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Sammanfattning 
 

Vår uppsats grundar sig på hur branscher och butiker sametablerar sig på en geografisk marknad. 

Motivet till att butiker vill sametablera sig är att de vill dra fördel av varandras kundgrupper och 

höja attraktionskraften för handelsområdet, vilket ger fler spontanbesök och därmed ett ökat 

kundunderlag. Detta fenomen är vad som menas med klustring. 

 

Syftet med denna uppsats är att beskriva hur vissa branscher och butiker sametablerar sig på en 

geografisk marknad och om vissa branscher klustrar sig mer än andra. Kan man se om 

klustringen skiljer sig på något sätt geografisk inom en handelstad. Avsikten är att skapa ett 

underlag för befintliga och nya handelområde för att öka handelsområdets attraktivitet för 

konsumenterna. 

 

Uppsatsens undersökning bygger på att vi har besökt alla Skövdes butiker och ställt ett antal 

frågor till butikscheferna. Vi ska med hjälp av undersökningen se vilka branscher som klustrar 

sig mer än andra i de olika handelsområdena och om klustringen skiljer sig geografiskt inom en 

handelstad. Butiksinventeringen genomförs med hjälp av ett personligt besök i butikerna för att 

samla in relevant information som vi ska använda för att kunna dra värdefulla slutsatser i vår 

uppsats. Resultatet av den kvantitativa observationen och intervjuer med butikscheferna kommer 

att ligga till grund för uppsatsens analys och slutsats. 
 

Uppsatsens teoretiska referensram har byggts upp kring två teorier. En av dem är 

Centralortsteorin som beskriver produktens räckvidd och tröskelvärde. Den andra är Klusterteorin 

som beskriver hur butiker grupperar sig för att dra fördel av varandras kundgrupper, höja 

attraktionskraften, öka kundunderlaget och få fler spontanbesök. 

 

De centrala slutsatserna för uppsatsen är att vi har hitta flera kluster i de olika branscherna, bland 

annat motor och klädkluster. Vi har kommit fram till att Centralortsteorin stämmer bra i vissa 

handelsområden tillexempel bostadsområden som har underlag för produkter med kort räckvidd 

och lågt tröskelvärde. 
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1. INLEDNING 

I detta kapitel kommer vi att ge läsaren en insikt av vad denna uppsats handlar om. Vi kommer att ta 

upp uppsatsens bakgrund och problemställning, problemformulering, syfte samt vilka avgränsningar 

vi har gjort och varför. Vi kommer även att belysa undersökningen och uppsatsens disposition i detta 

kapitel. 

 

1.1 Bakgrund och problemställning 

Denna uppsats handlar om butiker och branschers sametablering på en geografisk marknad. Motivet 

till att butiker vill sametablera sig är att de vill dra fördel av varandras kundgrupper och höja 

attraktionskraften för handelsområdet vilket ger fler spontanbesök och därmed ett ökat 

kundunderlag. Fenomenet kallas för klustring och de butiker som klustrar sig i ett köpcentrum får 

även stordriftsfördelar som till exempel gemensam marknadsföring och lägre hyra, men samtidigt 

ökar konkurrensen. Fördelen för konsumenterna blir ett bredare urval av butiker och varor på en och 

samma plats och de kan uträtta flera ärenden samtidigt.1 Flera av de köpcentra som finns idag, är 

väldigt lika varandra och består oftast av samma kedjor. Fredrik Bergström visar i en rapport att en 

klädkedja som H&M ofta ligger på samma handelsplats som Lindex, Dressmann och KappAhl och 

att Din Sko ofta ligger i samma galleria som Wedins.2  

 

Ett motiv som driver kedjorna till att etablera sig i samma regioner och på samma handelsplatser är 

att ta marknadsandelar och upprätthålla en god lönsamhet. ”Företag med god lönsamhet har tre 

gånger så stor chans att uppnå hög tillväxt jämfört med företag som växer snabbt men utan vinst.” 

För att nå dessa mål har de ofta en tydlig etableringsstrategi. Strategin visar hur och var de ska 

lokalisera sina butiker. En del butikskedjor etablerar sig i regioner med ett stort kundunderlag och på 

marknadsplatser med stora kundflöden.3 

 

En förutsättning för att en butik ska bli lönsam är att den etablerar sig på en plats med tillräckligt 

stort kundunderlag. För att läget ska vara intressant är det viktigt att man har många grannar och att 

                                                 
1 Schmidt Thurow, H, & Sköld Nilsson, A, (2004) Sid. 27  
2 Bergström, F, Kolterjahn, F, Karlsson, H, (2004) 
3 www.iva.se/templates/page.aspx?id=1138  
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det är ”rätt” grannar, en del butikskedjor trivs tillsammans med andra butiker i samma bransch. Detta 

gäller främst handeln av kläder, skor och sportartiklar.4 

 

Det är känt inom handeln att ”handel föder handel” och att ett stort utbud av butiker och varor, lockar 

till sig fler kunder. Detta kompenserar mer än väl de nackdelar som uppstår när man ligga nära sina 

konkurrenter. En orsak till att ”handel föder handel” är att konsumenter på ett tids- och 

kostnadseffektivt sätt kan utvärdera butikernas utbud. Därmed kan konsumenterna minska sina sök- 

och informationskostnader eftersom de slipper åka långa sträckor mellan olika butiker och istället 

kan de hitta allt på ett och samma ställe.5 

 

Sametablering och klustring har samma innebörd. Det betyder att branscher och butiker etablerar sig 

nära varandra i ett handelsområde för att dra fördelar av varandras kundgrupper. Författarnas syfte är 

att undersöka klustringen i de olika handelsområdena för att kunna ge svar på problemformuleringen. 

 

1.2 Problemformulering 

Hur klustrar sig butiker med varandra på en geografisk marknad? Hur skiljer sig klustringen 

geografiskt inom en stad? Klustrar sig vissa branscher mer än andra? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att beskriva hur vissa branscher och butiker sametablerar sig på en 

geografisk marknad och om vissa branscher klustrar sig mer än andra. Kan man se om klustringen 

skiljer sig på något sätt geografisk inom en handelstad. 

 

1.4 Ämnesval, perspektiv och avgränsningar 

Vi har valt att fördjupa oss i klusterfenomenet eftersom det är ett viktigt ämne som påverkar en 

handelstads attraktivitet och detta berör både butiker och konsumenter. För att göra ämnet intressant 

har vi varit tvungna att göra vissa avgränsningar. Vi har begränsat oss till Skövde kommun. Vår 

undersökning handlar om hur butiker på olika handelsplatser i Skövde och huruvida vissa branscher 
                                                 
4 Bergström, F, Kolterjahn, F, Karlsson, H, (2004) 
5 www.hui.se/LitiumDokument20/GetDocument.asp?archive=3&directory=48&document=380 
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klustrar sig mer än andra. Vi har valt att göra en inventering av de butiker som finns i Skövdes olika 

handelsområden, med hjälp av en kvantitativ undersökning i form av observationer och intervjuer 

med butikscheferna. Vi har valt Skövde eftersom det är en medelstor stad med cirka 50 000 invånare 

och det gör att Skövde kan vara representativ för många andra städer. 

 

När det gäller indelningen av handelsområden har vi valt att slå ihop några närliggande butiker till ett 

handelsområde. Vi har valt att vissa butiker som säljer likartade produkter exempelvis klockbutiker, 

smycke och guld och bijouterier, dessa får ingå i samma bransch som vi kallar för ”smycke, ur och 

guld”. Vissa butikers utbud har varit svåra att kategorisera efter bransch exempelvis Ica-Maxi och 

Coop Forum, vi har valt att kalla de för ”varuhus”. Detta har vi gjort för att kunna hantera 

informationen på bästa sätt. 

 

1.5 Definition av begrepp 

Här vill vi ge en förklaring av de olika begrepp som finns i vår uppsats för att ge läsaren en förståelse 

av begreppen som vi har använt. 

 

Detaljhandel Ett sammanfattande begrepp för de distributionsföretag som säljer varor till 

konsumenter. Detaljhandeln delas in i två grupper; dagligvaruhandeln och 

sällanköpsvaruhandeln.6 

 

Externa köpcentra  köpcentra som är lokaliserade i utkanten av eller utanför tätorterna.7 

 

Frekvensanalys När man vill analysera ett fenomens frekvens eller omfattning.8 

 

Kluster/sametablering  Gruppering av butiker, i syfte att dra fördel av varandras kundgrupper och 

för att öka den gemensamma attraktiviteten.9 

 

Kundunderlag  De kunder som ett företag räknar med att kunna få.10 

                                                 
6 Schmidt Thurow, H; & Sköld Nilsson, A, (2004) Sid. 216 
7 www.ne.se  
8 Jacobsen, D I, (2002) Sid.149 
9 Schmidt Thurow, H; & Sköld Nilsson, A, (2004) Sid. 218 
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Köpkraft  Köpkraften är den del av den disponibla inkomst som kan användas för att 

köpa varor och tjänster.11 

 

Observation  Iakttagelse, vetenskaplig metod för insamling av data för att fastställa fakta 

och förhållanden.12 

 

Räckvidd Det maximala sträckan som en konsument är villig att resa för att nå 

utbudet.13 

 

Stordriftsfördelar Ett företag upplever stordriftsfördelar om produktions kostnader minskar 

genom att verksamheten organiseras i stora enheter.14 

 

Tröskelvärde  Det minsta kundunderlag som ett företag kräver för att kunna drivas 

lönsamt.15 

 

1.6 Undersökningen  

Undersökningens empiriska del baseras på observationer av butiksbeståndets fördelning på olika 

handelsplatser i Skövde kommun. Genom personliga besök i butikerna ställde vi ett antal frågor till 

butikscheferna för att samla in information som vi ska använda för att kunna dra värdefulla slutsatser 

i vår uppsats. Frågorna handlar om butikens namn, bransch och handelsområde. Resultatet av 

observationerna och intervjuerna kommer att ligga till grund för uppsatsens analys och slutsats. 

 

                                                                                                                                                                    
10 www.laurelli.com/ordbok/show.asp?a=h&b=kundunderlag.asp  
11 www.ekonomifakta.se/sv/Ordlista/?letter=K  
12 www.ne.se  
13 Falk, T, & Julander, C-R, (1983) Sid. 35 
14 www.ekonomifakta.se/sv/Ordlista/?letter=S  
15 Falk, T, & Julander, C-R, (1983) Sid. 35 
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1.7 Uppsatsens dispositioner 

Vår uppsats disposition ser ut så här: 

Kapitel 

ett 

I det här kapitlet behandlas inledning, bakgrund och problemformuleringen som 

ligger till grund för uppsatsen, syfte, uppsats, avgränsningar och disposition.

 

Kapitel 

två 

Här tar vi upp de teorier som kommer att ligga till grund för vår uppsats.  

 

Kapitel 

tre 

I det tredje kapitlet redogör vi för den metod som vi har valt att arbeta utifrån. 

 

Kapitel 

fyra 

I resultat och analys kapitlet behandlar vi undersökningen och den grundar sig på de 

data som vi har fått fram genom observationer och intervjuer. Vidare analyserar vi 

undersökningen och jämför med teorin för att ha en bra grund och stå på för att kunna 

drar värdefulla slutsatser. 

 

Kapitel 

fem 

I vårt slutsats kapitel kommer vi ge svar på vår problemformulering. 

