Butikstyp     

Dagligvaruhandel 28%       785 

Sällanköpsvaruhandel 1%       35 

Restauranger 71%       2010 

Egentlig Detaljhandel 100%   2830 

Tabell 39. Butiksstruktren för Frösunda idag 

Frösunda   

Total Yta (kvm) 4199 

    

Enligt: Liljeholmen   

Butikstyp     

Dagligvaruhandel 35%       1452 

Sällanköpsvaruhandel 25%       1058 

Restauranger 40%       1689 

Egentlig Detaljhandel 100%   4199 

Tabell 40. Butiksstruktren för Frösunda med Liljeholmskajen som referens 
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6. Diskussion och slutsats 
Syftet med examensarbetet var att utveckla en modell som beräknar efterfrågan för detaljhandel 
i större bostadsområden. Två referensprojekt delvis byggda av JM valdes ut för en närmare 
analys. Undersökningen byggdes på en modell som publicerats av Appraisal Institute, USA. 
Denna modell har sedan tillämpats på två referensprojekt och anpassats till svenska 
förhållanden. Under arbetets gång har det blivit klart att enbart modellen som beräknar behovet 
efter detaljhandelsyta inte är tillräcklig för JMs syften. Efter diskussioner med JM har modellen 
kompletterats med fler analyser som kundsegmentering och butiksfördelning. Alla dessa 
analyser ger en mer komplett bild över hur ett bostadsområde borde se ut.  

Referensprojekten som valdes ut var Frösunda och Liljeholmskajen. Det första steget i 
examensarbetet var att tillämpa Appraisals Institute modell på dessa områden. Modellen har 
beskrivits utförligt och det har visats att den kan användas i Sverige. Dock har modellen vissa 
svagheter. Den är komplex och har många olika steg samt flera känsliga variabler. Exempelvis 
har indata som hushållets konsumtionsandel för detaljhandel, försäljningskravet och procent av 
detaljhandel som går till studerad typ av köpcentrum fåtts av HUI. Även om det är en 
professionell organisation som utreder handeln i hela Sverige, är det viktigt att förstå och 
ifrågasätta deras uppgifter. På grund av skillnader i resurser kan dessa variabler observeras i mer 
transparenta förhållanden i USA, där det finns flera olika institutioner och tidningar som inriktar 
sig på att ta fram nyckeltal för köpcentrum. Till exempel procenttalet som går till studerad typ 
av köpcentrum kan beräknas från fall till fall med hjälp av listor med procentsatser för alla 
kategorier inom detaljhandeln. Som det nämnts i teorin läggs dessa sedan ihop beroende på 
vilka av kategorierna som finns representerade. Detta ger en bättre uppskattning än HUIs 44 % 
som är en generell procentsats för den lokala detaljhandeln. Denna siffra är aktuell för både 
Frösunda och Liljeholmen fastän deras handel ser olika ut. Frösunda består av dagligvaruhandel 
och restauranger medan Liljeholmen har en del butiker. Även om det är sällanköpsbutiker, 
borde Frösundas procentsats vara lite lägre än Liljeholmens. En konsekvens av den eventuellt 
överskattade procentsatsen i Frösunda är de underskattade erövringsgraderna. Det betyder att 
erövringsgraderna för Liljeholmen och Frösunda kan i verkligheten ligga närmare varandra.  

Dock finns det även variabler som kunnat bekräftas i detta arbete, t.ex. att serviceytan i områden 
ska uppgå till 15 % av den totala ytan. Både i Liljeholmen och i Frösunda har denna procentsats 
stämt överens med verkligheten. Det är inte omöjligt att andra uppgifter från bland annat HUI är 
korrekta men det finns utrymme för utveckling. Om JM har ett närmare samarbete med HUI, 
kommer uppgifterna att anpassas mer efter behov och förbättras.  

