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OM HUI RESEARCH
VI ÄLSKAR RETAIL
På HUI älskar vi att undersöka, mäta och analysera hur konsumenter beter sig, hur framtida affärsmodeller 
ser ut och hur handel och destinationer kan utvecklas. I 50 år har vi hjälpt våra kunder att förstå omvärlden, 
agera utifrån nya förutsättningar och kommunicera med hjälp av väl underbyggd kunskap. 

Handelns mest spännande tid är nu. Aldrig har behovet av analys varit så stort som idag. HUI är din 
samarbetsparter på vägen till nya affärer, vi tar fram underlag så att du kan fatta rätt beslut, processleder din 
förändring, utmanar dig i workshop och inspirerar dig med föredrag.

KONSULT OCH FORSKNING
Att ha både forskning och konsultverksamhet under samma tak är unikt och en styrka. Våra konsulter 
hjälper kunderna att göra bättre affärer genom att öka förståelsen för vilka drivkrafter som påverkar 
konsumtionen och samhällsekonomin. Den forskningsbaserade konsultverksamheten erbjuder avancerade 
beslutsunderlag i form av fakta, analys och rådgivning.

VÅRA KUNDER
Konsultverksamhetens kunder återfinns bland annat inom detaljhandeln, fastighetsbranschen, 
besöksnäringen, myndigheter, branschorganisationer och kommuner. Uppdragsgivare för forskningen är 
olika forskningsstiftelser och myndigheter.



5

Slutsatser från Handelsutredning 2016
Utvecklingspotential

HUI bedömer trots ett utvecklingsbart index att det egentligen saknas eller finns ett begränsat etableringsutrymme inom hem- och
byggsegmentet fram till år 2025. Det beror dels på konkurrenssituationen men företrädesvis möjligheten att nå stora 
heminredningsalternativ som IKEA inom 1 timmas körtid.  De branscher som bedöms ha utvecklingspotential är på sikt 
dagligvaruhandeln, som bör stärkas i stadskärnan. Vidare bedöms att också beklädnadshandeln samt fritidshandeln på sikt komma ha
utvecklingspotential. HUI bedömer att man kan på sikt kan utöka butiksytan i kommunen för dagligvaror på ca 2 500 m² samt för
beklädnadshandeln ca 3 000 m² respektive ca 1 500 m² för fritidssegmentet under den kommande tioårsperioden. För 
dagligvaruhandeln samt beklädnadssegmentet är det viktigt att göra åtgärder som bidrar till att stärka centrums attraktivitet samt 
utöka flödet av konsumenter. Fritidshandeln har redan idag ett starkt index men etableringsutrymmet kommer successivt att växa på 
grund av en ökad konsumtion per capita i framtiden.  Friritidssegmentets framtida tillväxt kan även ske i stadskärnan såväl som i 
Bråstorp. 

För café- och restaurangnäringen finns ett etableringsutrymme som HUI bedömer till ca 60 miljoner kronor för år 2025. I ytor motsvarar detta mellan 
500-1 500 beroende på profil eller koncept.

Rekommendationer

• HUIs övergripande rekommendationer är att kommun, fastighetsägare samt näringsidkare gör allt i sin makt för att öka flöden till stadskärnan. Detta 
kan ske genom diverse olika tilltag. HUI tar bland annat fäste vid:

• Utvärdera att omlokalisera visst utbud av offentlig service till centrum. Det kan röra sig om vård- men också utbildningskluster.

• Etablera inte beklädnadshandel utanför stadskärnan. Detta då stadskärnans styrka inom detaljhandeln i dag är just beklädnadshandeln. En 
utslagning av beklädnadshandeln i centrum vore förödande.

• Stärk upp dagligvaruhandeln i centrum. Detta då dagligvaruhandeln skapar stora flöden av konsumenter alla dagar i veckan.

• Rusta upp Galleriorna – Galleriorna har genomgående förbättringspotential. Utvärdera gärna om t.ex. Cityhuset kan inhysa andra verksamheter än 
handel och koncentrera handeln till Gallerian och Baltzarhuset.

• Förbättra tillgängligheten till stadskärnan; både genom att öppna upp för mer parkeringsmöjligheter samt att detaljhandeln tar ett krafttag och 
erbjuder konsumenterna bättre öppettider. 
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BAKGRUND

Mål 

Målet med uppdraget är att kartlägga förutsättningarna för ytterligare handel i 
Motala kommun samt bedöma effekten och konsekvenserna för att bredda 
kommunens handelspolicy till att även inkludera sällanköpshandel på 
fastigheten där de gamla Luxorfabrikerna är lokaliserade. HUI ger övergripande 
förslag på hur existerande handel samt andra aktörer som kommun och 
fastighetsägare bör agera för att fortsatt vara framgångsrika oavsett om 
kommunens handelspolicy breddas eller inte.