 

Kapitel 

sex 

Vi tar upp i den avslutande kapitel våra diskussioner och rekommendationer. 
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2 TEORETISK REFERENSRAM  

Här nedan följer den teori som vi anser vara relevant för uppsatsen. Den teoretiska referensramen 

ger styrka och skapar ett underlag för uppsatsens undersökningsdel. Sist redogör vi för det 

sammanhang som finns mellan uppsatsens problemformulering och den teorin vi har valt och med 

detta vill vi ge en insikt i valet av teorier. 

 

2.1 Sametablering i teorin 

Det finns två teorier som försöker förklara sametablering av branscher och butiker. Det är 

Centralortsteorin och Klusterteorin. Dessa båda teorier bygger på ett antal olika antaganden och de 

leder fram till olika resultat. Enligt Centralortsteorin kommer butiker i olika branscher att 

sametableras på olika ställen enligt ett mönster som bestämts av produkternas olika ”ordning”. Enligt 

Klusterteorin kommer butiker att sametableras för att de tillsammans ska kunna skapa en ökad 

attraktionskraft. Enligt denna teori sametablerar sig även butiker inom samma bransch, de etablerar 

sig gärna nära varandra. Teorin säger att två butiker ur samma bransch till och med kan ligga vägg i 

vägg med varandra.  

 

2.2 Centralortsteorin 

Centralortsteorin menar att vid en given befolkningsfördelning måste kundunderlaget kunna uppnås 

inom det maximala avstånd som kunden är villig att resa för att nå ett visst utbud. Vilket betyder att 

ju mer specialiserat utbudet är desto större marknadsområde krävs. Med specialiserat utbud menas 

sällanköpsvaror som kräver ett större kundunderlag i upptagningsområdet och samtidigt har både 

längre räckvidd och högre tröskelvärde. Dagligvaror har både kortare räckvidd och lägre 

tröskelvärde än sällanköpsvaror. En närbutik har betydligt mindre kundunderlag eftersom deras 

räckvidd är kortare och tröskelvärdet är lägre, i jämförelse med en livsmedelsavdelning i ett 

köpcentrum.16 

 

                                                 
16 Falk, T, & Julander, C-R, (1983) Sid. 35-37 
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Centalortens förmåga att dra köpkraft från de mellanliggande orterna beror dels på deras folkmängd 

och utbud och avståndet till respektive centralort och dess mellanliggande orter. De två faktorer som 

Centralortsteorin bygger på är drivkraften för centralorterna att bli mer konkurrenskraftiga som 

handelsplats. Vi ska framöver i vår uppsats göra en analys och se om Centralortsteorin stämmer med 

verkligheten. 

 

Teorin fokuserar på att förklara lokalisering och interna 

strukturer av handelskluster i städer. Centralortsteorin är alltså 

en lokaliseringsteori för handel och service. Enligt 

Centralortsteorin kommer butikernas val av lokalisering att 

bestämmas av framförallt två faktorer:17  

1. Produktens räckvidd 

2. Produktens tröskelvärde 

Här nedan ger vi en förklaring av de två faktorerna: 

2.2.1 Produktens räckvidd 

Den första faktorn i Centralortsteorin är produkters räckvidd som handlar om det maximala avstånd 

som konsumenter är villiga att resa för att nå ett visst utbud och det påverkas främst av hur lång tid 

det tar och vad transporten kostar. Räckvidden är den längsta sträckan som en konsument är villig att 

åka för att köpa en viss produkt.18 

 

Det finns en rad olika faktorer som påverkar en produkts räckvidd, här nedan beskriver vi tre av 

dessa:19 

• Inkomstskillnader är en faktor. Ju högre den disponibla inkomsten är desto större är kundernas 

efterfrågan av produkter och desto längre sträcka är kunderna villig att resa för att nå utbudet. 

• Priset på en vara är en annan faktor som spelar in för hur långt en konsument är beredd att åka 

och priset på andra varor som konsumenten efterfrågar spelar också in. 

• En tredje faktor är vilka varor och varumärken som konsumenten prioriterar att konsumera. 

 

                                                 
17 Falk, T, & Julander, C-R, (1983) Sid. 35  
18Falk, T, & Julander, C-R, (1983) Sid. 35 
19Falk, T, & Julander, C-R, (1983) Sid. 39-47 
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Konsumenter vill kombinera sina shoppingturer så att de innehåller en variation av inköp. För att 

kunna ta hänsyn till att konsumenterna var villiga att resa till ett köpcentrum längre bort, var 

forskarna tvungna att skapa en modell som rymmer inköp av produkter med högt och lågt 

ordningstal på ett och samma ställe.20 

 

2.2.2 Produktens tröskelvärde 

Den andra faktorn i Centralortsteorin är utbudets tröskelvärde som handlar om den minsta 

efterfrågan eller kundunderlag som ett företag kräver för att kunna drivas lönsamt.21 Kundunderlaget 

och efterfrågan avgör om en butik ska etablera sig på en stor eller liten ort. När det gäller produkter 

med lågt kundunderlag och stor efterfrågan, så som livsmedelsprodukter, kan dessa butiker även 

etablera sig på mindre orter. När det gäller varor som har lågt kundunderlag och låg efterfrågan så 

som bilar av exklusiva märken, finns dessa butiker oftast på de större centralorterna, eftersom 

kundunderlaget kommer från centralorten och flera små och medelstora orter runt om centralorten. 

 

Figuren beskriver centralorter av första, andra, tredje 

ordningen och detta bestäms av hur omfattande och varierat 

serviceutbudet är. När en centralort är av första ordningen 

erbjuder den minst service. Centralorter med högre 

ordningstal har samma serviceutbud som de med lägre 

ordningstal plus någon eller några flera servicefunktioner. 

Centralortsteorin behandlar även relationen mellan produkter 

och marknaden. Den utgår ifrån att handeln i centralorten tillhandahåller varor och tjänster för de 

egna invånarnas behov, men samtidigt finns det en efterfrågan i omgivningen som innebär att 

människor kommer att resa in till de centrala orterna för att handla.22 Centralorterna skapar på så sätt 

ett hierarkiskt system vilket medför att konsumenter från mindre orter vänder sig till en större ort, för 

inköp av vissa produkter.23 

                                                 
20 Eppli, M J, & Benjamin, J D, (1994) 
21 Falk, T, & Julander, C-R, (1983) Sid. 35 
22 Kent, T, & Omar, O, (2003) Sid.210-ff 
23 Eriksson, A, Eriksson, L, Roholt, N (1994) Sid. 265-267 



 9

2.2.3 Produkter av högre och lägre ordning 

Produkter som har en låg ordning har en kort räckvidd och ett lågt tröskelvärde exempelvis 

dagligvaror. Produkter med hög ordning har lång räckvidd och ett högt tröskelvärde exempelvis bilar 

och möbler.24 

 

Enligt Malmberg & Korpi, visar Centralortsteorin på ett samspel mellan de två sidorna; på den ena 

sidan står efterfrågan av varor och på den andra sidan de olika utbudspunkterna.25 Varor med lång 

räckvidd och högt tröskelvärde finns endast i de större orterna. Varor med kort räckvidd och ett lågt 

tröskelvärde som dagligvaror och andra varor som konsumeras ofta återfinns även på de mindre 

orterna.26 

 

Man kategoriserar produkter efter deras räckvidd och tröskelvärde. Produkter som har en kort 

räckvidd och ett lågt tröskelvärde är exempelvis dagligvaror som lokalisering i anslutning till 

bostadsområden och kommunikationsstråk. Produkter som bilar har lång räckvidd och högt 

tröskelvärde. Därför kommer bilar endast att säljas i de större orterna. För produkter med medelhögt 

tröskelvärden som kläder finns det butikerna samlade till begränsade områden, centrala 

affärsdistriktet eller köpcentra.27 

 

Den viktigaste kritiken som har riktats mot Centralortsteorins antagande, är att konsumenterna är 

rationella med avseende på resans längd, det förutsätts att konsumenter vill resa så kort sträcka som 

möjligt för att nå utbudet. Kritikerna påstår att konsumenternas mål inte är att minimera resandet 

utan istället försöka maximera nyttan av en resa och göra flera ärendet samtidigt.28 

 

                                                 
24 Falk, T, & Julander, C-R, (1983) Sid. 35-36 
25 Utbudspunkter är det samma som butiker/inköpsställen 
26 Malmberg, B, & Korpi, M, (2000) Sid. 23 
27 Falk, T, & Julander, C-R, (1983) Sid. 46-47 
28 Falk, T, & Julander, C-R, (1983) Sid. 37-38 
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2.3 Klusterteorin 

I detta kapitel ger vi en beskrivning av klusterteorin och uppkomsten av de olika handelsområdena 

samt klustereffekter. 

2.3.1 Beskrivning av klusterteorin 

Klusterteorin har en annan utgångspunkt jämfört med Centralortsteorin. Klusterteorin tillåter att två 

butiker av samma bransch kan etablera sig i samma handelsområde. Klustringen handlar om att det 

finns en koncentration av butiker i ett geografiskt område som ofta har fördelar av närheten till 

varandra.29 Med andra ord anser Klusterteorin att butiker klustrar sig med varandra av ekonomiska 

skäl. Vissa branscher etablerar sig i ett område där de kan klustra sig, för att dra fördelar av 

varandras kundunderlag. Klustring betyder att butiker grupperar sig för att kunna dra fördel av 

varandras kundgrupper samt få en högre attraktionskraft, ökat kundunderlag, fler spontanbesök och 

möjligheten till ökad försäljning, samtidigt som konkurrensen ökar.30  

 

Enligt Thurow och Nilsson finns det i grunden tre olika typer av klusterprinciper, (1) kompletterande 

butiker, (2) jämbördiga butiker och (3) konkurrerande butiker. Här nedan beskriver vi dessa tre 

klusterprinciper: 31  

1. Kompletterande butiker är vanligast i köpcentrum. Butikerna klustrar sig för att dra kunder till 

köpcentrumet och göra det så lockande som möjligt för de utvalda målgrupperna. Vissa 

köpcentrum riktar sitt utbud till barnfamiljer. 

2. Jämbördiga butiker hittas i exempelvis outlets, dessa butiker har gemensamma mål, att de vill nå 

konsumenter som är prisjägare och efterfråga produkter med låga priser. 

3. Konkurrerande butiker i vissa branscher etablerar sig bredvid varandra i ett köpcentrum. Detta 

gäller såväl kläd, smycken och skobutiker. För konsumenter som vill jämföra utbud och priser är 

det självklart bekvämt, men ur butikernas synvinkel är det osäkert om en placering bredvid en 

konkurrent leder till bättre försäljning.  