En annan del i modellen som det diskuterats mycket kring är dagbefolkningen. Det finns ingen 
”rätt” metod för att spegla verkligheten utan att det blir en analytikers uppgift att hitta ett bra 
sätt. I detta arbete var fokus på kontorsarbetare i både Frösunda och Liljeholmen. Deras antal 
beräknades med hänsyn till kontorsytan och deras köpbeteende uppskattades grovt. Detta kan 
förbättras i framtiden genom att göra en större undersökning av köpbeteendet där flera arbetare 
eller kontor medverkar. Det kan vara tillräckligt med att 50 personer svarar på frågor om deras 
köpvanor och det blir en bättre uppskattning än för nuvarande. I detta examensarbete har dock 
fokus varit mer på att hitta ett möjligt analyssätt. 
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En annan del av analysen har varit att titta på kundsegmenteringen och hur aktuell den blir i 
utvecklingen av ett bostadsområde. SCBs statistik för Frösunda och Liljeholmen bekräftades av 
Conzooms undersökning om livsstilar i dessa områden. Boende består främst av yngre 
människor där de flesta ännu inte bildat familj. De tjänar bra och gillar att spendera pengar på 
snygga saker med bra kvalité, gå på restaurang, ge pengar till välgörenhet. Conzoom kallar 
denna målgrupp för Lyxlirarna.  

I analysen kom det fram att Lyxlirarnas intressen stämde överens med en del butiker som finns i 
Liljeholmen. Detta är till skillnad från Frösunda där den enda butiken som finns är en optiker. 
Både områdena har samma målgrupp vilket leder till slutsatsen att Frösunda inte uppnår sin 
fulla potential inom handeln. Som det nämnts i analysen har en fallstudie gjorts i Frösunda och 
att området kring Frösunda torg samt Frösunda port kan uppfattas som tråkigt och inget bra 
ställe att mötas på. Dessa två kan hänga ihop om konsumenternas vilja att handla påverkas av 
områdets uppbyggnad. En levande stadsdel som Liljeholmskajen lockar fler människor och med 
hjälp av detta kan butikerna gå med vinst.  

Bland Lyxlirarna, som till största delen består utav singlar, finns det redan en del människor 
som blivit småbarnsföräldrar. Det är viktigt att komma ihåg att SCBs statistik kan vara 
missvisande och antalet ensamboende kan överskattas. Egentligen skulle det kunna vara många 
fler som bor ihop och är på väg att skaffa familj. Följaktigen kan fördelningen mellan singlar 
och barnfamiljer vara jämnare i framtiden om en av dessa målgrupper inte väljer att flytta. Till 
exempel har det varit brist på förskolor i Liljeholmskajen vilket kan leda till att JM tappar 
kunder inom barnfamiljsgruppen. Detta kan påverka handeln då många i denna grupp är 
mamma-/pappalediga och spenderar mycket tid i området. En bostadsutvecklare borde ha den 
utvecklingen i åtanke och anpassa områden efter båda målgruppernas behov. Förutom att inrikta 
sig mer på barn inom handeln, är det viktigt att ordna fler grönområden och lekplatser. En 
sökning bland forum på Internet visar att det är brist på dessa.  

Det sista steget i analysen var att titta på butiksfördelningen i Liljeholmen och Frösunda jämfört 
med Stockholm och Riket. Frösunda bestod till två tredjedelar av restauranger och en tredjedel 
dagligvaruhandel. I Liljeholmen var det mer jämnfördelat men fotfarande fler restauranger än 
”normen”. Även om statistiken stämde någorlunda överens för dagligvaruhandel, var 
skillnaderna stora för andra kategorier. Det kan förklaras med att denna statistik är för större 
handelsplatser vilket skiljer sig från detaljhandeln inom bostadsområden. En annan anledning 
kan ha att göra med Lyxlirarnas livsstil. De gillar att äta ute vilket förklarar den höga andelen 
restauranger. Dessutom har både Frösunda och Liljeholmen en del dagbefolkning som bidrar till 
restaurangverksamheten. En slutsats som kan dras blir att inte förlita sig på SCBs statistik för 
butiksfördelning alltför mycket. Liljeholmskajen ser ut att ha en bra butiksmix och dessa 
procentsatser kan vara mer lämpliga i andra områden med Lyxlirarna som målgrupp. Dock 
borde fler områden undersökas innan detta kan bekräftas.  

Sammanfattningsvis, har bostadsföretag ett stort samhällsansvar när de utvecklar nya områden. 
Att använda sig av den matematiska modellen som beräknar efterfrågan i ett område är en bra 
början. Detta arbete visar att modellen kan tillämpas och anpassas till den svenska marknaden. 
JM kan sedan välja att vidareutveckla modellen och dess indata genom samarbete med 
exempelvis HUI och SCB. Det går även att förbättra modellen genom att studera fler projekt, 
jämföra resultaten med konsultrapporter. Dock handlar det inte enbart om att kunna beräkna 
efterfrågad yta. Analysen har visat att det handlar även om att skapa mervärden som att välja 
rätt sorts butiker, kunna erbjuda service efter behov, ha bra mötesplatser och grönområden. Ett 
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attraktivt område lockar både privatpersoner och företag som vill driva sin verksamhet där. I sin 
tur gynnar detta bostadsutvecklaren som kan ta ut högre priser. Som det skrivits i teorin hänger 
bra stadsdelar ofta ihop med kommersiellt framgångsrika stadsdelar. 