 

                                                 
29 Schmidt Thurow, H, & Sköld Nilsson, A (2004) Sid 27 
30 Schmidt Thurow, H, & Sköld Nilsson, A (2004) Sid 27 
31 Schmidt Thurow, H, & Sköld Nilsson, A (2004) Sid 27 
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2.3.2 Kluster av butiker och marknadsplatser 

Kluster av butiker skapar marknadsplatser med en geografisk spridning inom en centralort, vilka ofta 

delas in i tre huvudgrupper:32  

1. Stadskärnan 

2. Externa köpcentrumen  

3. Bostadsområdescentrum  

 

När de externa köpcentrumen och handelsplatserna växte fram under 1970- och 1980-talen innebar 

detta en konkurrens inte bara mellan butikerna inom en marknadsplats, utan även mellan de olika 

marknadsplatserna.33  

 

Här nedan kommer en beskrivning av de olika handelsområdena: 

Stadskärnan i många städer har förändrats under de senaste åren. Förut fanns det många 

dagligvarubutiker som nu har ersatts av mindre delikatessbutiker samt sällanköpsbutiker.34 

Butikernas ägare satsar mer på lönsamma och framgångsrika butikskoncept i stadskärnorna som 

konkurrensmedel. Därför har inte försäljningen påverkas negativ i stadskärnorna av den externa 

handeln. Enligt Bergström och Fölster kommer helhetsupplevelsen att bli viktigare i framtiden och 

detta gäller både i köpcentrumen och i stadskärnorna.35 Bergström skriver i sin bok ”Kampen om 

köpkraften”, om en stad där ett köpcentrum etablerades som blev ett hot mot stadskärnan. Det nya 

köpcentrat lyckades även locka till sig konsumenter från de kringliggande städerna. Stadskärnan gav 

inte upp kampen om köpkraften och med en stor uppfräschning av stadskärnan lyckades de några år 

senare få tillbaka kunderna och till och med öka sin omsättning.36 

 

Externa köpcentrumen har blivit allt fler och större. Utvecklingen sker genom att de butiker som 

redan är etablerade expanderar. Det finns två orsaker till att köpcentrum har varit så pass 

framgångsrika. En av dessa orsaker är urbaniseringen, som betyder att människor flyttar in till 

städerna, och handeln följer alltid kunderna. Den andra orsaken är att folk har större tillgång till bil, 

                                                 
32 Bergström, F, & Fölster, S, (2005) Sid. 31-32 
33 Eklund, H, & Rämne, U, (2003) Sid. 14 
34 Bergström, F, & Fölster, S, (2005) Sid. 37 
35 Bergström, F, & Fölster, S, (2005) Sid. 42-43 
36 Bergström, F, & Fölster, S, (2005) Sid. 39 
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vilket medför att de kan röra sig friare och kan förflytta sig vart de vill.37 Andra faktorer som har haft 

stor betydelse för etableringen av de flesta köpcentrumen är befolkningsmängden och närheten till 

stora trafikleder och bra kollektivtrafik. Detta för att konsumenterna lättare ska kunna ta sig dit 

oavsett vilket färdmedel de väljer.38 Ett bra köpcentrum bör ha en stark ankarbutik och en bra mix av 

kompletterande butiker för att skapa attraktivitet. Ankarbutiken är en viktig dragare och i många fall 

det avgörande skälet varför konsumenten väljer en viss handelsplats.39 

 

Utbudet i de befintliga köpcentrumen är väldigt likriktat, det vill säga att de flesta större och mindre 

kedjorna finns etablerade där. Detta leder till att de ser väldigt lika ut, oavsett vart konsumenterna 

väljer att handla. Att utbudet är likriktat behöver inte vara något negativt. En förutsättning för att ett 

köpcentrum ska bli konkurrenskraftigt och attraktivt är att flera av kedjebutikerna etablerar sig där. 

Kedjorna har ofta förmånliga priser och stort utbud med bra köpevillkor på sina produkter, därför 

finns det stor efterfråga på deras varor. Trots detta kommer det inte att vara tillräckligt på längre sikt 

eftersom konkurrensen hårdnar mellan de olika köpcentren. Detta leder till att de blir tvungna att 

profilera sig tydligare och hitta andra vägar för att särskiljas från konkurrerande köpcentra.40 Vissa 

butikskedjor tycker mer om att etablera sig i köpcentrum. Bland de kedjor som har störst andel av 

sina butiker i externcentrum är Dressmann, H&M, MQ och Intersport. Många av de större kedjorna 

har även valt att etablera sig både i köpcentrumen och i stadskärnan exempelvis KappAhl, Lindex 

och Din Sko.41 

 

I Köpcentrumkatalogen 2006/2007 beskrivs ett bostadsområdescentrum som även kan kallas för 

närhetscentrum. Där finns det ofta en större livsmedelsbutik som huvudbutik. Ibland kan det även 

finnas bank, post och frisör för att tillfredsställa de behov som finns hos invånarna i de närliggande 

bostadsområdena.42 

 

                                                 
37 Bergström, F, & Kolterjahn, F, (2004) Sid. 4-5 
38 Bergström, F, & Kolterjahn, F, (2004) Sid. 13-14 
39 Eppli, M J, & Benjamin, J D, (1994) 
40 Bergström, F, & Kolterjahn, F, (2004) Sid. 5-7 
41 Bergström, F, & Kolterjahn, F, (2004) Sid. 27-28 
42 Moradi, S, & Karlsson, H, (2007) 
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2.3 3 Effekter av Klustring 

När butiker med likartat sortiment etablerar sig nära varandra bildas en klustereffekt. Gemensamt 

erhåller de en högre attraktionskraft som de inte skulle nå upp till om de valt att etablera sig på olika 

ställen. Denna klustereffekt bidrar till att locka till sig fler kunder. Effekten av klustringen blir 

således ett ökat kundunderlag och fler spontanbesök på grund av den höga attraktionskraften.43 En 

annan effekt av klustring är att butiker som ligger nära varandra lockar ett större antal kunder till 

varje butik än om de hade valt att ligga var för sig.44 Alzubaidi skriver att det finns en tendens till att 

externa etableringar ökar valmöjligheten för kunderna. Detta ökar pressen på den befintliga 

detaljhandeln i stadskärnan att erbjuda vad kunderna vill ha. Bergström och Cronholm skriver vidare 

i sin rapport att externa köpcentrum skapar tillväxt genom att locka fler kunder till orten och 

förhindrar att stadens invånare spenderar sina inkomster utanför kommunen. När externcentrum 

lockar till sig nya kunder besöker de även stadskärnan. Allt detta leder i sin tur till en positiv bild av 

staden.45 Fördelen med klustringen för konsumenterna är att de får ett bredare urval av produkter på 

en och samma plats och att de kan uträtta flera ärenden samtidigt. 

 

2.4 Summering av teorin 

Här nedan gör vi en summering av teoriernas förväntade resultat. Vilka vi har valt att lägga till 

grund för vår undersökning och analys. 

 

2.4.1 Förväntade empiriska resultat om Centralortsteorin stämmer 

Enligt Centralortsteorin kan två möbelbutiker inte etablera sig i samma handelsområde, däremot kan 

man förvänta sig att hitta två matbutiker i samma handelsområde. Detta beror på de faktorer som 

Centralortsteorin bygger på, produktens räckvidd och tröskelvärde. Det finns produkter med kort 

räckvidd och lågt tröskelvärde exempelvis mjölk, tobak och snabbmat och produkter med lång 

räckvidd och högt tröskelvärde exempelvis bilar och möbler. Kundunderlaget och efterfrågan på 

produkten avgör om en butik ska etablera sig på en stor eller liten ort. När det gäller produkter med 

litet kundunderlag och hög efterfrågan som livsmedelsprodukter, kan dessa butiker även etablera sig 

                                                 
43 Bergström, F, & Fölster, S, (2001) Sid. 66-67 
44 Bergström, F, & Fölster, S, (2005) Sid. 48 
45 Bergström, F, & Cronholm, M, Forskningsrapport S93 
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på mindre orter. Produkter med stort kundunderlag och låg efterfrågan som bilar borde därför 

etablera sig på de större orterna. 

 

Om Centralortsteorin stämmer överens med verkligheten förväntar vi oss att finna branscher med 

höga ordningstal representeras av en butik från varje bransch i ett handelsområde. Branscher med 

lågt ordningstal kan representeras av flera butiker ur samma bransch till exempel livsmedel i ett 

handelsområde. 

 

2.4.2 Förväntade empiriska resultat om klusterteorin stämmer 

Enligt klusterteorin kan man hitta butiker ur samma bransch som är grannar med varandra och en del 

butiker vill gärna klustra sig med andra i samma bransch. Ekonomiska skäl är grunden till varför 

butiker klustrar sig, det vill säga att de vill bidra till att handelsområdet blir attraktivt och att de kan 

dra fördelar av varandras kunder, ökat kundunderlag och fler spontanbesök på grund av den höga 

attraktionskraften.46 Ett annat resultat av klustring är att butiker som ligger nära varandra lockar ett 

större antal kunder till varje butik än om de hade valt att ligga var för sig. Enligt klusterteorin kan 

även två möbelbutiker ligga intill varandra. Butiker som kompletterar varandra bildar ett kluster för 

att dra nytta av varandras kunder till exempel i ett motorkluster kan man hitta bland annat 

bensinstation, bilförsäljare och bilverkstad nära varandra. I vissa köpcentrum ligger butiker av 

samma bransch för att kunna konkurrera och komplettera varandra och enligt teorin kan priset vara 

ett konkurrensmedel. 
 

Om klusterteorin stämmer överens med verkligheten förväntar vi oss att finna att butiker klustrar sig 

med varandra ur samma bransch. Klustringen kan vara kompletterande, konkurrerande eller 

jämbördig. Vi kan också hitta två butiker ur samma bransch med ordningstal ”1” i ett och samma 

handelsområde. 

                                                 
46 Bergström, F, & Fölster, S, (2001) Sid. 66-67 
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3 METOD 

I det här kapitlet beskriver vi hur vi har gått tillväga för att samla in den information som krävs för 

att kunna besvara uppsatsen problemformulering. Vi ska även klargöra på vilket sätt vi samlade in 

informationen och förklara varför vi valde att göra som vi har gjort och varför vi har tagit vissa 

beslut. Informationen är hämtad från utvalda teorier inom ämnet som vi tycker är relevant för 

uppsatsen. 

 

3.1 Utveckling av problemställning 

Vi var intresserade av att ta reda på mer om hur olika branscher och butiker har klustrat sig i de olika 

handelsområdena, och att se handelsområdenas geografiska spridning i en centralort som Skövde. 

Därför kan vi bestämma att utgångspunkten för vår undersökning är empiriskt utformad. Den 

problemformulering vi bestämde oss för måste definieras, den måste föras från en teoretisk till en 

operativ nivå. Den här fasen i undersökningsprocessen är nog den mest tidskrävande. Efter att vi 

hade bestämt oss för uppsatsens problemformulering, gjorde vi avgränsningar för att arbetet inte 

skulle bli för brett. Vi valde enbart att titta på hur branscher och butiker har klustrat sig med varandra 

och hur det skiljer sig i de olika handelsområdena. Dessa avgränsningar är avgörande för att vi ska 

kunna genomföra den empiriska undersökningen.47 Med dessa avgränsningar ges en tydlig bild av 

vad som kommer att undersökas och vad som inte ingår i undersökningen. 

 

Enligt Jacobsen kan avgränsningar i en undersökning göras explicit eller implicit. En explicit 

avgränsning är när undersökaren tydligt talar om vad undersökningen fokuserar på och vad dem inte 

ska fokuserar på. Samtidigt görs implicita avgränsningar omedvetet. När avgränsningar görs 

omedvetet beror det på att författarna har fördomar. Vår målsättning är att vara så explicita som 

möjligt i vår undersökning. De variabler som ligger till grund för vår problemställning är kluster och 

klustring. Problemställningen avgör vilket slag av undersökningsupplägg som vi bör använda. Enligt 

Jacobsen så måste vi veta om problemställningen är klar eller oklar, förklarande eller beskrivande 

samt om vi vill kunna generalisera resultatet eller inte. Vi kan konstatera att vår problemformulering 

är klar eftersom det finns teorin inom ämnet som vi kommer att använda. Den är också beskrivande 

                                                 
47 Jacobsen, D I, (2002) Sid. 65-66 
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eftersom vi vill visa hur något är men inte orsaken till detta. Till sist vill vi att resultatet ska kunna 

generaliseras på likvärdiga handelsområden.48 När ämnet och undersökningsupplägget var fastställt 

kunde vi gå vidare och välja undersökningsutformning. 

 

3.2 Val av undersökningsutformning 

Enligt Jacobsen beror valet av undersökningsutformning på om uppsatsen ska gå på bredden eller på 

djupet, det vill säga extensiv (bred) eller intensiv (djup) undersökning. Den extensiva utformningen 

är mest lämplig om man vill ha generella resultat då undersöker man ett fåtal variabler på många 

respondenter. Den intensiva utformningen passar när man vill få detaljerade svar från sina 

respondenter och då undersöks ett fåtal respondenter men många variabler, samt om uppsatsen är 

beskrivande eller förklarande.49 Vi kan konstatera att vår problemformulering är klar och 

beskrivande, därför vill vi gå på bredden med vår undersökning. De tre vanligaste metoderna för 

kvantitativa undersökningar är postenkäter, telefonintervjuer och standardiserade besöksintervjuer. 

Den typ som dominerar vid insamling av fakta är frågeformulär med givna svarsalternativ.50 

 

Vi har valt en kvantitativ observation eftersom vi vill veta hur ofta ett fenomen som klustring, 

uppträder i Skövdes handelsområden och vi ska undersöka många enheter för att kunna generalisera. 

Vi ska besöka alla Skövdes butiker och ställa ett antal frågor till butikscheferna. Enligt Jacobsen, vid 

en bred undersökning så ska man ställa frågor till många enheter om man vill få ett resultat som kan 

generaliseras. Vid djup undersökning, så intervjuar man inte så många enheter men man går på 

djupet i intervjuerna och får fram mycket och detaljerad information.51 Vi vill samla in information 

som vi kan använda i vår analys och därmed kunna dra värdefulla slutsatser. När vi har valt 

problemformulering och utformning av vår undersökning då är nästa steg att välja 

undersökningsmetod. 

 

                                                 
48 Jacobsen, D I, (2002) Sid. 73, 74, 81 
49 Jacobsen, D I, (2002) Sid. 94, 99-100 
50 Jacobsen, D I, (2002) Sid. 279-281 
51 Jacobsen, D I, (2002) Kap. 5 
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3.3 Undersökning 

Enligt Jacobsen finns det åtta olika faser i undersökningsprocessen och av dessa åtta är de tre första 

gemensamma oberoende av vilken metod man sedan väljer för datainsamlingen. Jacobsen 

presenterar i den tredje fasen att det finns två olika metoder att välja emellan, den kvantitativa och 

den kvalitativa metoden. Undersökningsmetoden är en förutsättning för att kunna genomföra en 

undersökning och att man ska välja den metod som stämmer bäst överens med det syfte som arbetet 

bygger på. Vi anser att den undersökningsmetod som var mest lämplig för vår uppsats syfte och den 

problemformulering vi valt att närmare undersöka, är främst den kvantitativa observationsmetoden.52 

Dessa metoder presenterar vi närmare i underrubriken val av undersökningsmetod.  

 

3.3.1 Val av undersökningsmetod 

Vi har valt att använda oss utav den kvantitativa observationsmetoden för vår informationssamling. 

Vi valde metoden eftersom vi ska gå på bredden i den undersökningen som vi ska genomföra. Att gå 

på bredden är en förutsättning för att vi ska kunna lösa vår uppgift. Den kvantitativa observations 

metod är bra eftersom man undersöker många enheter och samlar in de uppgifter som behövs för att 

kunna lösa problemet.53 Vi har valt att göra intervjuer med butikscheferna för att få svar på några få 

frågor. Det finns olika grader av strukturering av intervjuer från helt sluten med fasta svarsalternativ 

till helt öppna samtal utan givna svar. Vi ska använda oss av slutna frågor som var och en av 

butikscheferna ska besvara efter sina förutsättningar. Enligt Jacobsen är den kvantitativa metod den 

mest lämpliga när man har goda förkunskaper i ämnet och problemställningen är klar och när man 

vill beskriva ett fenomens frekvens eller omfattning.54 Nästa fråga är, vilken datainsamlingsmetod 

ska vi använda oss av? 

 

3.3.2 Val av datainsamling 

Vid val av datainsamling bestämde vi oss för att använda den kvantitativa observationsmetoden och 

göra intervju med butikscheferna. Eftersom vi ska besöka alla butiker i Skövde, för att kunna göra en 

frekvensstudie. 

 
                                                 
52 Jacobsen, D I, (2002) kap. 3 
53 Jacobsen, D I, (2002) Sid. 142  
54 Jacobsen, D I, (2002) Sid. 149 
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Enligt Jacobsen är undersökningen en metod för att samla in empirin. Vid insamling av empiri bör 

undersökningen uppfylla två krav. Dessa krav är att empirin måste vara giltig och relevant (valid) 

och att empirin måste vara tillförlitlig och trovärdig (reliabel). Med giltighet och relevans menar 

Jacobsen att vi faktiskt mäter det som vi önskar att mäta och att det vi har mätt uppfattas som 

relevant, samt att det vi har mätt och fått fram om några få enheter även gäller för flera enheter i 

verkligheten. Med tillförlitlighet och trovärdighet menar Jacobsen att undersökningen måste gå att 

lita på och att resultaten är trovärdiga. För att se om undersökningen är tillförlitlig, borde man få 

ungefär samma resultat om undersökningen skulle genomföras en gång till, då anses undersökningen 

vara tillförlitlig. Jacobsen skriver också att man vill ha ett resultat som mäter det vi är intresserade av 

och som man kan lita på. För att detta ska uppnås så måste undersökningen genomföras på ett 

korrekt sätt.55 

 

3.3.3 Val av enhet 

Vid val av enheter så är det klart vilka enheter vi ska 

undersöka eftersom vi har ett samarbete med 

Handelskraft Skövde. De enheter som vi ska undersöka 

är Skövdes butiker och handelsområden. Vi gör detta 

för att se hur olika branscher och butiker klustrar sig 

med varandra och samtidigt ska vi göra en kartläggning 

av Skövdes butiker åt Handelskraft Skövde. Med hjälp 

av figuren vill vi visa hur Skövde kommun ser ut. Vi 

har först delat in kommunen i två delar, Skövdes 

centralort och utanför centralorten. Vi ska undersöka de 

handelsområden som ligger i centralorten. 

 

3.3.4 Kritik till undersökningsmetoden 

Den undersökningsmetod som vi har valt är kvantitativa observationer och intervjuer med 

butikscheferna i form av några få frågor med begränsade svarsalternativ. Det finns vissa nackdelar 

med dessa metoder som man ska vara medveten om. Nackdelar med den kvantitativa metoden är att 

                                                 
55 Jacobsen, D I, (2002) Sid. 21-22 
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informationen är ytlig och man ska nöja sig med att mäta ganska enkla förhållanden och det är svårt 

att gå på djupet. Svaren bestäms genom standardiserade frågor och svarsalternativ. Frågeställaren 

bestämmer i förväg vad som är relevant att besvara. Kvantitativa metoder är ofta ganska 

individualistiska. Observationer och intervjuer är tidskrävande eftersom vi ska besöka alla butiker i 

Skövde. Vi tycker att dessa två metoder överstämmer med vår problemformulering. 
 

3.3.5 Analys 

Analysprocessen av en kvantitativ undersökning utgörs enligt Jacobsen av en frekvensanalys56 av 

förekomsten av branscher och butiker i de olika handelsområdena. Genom att korstabellera dessa 

förekomster får man ett bra underlag för att kunna göra en jämförelse med Centralsortsteorin och 

Klusterteorin. I resultat- och analyskapitlet har vi gjort en samställning av den information som vi 

har fått fram och sedan sökte vi samband mellan den teoretiska referensramen och undersökningen, 

där redovisas likheter och olikheter mellan teori och praktik. 

 

3.3.6 Slutsats 

Slutsats är den delen av uppsatsen som bygger på analysen. För att granska att våra slutsatser 

stämmer med uppsatsen problemformulering använde vi oss av några kontrollfrågor. Den första är, 

kan vi lita på det som vi har samlat in? Har vi påverkat svaren på något sätt? Har vi gjort 

undersökningen på ett bra sätt eller har något gått snett? Har vi använt rätt kategoriseringen av den 

insamlade informationen? För att kontrollera om svaren som vi har fått fram stämmer, borde en ny 

undersökning ge samma resultat. Enligt Jacobsen så kan vi fråga oss om vi har valt rätt enheter till 

undersökningen och om dessa respondenter har gett oss sann information.57 

 

Grunden till våra slutsatser är uppsatsens resultat och analys som ligger i samma kapitel, där ställde 

vi teorin mot den information som vi fick fram i vår undersökning. Slutsatsen bygger på likheter och 

olikheter i kapitlet resultat och analys. Vi har svarat på de tre frågor som vi ställde upp i 

problemformuleringen. 

 

                                                 
56 Jacobsen, D I, (2002) Sid. 149 
57 Jacobsen, D I, (2002) Sid. 259 
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3.4 Litteraturval 

När vi valde litteratur så hade vi som utgångspunkt relevant litteratur från olika kurser på 

Butikschefsprogrammet vid Högskolan i Skövde. Vi gjorde en kedjesökning för att hitta andra 

böcker och rapporter som var relevanta för ämnet. Vi har även använt oss av systematisk sökning i 

elektroniska källor under vår informationsinsamling som man kan söka i olika databaser och på 

Internet utifrån olika ämnesord, rubriker, författarens namn som ger exakta träffar på det som 

eftersöks.58 Det svåra med systematisk sökning är att välja relevanta sökord annars får man för 

många träffar och det blir tidskrävande att sortera informationen.59 Vi har fått olika tips från vår 

handledare, kontaktpersoner på Skövde kommun och av våra studiekamrater. 

                                                 
58 Rienecker, L, & Jörgensen, P, Sid. 119 
59 Rienecker, L, & Jörgensen P, Sid. 119-120 
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4. RESULTAT OCH ANALYS 

Uppdragen till undersökning kommer från Handelskraft i Skövde som är en arbetsgrupp som består 

av Skövde kommun och näringslivet i Skövde. Arbetsgruppen har startat för att utveckla handeln i 

Skövde. I arbetsgruppen ingår Skövde kommun, Svensk Handel, Fastighetsägarna, TV4 Skaraborg, 

Skaraborgs Allehanda, Västgötatidningar, Nordea och Swedbank.  

 

Här nedan redogörs för den information vi har fått fram i vår undersökning därefter följer en 

sammankoppling av vår undersökning med den teoretiska referensramen som finns i uppsatsens 

andra kapitel. Här analyserar vi resultatet utifrån de teoretiska begreppen Centralortsteorin och 

klusterteorin. Det här kapitlet ligger till grund för slutsatserna i nästkommande kapitel. Vi redogör 

för undersökningen av Skövdes olika handelsområden. Inledningsvis beskriver vi Skövde som ett 

handelscentrum. 