I framtiden vore det även intressant att undersöka fler områden och granska hur detaljhandeln 
påverkas av områdets utseende.  
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http://www.mallofscandinavia.se/W/do/centre/mall-of-scandinavia Hämtat den 2013-02-25 

Liljeholmsområdet 

http://www.jm.se/bostader/sok-bostad/stockholm/stockholm/liljeholmskajen/liljeholmskajen-
omradesinformation/ Hämtat den 2013-02-25 

Liljeholmstorget 

http://www.liljeholmstorget.se/about Hämtat den 2013-02-25 

Basområdeskarta för Frösunda  

http://www.tmr.sll.se/Global/Dokument/Statistik/Omradesdata/Basomradeskartor2010/Blad02.p
df Hämtat den 2013-02-25 

Basområdeskarta för Liljeholmen  

http://www.tmr.sll.se/Global/Dokument/Statistik/Omradesdata/Basomradeskartor2010/Blad01.p
df Hämtat den 2013-02-25 

Kartor för beskrivning av bostadsprojekten  

www.eniro.se Hämtat den 2013-02-25 

www.maps.google.se Hämtat den 2013-02-25 

Conzoom 

www.conzoom.se Hämtat den 2013-05-03 

7.3 Muntliga källor 
Pettersson, Olof, Projektledare JM AB 

Berndt Lundgren, KTH 

Jonas Sköld, Market Decider 
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8. Bilaga 

8.1 Conzoom  
Figurerna visar hur kundgruppen F1 är i jämförelse till resten av befolkningen. Detta kan 
jämföras med erhållen data från SCB. 

Ålder 

 

Inkomst 
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Familjetyp 

 

Antal barn 
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8.2 Produktivitets analys 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Råsunda Torg Objektets marknadsposition         
    Sämre   Medel   Bättre   

Underkategorier Mycket Moderat Något  Neutralt Något Moderat  Mycket  
Antal butiker     x         
Parkering x             
Tillgänglighet               
   - Bil     x         
   - Buss   x           
   - Gå       x       
Storlek   x           
Trivsel   x           
Livstilshandel     x         
Varumärken x             
Butiksmix   x           
Marknadsföring x             

Poäng resultat   
Antalet underkategorier 3 4 3 1 0 0 0 
Poäng fördelning 0 2 4 5 6 8 10 
Summa poäng 0 8 12 5 0 0 0 
Total poäng för objektet 25             

Procentuell skillnad från 
genomsnittet 

50% 
            

            

 

Solna Centrum Objektets marknadsposition         
    Sämre   Medel   Bättre   

Underkategorier Mycket Moderat Något  Neutralt Något Moderat  Mycket  
Antal butiker           x   
Parkering           x   
Tillgänglighet               
   - Bil           x   
   - Buss           x   
   - Gå         x     
Storlek           x   
Trivsel         x     
Livstilshandel         x     
Varumärken           x   
Butiksmix           x   
Marknadsföring         x     

Poäng resultat   
Antalet underkategorier 0 0 0 0 4 7 0 
Poäng fördelning 0 2 4 5 6 8 10 
Summa poäng 0 0 0 0 24 56 0 
Total poäng för objektet 80             

Procentuell skillnad från 
genomsnittet 

248% 
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Liljeholmstorget Galleria Objektets marknadspositio n         
    Sämre   Medel   Bättre   

Underkategorier Mycket Moderat Något  Neutralt Något Moderat  Mycket  
Antal butiker           x   
Parkering             x 
Tillgänglighet               
   - Bil         x     
   - Buss         x     
   - Gå         x     
Storlek           x   
Trivsel           x   
Livstilshandel         x     
Varumärken           x   
Butiksmix         x     
Marknadsföring           x   

Poäng resultat   
Antalet underkategorier 0 0 0 0 5 5 1 
Poäng fördelning 0 2 4 5 6 8 10 
Summa poäng 0 0 0 0 30 40 10 
Total poäng för objektet 80             

Procentuell skillnad från 
genomsnittet 

74% 
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