 

4.1 Beskrivning av Skövde som en handelsstad 

Vi har använt Skövde som empirisk utgångspunkt. Skövde är ett handelscentrum i Skaraborg och få 

orter i landet kan mäta sig med den utveckling som pågår i Skövde. Detaljhandeln har de senaste tio 

åren ökat med drygt 40 procent och detaljhandeln i Skövde försätter att växa. Commerce-gallerian i 

centrum har byggts ut under 2007 och har fått flera nya butiker. Maxi-huset på Norrmalm håller på 

att byggas ut med omkring 10 000 kvadratmeter samt det nya området Stallsiken som kommer att 

öppna i etapper under 2008 med cirka 18 000 kvadratmeter butiksyta.60 

 

                                                 
60 www.skovde.se  
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4.2 Beskrivning av Skövdes handelsområde 

Undersökningen omfattar 18 handelsområde, 31 branscher och 227 butiker. De handelsområden som 

ingår i undersökningen är: Centrum, Commerce, Vasastaden, Hallenbergsrondellen, Havstena, 

Badhusrondellen, Mariesjö, Östermalm, Mariestadsvägen, Norrmalm, Maxi-huset, Hasslum, 

Aspelund, Stallsiken, Hentorp, Kilbacken, Rydsrondellen och Södra Ryd. 
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4.2.1 Skövdes handelsområde 

I den här tabellen visar undersökningen de olika handelsområdena och antalet butiker som finns i 

varje handelsområde.  

 

Handelsområde Antal butiker 

Centrum  68 
Commerce 31 
Vasastaden 8 
Hallenbergsrondellen 10 
Havstena 1 
  
Badhusrondellen 5 
Mariesjö 15 
Östermalm 3 
Mariestadsvägen 7 
Norrmalm 20 
  
Maxi-huset 22 
Hasslum 5 
Aspelund 10 
Stallsiken 10 
  
Hentorp 2 
Kilbacken 1 
Rydsrondellen 6 
Södra Ryd 3 

Totalt antal butiker 227 

 
Tabellen visar Skövdes 18 handelsområde sorterade efter avståndet från Centrum. Vi kan läsa att 
Centrum är det största handelsområdet och därefter kommer Commerce, Maxi huset, Norrmalm, 
Mariesjö. 
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4.2.2 Fördelning av butiker i de olika branscherna 

Tabell nedan visar fördelningen av de 227 butiker på de 31 branscherna och de kommer presenteras 

från den största till den minsta. 

 

Bransch Antal butiker 
Kläder 44 
Möbler/inredning 19 
Motor  16 
Livsmedel 16 
Hemelektronik och foto 14 
Järn och bygghandel 12 
Sport och fritid 10 
Skor 10 
Smycken, ur och guld 8 
Bensin 7 
Tyger 6 
Tobak och spel (kiosk) 6 
Blommor 5 
Hälsokost 5 
Bok och papper 5 
Konfektyr 5 
Elektronik 4 
Optik 4 
Kosmetik 4 
Spel och leksak 4 
Diverse 4 
Verktyg och maskiner 3 
Varuhus 3 
Väskor, hattar 2 
Symaskiner 2 
Present 2 
Djurbutik 2 
Läkemedel 2 
Musikinstrument 1 
Barnartiklar 1 
Alkohol 1 

Totalt 227 
Tabell visar att: 

• 109 av de 227 butiker tillhör kläder, möbler/inredning, motor, livsmedel och hemelektronik 

branschen. 

• 47 tillhör järn och bygghandel, sport och fritid, skor, smycken, ur och guld och bensin. 
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• 27 butiker tillhör tyger, tobak och spel (kiosk), blommor och bok och papper. 

• 21 butiker tillhör konfektyr, elektronik, optik, kosmetik och spel och leksak. 

• 14 butiker tillhör diverse, verktyg och maskiner, varuhus, väskor, hattar och symaskiner. 

• 9 butiker tillhör present, djurbutik, läkemedel, musikinstrument, barnartiklar och alkohol. 

 

4.2.3 Branschindelning enligt Centralortsteorin  

Tabellen visar antal butiker som tillhör de olika branscherna. Med hjälp av Centralortsteorin ska de 

branscher som ingår i undersökning kategoriseras utifrån produkternas ordningstal som styrs av 

produktens räckvidd och tröskelvärde. Enligt Centralortsteorin fördelas produkter från hög till låg 

ordning.61 Med utgångspunkt i detta har författarna kategoriserat de olika branscherna i fyra ”nivåer” 

och denna fördelning har gjorts efter hur ofta konsumenterna efterfrågar de olika branschernas 

produkter. Produktens räckvidd handlar om avståndet mellan konsumenterna och butikerna och 

produktens tröskelvärde styrs av hur stor efterfrågan de olika produkterna har för att det ska löna sig 

att etablera en butik i ett handelsområde. Branscher som ingår i ordningstal ”1” och ”2” säljer 

produkter med lång räckvidd och högt tröskelvärde. Den enda skillnaden är att produkter med 

ordningstal ”2” konsumeras oftare än produkter med ordningstal ”1”. Branscher som ingår i 

ordningstal ”3” och ”4” säljer produkter med kort räckvidd och lågt tröskelvärde. Skillnaden mellan 

de två kategorier är att produkter i ordningstal ”4” köps oftare än produkter med ordningstal ”3”. 

Författarna bestämde sig för att dela in branscherna i fyra nivåer där de gav ordningen efter hur ofta 

man köper de olika produkterna och hur långt konsumenterna är villiga att åka för att köp en viss 

produkt. Konsumenter är villiga att åka långt för att köp en bil men inte så lång för att köp livsmedel. 

Därför kan en bilaffär ligga i ett handelsområde längre bort från konsumenterna eftersom de är 

villiga att åka en längre sträcka för att nå utbudet. 

                                                 
61 Falk, T, & Julander, C-R, (1983) Sid. 35 
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Bransch Butiker   Bransch Butiker 

Branscher av ordningstal ”1”    Branscher av ordningstal ”3”  

Möbler/inredning 19   Sport och fritid 10 
Motor 16   Bensin 7 
Järn och bygghandel 12   Hälsokost 5 
Smycken, ur och guld 8   Kosmetik 4 
Optik 4   Spel och leksak 4 
Verktyg och maskiner 3   Läkemedel 2 
Väskor, hattar  2   Present 2 
Symaskiner 2   Djurbutik 2 
Musikinstrument 1     
      
Branscher av ordningstal ”2”    Branscher av ordningstal ”4”  
Kläder 44   Livsmedel  16 
Hemelektronik och foto 14   Tobak och spel (kiosk) 6 
Skor 10   Blommor 5 
Tyger 6   Konfektyr 5 
Bok och papper 5   Diverse 4 
Elektronik 4   Varuhus 3 
Alkohol 1     
Barnartiklar 1     
 
 

Av tabellen kan man läsa detta: 

• Ordningstal ”1” består av 67 butiker i nio branscher och 19 av de säljer möbler/inredning. 

• Ordningstal ”2” består av 85 butiker i åtta branscher och 44 av dessa säljer kläder. 

• Ordningstal ”3” består av 36 butiker i åtta branscher och 10 av dessa säljer sport och fritid. 

• Ordningstal ”4” består av 39 butiker i sex branscher och 16 av dessa säljer livsmedel. 
 

4.3 Hur sametablerar sig branscher och butiker? 

I teorin nämns att produkter har olika ordningstal och ordningen bestäms utifrån de två centrala 

faktorerna i Centalortsteorin.62  
 

                                                 
62 Falk, T, & Julander, C-R, Sid. 35 
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4.3.1 Handelsområdenas mix av branscher med de olika ordningstalen 

Här nedan presenteras handelsområdenas mix av de olika branschernas ”ordningstal” som de får 

enligt Centralortsteorin eftersom de säljer olika produkter av lång eller kort räckvidd och högt eller 

lågt tröskelvärde. 
 
   Antal butiker och (branscher) av olika 

”ordning” 

Handelsområde Antal 
butiker 

Antal 
branscher 1 2 3 4 

Centrum  68 20 17 (5) 34 (5) 9 (6) 8 (4)
Commerce 31 16 6 (3) 18 (7) 4 (3) 3 (3)
Vasastaden 8 7 4 (4) 3 (2) 1 (1)
Hallenbergsrondellen 10 8 5 (3) 2 (2) 2 (2) 1 (1)
Havstena 1 1   1 (1)
      
Badhusrondellen 5 5 2 (2) 3 (3)
Mariesjö 15 8 10 (4) 1 (1) 3 (2) 1 (1)
Östermalm 3 3 1 (1)   2 (2)
Mariestadsvägen 7 7 2 (2) 1 (1) 2 (2) 2 (2)
Norrmalm 20 13 6 (4) 5 (3) 3 (2) 6 (4)
      
Maxi-huset 22 13 2 (2) 13 (4) 4 (4) 3 (3)
Hasslum 5 4 3 (2) 1 (1) 1 (1)
Aspelund 10 8 5 (3) 3 (3) 1 (1) 1 (1)
Stallsiken 10 6 6 (3) 3 (2)   1 (1)
      
Hentorp 2 2 1 (1) 1 (1)
Kilbacken 1 1   1 (1)
Rydsrondellen 6 2 5 (1) 1 (1)  
Södra Ryd 3 2   3 (2)

Totalt 227  67 85 36  39 
 
 
Tabellen visar hur vissa butiker som tillhör en viss bransch av viss ”ordning” har etablerar sig i de 

olika handelsområdena. Vi har valt att analysera det största handelsområdet: 

I centrum finns 68 butiker fördelade på 20 branscher. Det finns 17 butiker i fem branscher med 

ordningstal ”1”. Av ordningstal ”2” finns det 34 butiker i fem branscher. Av ordningstal ”3” finns 

det nio butiker i sex branscher. Av ordningstal ”4” finns det 8 butiker i fyra branscher. 
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4.3.2 Branscher och butiker med ordningstal ”1” 

Med hjälp av tabellen visas de olika handelsområdenas fördelning av butiker som säljer produkter 

med ordningstal ”1” utifrån Centralortsteorin. 

 

Handelsområde 
Motor 

Möbel 
inredning 

Järn 
och 

bygg

Smycken,
ur och 
guld Optik

Väskor 
hattar 

Musik 
instrument 

Sy 
maskiner

Verktyg 
och 

maskiner
          
Centrum   8  3 3 2  1  
Commerce  1  4 1     
Vasastaden          
Hallenbergs-
rondellen 2 1 2       
Havstena          
          
Badhusrondellen  1        
Mariesjö 5  3      1 
Östermalm  1        
Mariestadsvägen       1 1  
Norrmalm 1 1 3       
          
Maxi-huset  1  1      
Hasslum 1 2        
Aspelund 1  2      2 
Stallsiken 1 3 2       
          
Hentorp          
Kilbacken          
Rydsrondellen 5         
Södra Ryd          

Antal butiker / 
bransch 16 19 12 8 4 2 1 2 3 

 
 
Område med flest butiker i motorbranschen ligger i Mariesjö och Rydsrondellen med fem butiker i 
varje område. I centrum finns flest butiker av möbler/inredningsbutiker. 
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4.3.3 Branscher och butiker med ordningstal ”2” 

Med hjälp av tabellen visas de olika handelsområdenas fördelning av butiker som säljer produkter 

med ordningstal ”2” utifrån Centralortsteorin. 

Handelsområde 
Kläder Skor 

Hem 
elektronik Elektronik Tyg 

Bok 
och 

papper 
Barn-

artiklar Alkohol
         
Centrum  23 3 4  2 2   
Commerce 10 3 1 1 1 1  1 
Vasastaden 1   1 1 1   
Hallenbergs-
rondellen   1   1   
Havstena         
         
Badhusrondellen         
Mariesjö    1     
Östermalm 1        
Mariestadsvägen   1      
Norrmalm  1 3  1    
         
Maxi-huset 8 3 1  1    
Hasslum         
Aspelund 1  1 1     
Stallsiken   2    1  
         
Hentorp         
Kilbacken         
Rydsrondellen         
Södra Ryd         
Antal butiker / 

bransch 44 10 14 4 6 5 1 1 

 

Med hjälp av tabellen kan man se hur butiker ur samma bransch har kluster sig med varandra. Man 

kan också se att klädbranschen har flest butiker i centrum, Commerce och Maxi-huset. Enligt 

klusterteorin etablerar sig vissa branscher i ett område för att dra fördelar av varandras 

kundunderlag63 och det har klädbranschen gjort i Skövdes större handelsområden. Skobranschen har 

klustrat sig både i Commerce och i Maxi-huset. 

 

                                                 
63 Schmidt Thurow, H, & Sköld Nilsson, A, (2004) Sid. 27 
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4.3.4 Branscher och butiker med ordningstal ”3” 

Med hjälp av tabellen visas de olika handelsområdenas fördelning av butiker som säljer produkter 

med ordningstal ”3” utifrån Centralortsteorin. 

Handelsområde 
Sport 
och 

fritid Bensin 
Hälso 
kost Kosmetik

Spel 
och 

leksak Läkemedel Present Djurbutik
         
Centrum 2  3 1 1 1  1 
Commerce 1  1 2     
Vasastaden   1    2  
Hallenbergs-
rondellen 1 1       
Havstena         
         
Badhusrondellen 1 1       
Mariesjö  2   1    
Östermalm         
Mariestadsvägen 1 1       
Norrmalm 2       1 
         
Maxi-huset 1   1 1 1   
Hasslum     1    
Aspelund 1        
Stallsiken         
         
Hentorp  1       
Kilbacken         
Rydsrondellen  1       
Södra Ryd         
Antal butiker / 

bransch 10 7 5 4 4 2 2 2 

 

I tabellen kan man se att butiker som säljer produkter av ordningstal ”3” är utspridda på de olika 

handelsområdena. Produkter med ordningstal ”3” har enligt Centralortsteorin kort räckvidd och de 

ska finnas i de centrala handelsområdena och i köpcentra. Enligt klusterteorin är branscherna med 

ordningstal ”3” kompletterande till de andra branscherna i samma handelsområde. 
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4.3.5 Branscher och butiker med ordningstal ”4” 

Med hjälp av tabellen visas de olika handelsområdenas fördelning av butiker som säljer produkter 

med ordningstal ”4” utifrån Centralortsteorin. 

 

Handelsområde 
Livsmedel Blommor

Tobak 
och 
spel Diverse Konfektyr Varuhus 

       
Centrum  3 2 2  1  
Commerce 1  1   1 
Vasastaden 1      
Hallenbergs-
rondellen 

1      

Havstena 1      
       
Badhusrondellen 1 1 1    
Mariesjö 1      
Östermalm 1  1    
Mariestadsvägen 1   1   
Norrmalm 1   1 3  
       
Maxi-huset  1  1  1 
Hasslum     1 1 
Aspelund    1   
Stallsiken  1     
       
Hentorp 1      
Kilbacken 1      
Rydsrondellen       
Södra Ryd 2  1    
Antal butiker / 

bransch 16 5 6 4 5 3 

 

I tabellen kan man se att butiker som säljer produkter av ordningstal ”4” finns representerade i alla 

handelsområden med undantag för Rydsrondellen. I alla bostadsområdena som ingick i 

undersökningen finns minst en livsmedelsbutik. 

 

I tabellerna ”Branscher och butiker med ordningstal ”1” till ”4” presenterades olika branschers 

ordningstal som de får eftersom de säljer olika produkter av lång eller kort räckvidd och högt eller 
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lågt tröskelvärde samt hur de har etablerad sig i de olika handelsområdena enligt Centralortsteorin64. 

Här kommer en analys av de största handelsplatserna: 

 

• Centrum har 68 butiker i 20 branscher och domineras av produkter med ordningstal ”2”. 

• Commerce har 31 butiker i 16 branscher och domineras av produkter med ordningstal ”2”. 

• Maxi-huset har 22 butiker i 13 branscher och domineras av produkter med ordningstal ”2” och 

”3”. 

• Norrmalm har 20 butiker i 13 branscher och domineras av produkter som har ordningstal ”1” och 

”4”. 

• Mariesjö har 15 butiker i åtta branscher och produkter med ordningstalen ”1” och ”3” som 

dominerande branscher. 

• Aspelund har 10 butiker i åtta branscher som domineras av produkter med ordningstalen ”1” och 

”2”. 

• Södra Ryd som är det största bostadsområdet i undersökningen har tre butiker i två branscher och 

endast produkter med ordningstal ”4”. 

 

I enlighet med teorin spelar produktens räckvidd stor roll vid etablering av en butik i ett 

handelsområde. Det finns produkter som har kort räckvidd vars konsumenter är inte villiga att resa 

för att nå produkten och det påverkas främst av hur lång tid det tar och vad transporten kostar.65 

Undersökningen har visat att produkter med kort räckvidd så som livsmedel och tobak säljs också i 

bostadsområdena. Det har visat sig att i de bostadsområdena som ingick i undersökning finns minst 

en livsmedelsbutik eftersom det finns kundunderlag och efterfrågan av dessa produkter. 

 

4.5 Vilka klusterprinciper finns på Skövdes handelsplatser? 

I den här delen av undersökningen redovisas hur de olika branscherna har klustrat sig med varandra i 

de olika handelområdena. Enligt klusterteorin är branscherna kompletterande, jämbördiga eller 

konkurrerande.66  

                                                 
64 Falk, T, & Julander, C-R, Sid. 35  
65 Falk, T, & Julander, C-R, Sid. 35  
66 Schmidt Thurow, H, & Sköld Nilsson, A, (2004) Sid. 27 
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4.5.1 Branscherna med ordningstal ”1” 

Branscher 
Antal 

observerade 
kluster 

Här beskrivs om butikerna är kompletterande, jämbördiga 
eller konkurrerande 

Möbler/ 
inredning 
 

1 
 

Det finns ett kluster i centrum som är både konkurrerande och 
kompletterande 
 

Motor 
 

2 Har visat att motorkluster finns i två handelsområde, ett i 
Mariesjö och det andra i Rydsrondellen 
 

Järn  
och  
bygghandel 
 

2 I Mariesjö finns tre butiker, två av dem säljer färg och tapeter 
och en säljer byggvaror. Butiker är både konkurrerande och 
komplettera. På Norrmalm finns tre butiker som säljer färg och 
tapeter och de konkurrerar med varandra. 
 

Smycken,  
ur och guld 
 

2 Butikerna i Centrum är konkurrerande med varandra och 
butikerna i Commerce är också konkurrerande med varandra. 
Butikerna i de två handelsområdena kompletterar vandra. 
 

Optik 
 

1 I Centrum finns tre butiker som kompletterar varandra. 

Verktyg  
och 
maskiner 
 

1 I Aspelund finns två butiker som säljer kompletterande 
produkter eftersom en säljer stora jordbruksmaskiner och den 
andra säljer verktyg och små maskiner. 
 

Väskor, 
hattar 
 

1 I Centrum finns ett kluster med två butiker som är 
konkurrerande. 
 

 

Enligt teorin klustrar sig butiker med varandra för att dra fördel av varandras kunder.67 

Undersökningen har visat ett kluster för bilister vid Rydsrondellen som ligger i den norra delen av 

Skövde. Där finns tre stora bilhallar med nya och begagnade bilar, det finns två bilverkstäder och två 

bensinstation. Under våren kommer en stor däckverkstad att etablera sig i området. Vidare har 

undersökningen visat att i Mariesjö och Hasslum finns ytterligare ett kluster med fyra bilhallar som 

representerar åtta bilmärken. I de områdena finns även två bensinstationer, två däckverkstäder, en 

tillbehörsfirma och en motorcykelfirma som säljer nya och begagnade motorcyklar, de har även en 

tillbehörsbutik och en verkstad och enligt teorin gör de detta för att ökat kundunderlag och fler 

                                                 
67 Schmidt Thurow, H, & Sköld Nilsson, A, (2004) Sid. 27 
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spontanbesök på grund av den höga attraktionskraften68 som de bidrar tillsammans åt 

handelsområden. 

 

En butik som säljer exklusiva BMW har valt att lokalisera sig vid Hallenbergsrondellen, där de 

ligger som enda bilaffär i det handelsområdet. Med hänsyn till klusterteorin har de inte klustrat sig 

med de andra bilaffärerna i Skövde. Detta kan vi förklara med hjälp av Centralortsteori. När det 

gäller produktens räckvidd och tröskelvärde, då har bilar av exklusivare märken som BMW lång 

räckvidd och högt tröskelvärde. Konsumenterna är därför villiga att åka den sträckan som behövs för 

att besöka bilsalongen. 

 

4.5.2 Branscherna med ordningstal ”2” 

Branscher 
Antal 

observerade 
kluster 

Här beskrivs om butikerna är kompletterande, jämbördiga 
eller konkurrerande 

Kläder 
 

3 I Commerce finns både kompletterande och konkurrerade 
butiker. I Centrum är de konkurrerande och i Maxi-huset 
kompletterar butikerna varandra. Butikerna i Commerce och 
Maxi-huset konkurrerar med varandra. 
 

Hemelektronik 
 

2 I Centrum kompletterar butikerna varandra och på vissa 
produkter konkurrerar tillexempel kameror och mobiltelefoner. 
På Norrmalm konkurrerar butikerna med varandra. 
 

Skor 
 

3 I Commerce konkurrerar butikerna med varandra och i Maxi-
huset är butikerna både konkurrerar och kompletterar varandra. 
Skokluster i centrum är konkurrerande med Commerce. 
 

Tyger 
 

1 I Centrum finns två butiker som kompletterar varandra. 
 

Bok och 
papper 
 

1 I Centrum finns två butiker som kompletterar varandra. 

 

Tabellen ovan har visar tre kluster i klädbranschen i tre handelsområden. Dessa kluster kan man hitta 

i Centrum, Commerce och Maxi-huset: 

 

                                                 
68 Bergström, F, & Fölster, S, (2001) Sid. 66-67 
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• Centrum består av 68 butiker och 23 av butikerna ingår i klädbranschen. Dessa butiker säljer 

märkeskläder och är generellt sett exklusivare än klädbutikerna i Commerce. De konkurrerar inte 

med klädbutikerna i Commerce prismässigt, eftersom butikerna i centrum har en högre prisnivå. 

 

• I Commerce finns 31 butiker och 10 av butikerna säljer kläder från högt till lågt pris. En del av 

butikerna riktar sitt sortiment till hela familjen och en del riktar sitt sortiment till dam och herr. 

Resten av klädbutikerna riktar sitt sortiment till ungdomsgrupper. I Commerce finns både 

kompletterande och konkurrerande butiker. De butiker som säljer till dam och herr och har olika 

prisklasser är konkurrenter till varandra. Butiker som säljer till hela familjen är kompletterande 

till butiker som säljer dam och herr kläder. 

 

• I Maxi-huset finns det 22 butiker, av dessa är åtta stycken klädbutiker. Enligt teorin är 

kompletterande butiker vanligast i köpcentrum. Butikerna klustrar sig för att dra kunder till 

köpcentrumet och göra det så lockande som möjligt för de utvalda målgrupperna69. De butiker 

som säljer kläder i Maxi-huset ligger prismässig lågt och de kompletterar varandra. 

 

4.5.3 Branscherna med ordningstal ”3” 

Branscher 
Antal 

observerade 
kluster 

Här beskrivs om butikerna är kompletterande, 
jämbördiga eller konkurrerande 

Sport och fritid 2 I Centrum finns två butiker som riktar sitt sortiment till två 
olika målgrupper och de kompletterar varandra. I Norrmalm 
finns två butiker som kompletterar varandras utbud. 
 

Bensin 1 I Mariesjö finns två butiker som konkurrerar med varandra. 
 

Hälsokost 1 I Centrum finns tre butiker som riktar sitt sortiment till 
samma målgrupp och de konkurrerar med varandra. 
 

Kosmetik 1 I Commerce konkurrerar de två butikerna med varandra. 
 

Present 1 I Vasastaden kompletterar de två butikerna varandra. 
 

 

                                                 
69 Schmidt Thurow, H, & Sköld Nilsson, A, (2004) Sid. 27 
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Man kan se att branscher med ordningstal ”3” inte har klustrat sig på samma sätt som branscher med 

ordningstal ”1” och ”2”, eftersom produkter som ingår i ordningstal ”3” har kort räckvidd och lågt 

tröskelvärde. 

4.5.4 Branscherna med ordningstal ”4” 

Branscher 
Antal 

observerade 
kluster 

Här beskrivs om butikerna är kompletterande, jämbördiga 
eller konkurrerande 

Livsmedel 2 I Centrum och Södra Ryd kompletterar butikerna varandra och 
deras målgrupper är olika eftersom en av butikerna i respektive 
handelsområdena säljer special livsmedel. 
 

Tobak och 
spel (kiosk) 
 

1 I Centrum finns två butiker som är jämbördiga. 
 

Blommor 1 I Centrum är de två butikerna är både jämbördiga och 
konkurrenter. 
 

Konfektyr 1 I Norrmalm finns tre butiker som är konkurrenter till varandra. 
 

 

Här kan man se att de livsmedelsbutikerna är kompletterande eftersom de riktar sitt sortiment till två 

olika målgrupper. En butik i Södra Ryd och en butik i Centrum har specialiserat sig på utländska 

livsmedel. 
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5. SLUTSATS  

I detta kapitel redovisas de slutsatser vi har kommit fram till. Vi ska återkoppla det samlade intrycket 

som vi har fått fram genom vår undersökning och besvara uppsatsens problemformulering. 

 

De frågor som ställdes upp för denna uppsats var: 

1. Hur klustrar sig butiker med varandra på en geografisk marknad? 

2. Klustrar sig vissa branscher mer än andra? 

3. Hur skiljer sig klustringen geografiskt inom en stad? 

 

I detta avsnitt ska vi besvara dessa frågor i tur och ordning: 

När det gäller den första frågan ”Hur klustrar sig butiker med varandra på en geografisk marknad”? 

Utav resultat från vår undersökning har vi kommit fram till att: 

 

• Vissa butiker vill etablera sig med butiker ur samma bransch och med butiker som kan 

kompletterar dem. Vi har kommit fram till att klädbutiker etablerar sig nära varandra särskilt i de 

stora handelsområdena. Etablering av butiker ur olika branscher skiljer sig åt på de olika 

geografiska marknaderna. Butiker som säljer exklusiva märkeskläder ligger i de centrala delarna 

av stan. Vi har konstaterat att skobutiker gärna klustrar sig med klädbutikerna för att dra fördelar 

av deras kunder enligt klusterteorin70 och skobutikerna är kompletterande till klädbutikerna 

eftersom kunder som köper nya kläder ofta vill köpa nya skor. 

 

Andra frågan i vår problemformulering lyder så här: ”Klustrar sig vissa branscher mer än andra?” 

Resultatet av vår undersökning visar att: 

 

• Vissa branscher som kläd-, sko-, motor- och möbel/inrednings klustrar sig mer än andra i de 

branscher som ingick i undersökningen. 

 

• Klädbranschen har flest kluster, de återfinns i tre olika handelsområden. Dessa kluster ser lite 

olika ut beroende på i vilket område de ligger. I Centrum är klädklustret exklusivare och de 
                                                 
70 Schmidt Thurow, H, & Sköld Nilsson, A, (2004) Sid. 27 
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konkurrerar inte med klädklustret i Commerce. Klädklustret i Commerce består av 10 butiker, 

några av dem är konkurrerande och andra är kompletterande butiker. I Maxi-huset finns 

klädbutiker som är kompletterande och konkurrerande. De skobutiker som har etablerat sig i 

Maxi-husetär konkurrerande och kompletterar varandra. De kompletterar även klädbutikerna. 

 

• Undersökningen har visat två motorkluster för bilister, ett kluster vid Rydsrondellen. Där finns 

tre stora bilhallar, det finns två bilverkstäder och två bensinstation och en stor däckverkstad. Det 

andra klustret ligger i Mariesjö och Hasslum som tillsammans har fyra bilhallar, två 

bensinstationer, två däckverkstäder. 

 

• Kluster av livsmedelsbutiker återfinns i två handelsområden, Centrum och Södra Ryd och de 

butiker som har klustrat sig i dessa områden kompletterar varandra. Alla bostadsområdena som 

ingick i undersökningen har minst en livsmedelsbutik. 

 

• Vissa branscher klustrar sig mindre, produkter med ordningstal ”3”. De har valt att inte klustrat 

sig med butiker ur samma bransch men de klustrar sig med butiker i andra branscher för att 

komplettera varandras utbud. 

 

Den tredje frågan handlar om hur klustringen skiljer sig geografiskt inom en handelstad. Resultatet 

av vår undersökning visar att klustringen skiljer sig mellan olika handelsområden: 

 

• Vi kan konstatera att vissa branscher klustrar sig i vissa handelsområden. I området kring 

Rydsrondellen har motorbranschen ett kluster. Vissa av butikerna i det handelsområdet är 

konkurrerande och andra är kompletterande butiker. Det finns tre företag som säljer bilar och två 

av dem har även bilverkstad och försäljning av biltillbehör. I samma område finns två fristående 

bilverkstäder, en däckfirma, en bensinstations och en automatstation. 

 

• På en handelsplats hittade vi en butik som säljer exklusiva bilar som har valt att etablerar sig 

ensam vid Hallenbergsrondellen. Detta beror på att kundunderlaget och efterfrågan av deras 

produkter kommer från flera orter runt om Skövde. Exklusiva bilar har ordningstal ”1” och de 

har lång räckvidd och högt tröskelvärde eftersom kundunderlaget kommer från flera 
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kringliggande mindre orter runt centralorten71. Deras val att ligga ensamma är rätt enligt 

Centralortsteorin eftersom de kunder som är intresserade av att köpa exklusiva bilar är också 

beredda på att åka ganska lång för att nå utbudet. 

 

• Butiker med ordningstal ”4” som säljer livsmedel finns i de flesta bostadsområdena. Enligt 

Centralortsteorin har livsmedel kort räckvidd och lågt tröskelvärde72 och livsmedelsbutikernas 

etablering stämmer bra med det som teorin säger eftersom kunder inte vill betala resan och lägga 

ner tid på att åka långt för att bara köpa livsmedel. 

 

                                                 
71 Kent, T, & Omar, O, (2003) Sid.210-ff 
72 Falk, T, & Julander, C-R, sid. 35 
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6. DISKUSSIONER OCH REKOMMENDATIONER  

Nedan följer våra diskussioner och de rekommendationer som vi vill ge till dem som vill etablera en 

butik i något av Skövdes handelsområden. 

 

6.1 Diskussioner  

De två teorier som vi har använt stämmer bra överens med de resultat som vi har kommit fram till i 

vårt resultat och analysarbete. För att kunna skapa en handelsplats enligt Centralortsteorin som 

rymmer inköp av flera produkter med både höga och låga ordningstal på ett och samma ställe krävs 

en sametablering av olika branscher.73 I undersökningen kan vi se att Commerce, Maxi-huset och 

Stallsiken har många butiker från olika branscher. I de tre handelområdena finns olika branscher som 

erbjuder produkter med varierande prisnivå samt att utbudet riktar sig till olika målgrupper. Denna 

sametablering underlättar för konsumenter att göra flera ärenden samtidigt. Konsumenterna kan 

enligt teorin köpa både produkter med kort och lång räckvidd, högt och lågt tröskelvärde på en och 

samma handelsplats.74 Vidare kan vi konstatera att klusterteorins principer finns i de olika 

handelsområdenas kluster. Butiker ur samma bransch och butiker från andra branscher har klustrat 

sig på ett sätt som gör att de kompletterar, konkurrerar eller är jämbördiga med varandra. 

 

Vi kan konstatera att skobutiker gärna klustrar sig med klädbutiker eftersom de vill dra nytta av 

deras kunder och kompletterar varandras utbud. Konsumenter som handlar kläder köper ofta nya 

skor samtidigt. Enligt vår undersökning ligger klädbutiker och skobutiker nära varandra och 

prismässig ligger de oftast på samma nivå. I Maxi-huset finns flera klädbutiker med lägre pris och 

där finns även skobutiker med lågt pris. 

                                                 
73 Eppli, M J, Benjamin, J D, (1994) 
74 Falk, T, & Julander, C-R, Sid. 35 
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6.2 Rekommendationer 

Vår rekommendation kring hur de olika marknadsområdena ska göra sig attraktivare är att göra en 

analys av de faktorer som styr konsumenternas beslut att besöka en viss handelsplats. Det finns olika 

faktorer som kunder värderar högt, exempelvis en intressant butiksmix, god tillgänglighet, bra 

öppettider och bra parkeringsmöjligheter, samt att det finns caféer och restauranger. 

 

Vi rekommenderar att butiker som ligger i samma handelsområden gör gemensam marknadsföring. 

Det underlättar för konsumenter som vill analysera marknadsplatsernas olika utbud på ett tids och 

kostnadseffektivt sätt, för att slippa åka längre sträckor mellan olika butiker, eftersom de helst vill 

hitta alla produkter på ett och samma ställe. Om resan till butiken blir tidskrävande så framstår inte 

ens prisvärda varor som billiga i och med att konsumenterna sätter ett värde på tiden och resan till 

butiker kostar också pengar. 

 

Vi tror att flera butiker skulle tjäna på att se över sin lokalisering och eventuellt klustrar sig på en 

plats där konsumenterna kan förvänta sig att hitta en viss typ av butiker. Vi rekommenderar att 

butiksägarna bör ha en genomtänkt etableringsstrategi. Eftersom lokaliseringen är en viktig faktor för 

butikens lönsamhet. 

 

Vi tycker att ett bra köpcentrum bör ha en stark ankarbutik och en bra mix av kompletterande 

butiker, för att skapa ett attraktivt köpcentrum. Ankarbutiken är en viktig dragare till ett köpcentrum 

och den påverkar konsumentens val av inköpsställe. 
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 I

BILAGA  

Handelsområde Butik Bransch  
Aspelund Bygg Max Järn och bygghandel 
Aspelund Cheapy Järn och bygghandel 
Aspelund GJ Maskin AB Verktyg och maskiner 
Aspelund Mekonomen Motor 
Aspelund Ring up Hemelektronik och foto 
Aspelund Rydéns outlet Kläder 
Aspelund S-A Maskiner Verktyg och maskiner 
Aspelund SportGymButiken Sport och fritid 
Aspelund Svebry Elektronik 
Aspelund ÖoB  Diverse 
   
Badhusrondellen Cykelpunkten Sport och fritid 
Badhusrondellen Direkten spel & tobak Tobak, spel (kiosk) 
Badhusrondellen Ica Kvantum Livsmedel 
Badhusrondellen OK Q8 Badhusrondellen Bensin 
Badhusrondellen Vallentins blommor Blommor  
   
Centrum Aktuell Optik Optik 
Centrum All-video Konfektyr 
Centrum Apoteket Lejonet Läkemedel 
Centrum Björkdahls guld Smycken, ur och guld 
Centrum Blomsterhallen Blommor  
Centrum Br- leksaker Spel och Leksaker 
Centrum Cams Mode Kläder 
Centrum Clark´s Kläder 
Centrum Coop Konsum Livsmedel 
Centrum Dressmann Kläder 
Centrum Duka Möbler/inredning 
Centrum Edvins corner Möbler/inredning 
Centrum Ejes väskor Väskor och hattar 
Centrum Euro sko Skor 
Centrum Expert Hemelektronik och foto 
Centrum Floristen Blommor 
Centrum Fransson & Frida Kläder 
Centrum Förr Möbler/inredning 
Centrum Gallerix Bok och papper 
Centrum GePe foto Hemelektronik och foto 
Centrum Gina tricot Kläder 
Centrum Godiskällaren Tobak, spel (kiosk) 



 II

 
Handelsområde Butik Bransch  
Centrum GR design Kläder 
Centrum Hem o hobby Möbler/inredning 
Centrum Hem och modetyger Tyger 
Centrum Hemma Möbler/inredning 
Centrum Hennings Kläder 
Centrum Herr - butiken Kläder 
Centrum HiFi-Punkten Hemelektronik och foto 
Centrum Hälsokraft Hälsokost 
Centrum Indiska Magasinet Kläder 
Centrum Intersport Sport och fritid 
Centrum Jc Kläder 
Centrum Kidsbutik Kläder 
Centrum Kristina boden Kläder 
Centrum Kårlins Väskor Väskor och hattar 
Centrum L-A classe Kläder 
Centrum La Rami Kläder 
Centrum Life Hälsobutik Hälsokost 
Centrum Lilla huset Möbler/inredning 
Centrum Lilli Kläder 
Centrum Lindgrens sytekniska Symaskiner 
Centrum Max mode Kläder 
Centrum Mitt broderi Tyger 
Centrum Nilsson Skor  
Centrum Optiker Ahlström Synsam Optik 
Centrum Orientlivs Livsmedel 
Centrum Pagoldhs ur smycken , ur och guld 
Centrum Parelt Kosmetik 
Centrum Polaren o pyret Kläder 
Centrum Sandbergs papper Bok och papper 
Centrum Sayo Kläder 
Centrum Selma Kläder 
Centrum Sko Larsson Skor  
Centrum Skövde hälsolager Hälsokost 
Centrum Skövde natur Sport och fritid 
Centrum Sparsmakat Möbler/inredning 
Centrum Specsavers Optik Optik 
Centrum Spel och tobak city Tobak, spel (kiosk) 
Centrum Spirit of st: Louis Kläder 
Centrum Teliabutiken Hemelektronik och foto 
Centrum Tre guldsmeder Smycken , ur och guld 
Centrum Willys Livsmedel  
Centrum Wickmans Kläder 



 III

Handelsområde Butik Bransch  
Centrum Yap Kläder 
Centrum Zone of Denmark Möbler/inredning 
Centrum Zoofias Djurhörna Zoo och djurbutik 
Centrum Änglar och stjärnor Kläder 
   
Commerce Akademibokhandeln Bok och papper 
Commerce Commerce ur Smycken, ur och guld 
Commerce Dinsko Skor 
Commerce DNA Skor 
Commerce Futurart italia Kläder 
Commerce Glitter Smycken, ur och guld 
Commerce Guldfynd Smycken, ur och guld 
Commerce H & M Kläder 
Commerce H by Hennings Kläder 
Commerce Hemtex Tyger 
Commerce Jack and jones Kläder 
Commerce Japan photo Hemelektronik och foto 
Commerce KappAhl Kläder 
Commerce Kicks Kosmetik 
Commerce Lagerhaus Möbler/inredning 
Commerce Life Hälsokost 
Commerce M Q Kläder 
Commerce Mix kiosken Tobak, spel (kiosk) 
Commerce Retz & company Kläder 
Commerce Sisters, Brothers Kläder 
Commerce Skoakademin Skor 
Commerce Smycka Smycken, ur och guld 
Commerce Stadium Sport och fritid 
Commerce Synoptik Optik 
Commerce Systembolaget Alkohol 
Commerce Teknikmagasinet Elektronik 
Commerce Twilfit Kläder 
Commerce Vero moda Kläder 
Commerce Yves Rocher Kosmetik 
Commerce Åhléns Varuhus 
   
Hallenbergsrondellen Auto Experten Motor 
Hallenbergsrondellen Auto partner Motor 
Hallenbergsrondellen Dialect Hemelektronik och foto 
Hallenbergsrondellen Dimbo Golf Sport och fritid 
Hallenbergsrondellen HTH köksforum Järn och bygghandel 
Hallenbergsrondellen Kungsängen Möbler/inredning 
Hallenbergsrondellen Lidl Livsmedel 



 IV

Handelsområde Butik Bransch  
Hallenbergsrondellen Lijo inredningar Järn och bygghandel 
Hallenbergsrondellen Statoil Hallenbergsrondellen Bensin 
Hallenbergsrondellen Wettergrens Kontorsvaror Bok och papper 
   
Hasslum EM Möbler Möbler/inredning 
Hasslum Grans konfektyr Konfektyr 
Hasslum Leksakslagret Spel och Leksaker 
Hasslum Lindsröms bil Motor 
Hasslum Sängjätten Möbler/inredning 
   
Havstena Ica Nära Havstena Livsmedel 
   
Hentorp Ica Toppen Livsmedel 
Hentorp Shell Bensin 
   
Kilbacken 1001 Gatukök och grill Livsmedel 
   
Mariesjö A-möbler Möbler/inredning 
Mariesjö Bejers Järn och bygghandel 
Mariesjö Bil-konsult  Motor 
Mariesjö Caparol Färg Järn och bygghandel 
Mariesjö EM lack och verktyg Järn och bygghandel 
Mariesjö Bilkompaniet Motor 
Mariesjö Gustaf E bil Motor 
Mariesjö Hydro Mariesjö Bensin 
Mariesjö Jwf Racing Motor 
Mariesjö Kyosho Spel och Leksaker 
Mariesjö KÅ-WE:s bilservice Motor 
Mariesjö Preem Bensin 
Mariesjö Skövde grönsakshus Livsmedel 
Mariesjö Skövde radio och tv service Elektronik 
Mariesjö Tools Verktyg och maskiner 
   
Mariestadsvägen EL-GE sportfiske Sport och fritid 
Mariestadsvägen Fotocenter Hemelektronik och foto 
Mariestadsvägen Granngården Diverse 
Mariestadsvägen Mix hantverksbutiken Möbler/inredning 
Mariestadsvägen OK Q8 Mörkerkorset Bensin 
Mariestadsvägen Skövde symaskiner Symaskiner 
Mariestadsvägen Östermalms livs Livsmedel  
   
Maxi huset Albrekts guld Smycken, ur och guld 
Maxi huset Apoteket  Läkemedel 



 V

Handelsområde Butik Bransch  
Maxi huset Blomsterlandet Blommor  
Maxi huset Br- leksaker Spel och Leksaker 
Maxi huset Cassels Kläder 
Maxi huset Cervera Möbler/inredning 
Maxi huset Clas Ohlson Diverse 
Maxi huset Cubus Kläder 
Maxi huset Dinsko Skor 
Maxi huset Dressmann Kläder 
Maxi huset Ecco Skor 
Maxi huset Gina tricot Kläder 
Maxi huset H&M Kläder 
Maxi huset Hemtex Tyger 
Maxi huset Ica Maxi Varuhus 
Maxi huset Kapp Ahl Kläder 
Maxi huset Kicks Kosmetik 
Maxi huset Lindex Kläder 
Maxi huset MQ Kläder 
Maxi huset Siba Hemelektronik och foto 
Maxi huset Skopunkten Skor 
Maxi huset Sportex Sport och fritid 
   
Norrmalm Colorama Billinge färg Järn och bygghandel 
Norrmalm Coop Forum Varuhus 
Norrmalm Djurmagasinet Zoo och djurbutik 
Norrmalm El giganten Hemelektronik och foto 
Norrmalm Elektrohuset Hemelektronik och foto 
Norrmalm G kiosken Konfektyr 
Norrmalm Gotteboden Konfektyr 
Norrmalm Hellströms måleri Järn och bygghandel 
Norrmalm Ica Nära Norrmalm Livsmedel 
Norrmalm Jysk Möbler/inredning 
Norrmalm Mathsons Musik Musikinstrument  
Norrmalm Nordsjö idé & design Järn och bygghandel 
Norrmalm ONOFF Hemelektronik och foto 
Norrmalm Rusta Diverse 
Norrmalm Sigges video och godis Konfektyr 
Norrmalm Sko Rolf Skor 
Norrmalm Skövde Ridsport Sport och fritid 
Norrmalm Stig Persson AB Motor 
Norrmalm Team Sportia Sport och fritid 
Norrmalm Tygposten Tyger 



 VI

 
Handelsområde Butik Bransch  
Rydsrondellen Bilia Motor 
Rydsrondellen Bilia butiken Motor 
Rydsrondellen Björkholm bil Motor 
Rydsrondellen Ernst Björsig Motor 
Rydsrondellen Ernst Björsig Butik Motor 
Rydsrondellen Statoil Rydsrondellen Bensin 
   
Stallsiken Babyproffsen Barnartiklar 
Stallsiken Biltema Motor 
Stallsiken Kvick Järn och bygghandel 
Stallsiken Media Markt Hemelektronik och foto 
Stallsiken Mio  Möbler/inredning 
Stallsiken Plantagen Blommor 
Stallsiken Thorsells hushållsmaskiner Hemelektronik och foto 
Stallsiken Thörnqvist & partner Järn och bygghandel 
Stallsiken Thörnqvist & partner Möbler/inredning 
Stallsiken Ulvåkers armatur Möbler/inredning 
   
Södra Ryd Närköp Livsmedel 
Södra Ryd Ryds hallen Livsmedel 
Södra Ryd Spel och tobak  Tobak, spel (kiosk) 
   
Vasastaden Antikvariat i Skövde Bok och papper 
Vasastaden Bewed Present 
Vasastaden Butik 40+ Kläder 
Vasastaden Cody computer Elektronik 
Vasastaden Ekola livs Livsmedel 
Vasastaden Emma hem och handarbete Tyger 
Vasastaden Hälsohörnan Hälsokost 
Vasastaden Partaj Present 
   
Östermalm Lailas syshop Kläder 
Östermalm Sekunden Tobak, spel (kiosk) 
Östermalm Öfvermans spel café Livsmedel 

 