Avslutningsvis skall HUI övergripande behandla e-handelns påverkan på 
sällanköpsvaruhandeln. 

• Syfte 

Uppdraget syftar till att förse Motala med ett material som kan användas i det 
framtida arbetet med att utveckla Motala. De analyser och råd HUI överlämnar 
vid slutleverans ska kunna vara vägledande i beslut om framtida inriktning och 
innehåll.
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1.Nuläge

• Övergripande trender

• Befolkning 

• Köpkraft

• Konkurrens

• Cityindex

2. År 2030

• Befolkning

• Köpkraft

• Konkurrens 

• Marknadssituation

3. ÖVERGRIPANDE RÅD

• Potential för handeln i 
Motala

• Konsekvenser för handeln

• Förslag på riktlinjer

HUI’S
UPPDRAG

Motala kommun vill utreda 
möjligheterna för ytterligare 
sällanköpsvaruhandel i anslutning till 
gamla Luxorfabriken.

Syftet med uppdraget är att: 

Översiktligt utreda om det finns 
potential för ytterligare 
sällanlöpsvaruhandel med inriktning 
på outlet.

Föreslå generella rekommendationer 
för innevarande detaljhandelsutbud i 
Motala givet att en outletenhet 
uppförs med inriktning mot 
sällanköpsvaruhandel.

Hur ser det ut idag

Hur ser det ut idag

Hur ser det ut år 
2030
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Handelns utveckling & 
konsumtionstrender

2
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Inledning
I syfte att sätta utvecklingen av Motala i ett större sammanhang och perspektiv inleds denna
rapport med en genomgång av utveckling och trender. Detta inledande kapitel omfattar
utveckling som har skett, omvärldsfaktorer, aktuella trender och tendenser, förändrade
konsumtionsbeteenden, digitalisering med mera inom handel-, service- och restaurangnäring.

Handeln bygger staden

Städer utvecklades ursprungligen som mötesplatser där varor och tjänster utväxlades. Dessa
utbyten och möten, människor emellan, ledde till att staden vart eftersom fick fler och andra
funktioner som exempelvis bostäder, service, administration, kultur och nöjen. Ur ett
historiskt perspektiv var det i stor utsträckning handeln som byggde staden och detta är
alltjämt rådande – om det inte finns någon handel, finns det heller inte någon stad.

Planeringen av en stadskärna är betydligt mer komplex än planeringen av en galleria, som
primärt omfattar kommersiella ytor. Det finns många olika föreställningar om vad en gynnsam
utveckling innebär men problemet är att det ofta saknas kunskap om handelns villkor och
förutsättningar. De aktörer som tar ett helhetsgrepp och identifierar alla de faktorer som har
betydelse för handeln har också goda förutsättningar att stärka stadskärnan och
centrumhandeln.

En annan viktig aspekt är att kommersiell och offentlig service inte är väsensskilda
verksamheter, utan att de snarare kan fungera som kompletterande aktiviteter. Genom att
integrera handel med både kommersiella tjänsteaktörer och offentliga verksamheter, som
exempelvis bibliotek, skola, kultur- och konstcentrum med mera kan det kommersiella
erbjudandet få draghjälp av offentliga verksamheter.

Stadsutveckling

Stadsutveckling idag handlar till stor del om förtätning och att bygga blandstad. Innerstäderna
växer utåt och centrala områden med goda lägen i direkt anslutning till stadskärnorna,
befintlig infrastruktur och kommunikationer bebyggs allt mer. Den så kallade mellanstaden,
som i många fall består av slutna företagsparker och industriområden, utvecklas och omdanas
till stad i större utsträckning.

Många utvecklingsprojekt grundas i viss mån i den tidigare ABC-modellen, det vill säga kring
tankarna att bygga blandstad med både bostäder, arbetsplatser, handel och annan service.
Att skapa platser som har liv och rörelse under dygnets alla timmar kräver också en blandning
av olika grupper av människor som bor, arbetar, lever och nyttjar platsen.

Handelns utveckling

Under de senaste decennierna har handeln koncentrerats allt mer till befolkningstäta
regioner. När människor flyttar från landsbygden till städerna är det en naturlig utveckling att
handel och service följer efter.

Idag väljer människor att i allt högre utsträckning resa till de större marknadsplatserna som är
lokaliserade i eller i anslutning till städerna, vilket leder till att inflödet till centralorterna ökar.
Det är anledningen till att handeln koncentreras till vissa regioner och till och med till specifika
marknadsplatser inom dessa regioner. Några orsaker till denna utveckling är att de större
marknadsplatserna och centralorterna erbjuder ett större utbud av varor och tjänster samt ett
bredare nöjes- och kulturutbud. Ett ökat bilinnehav är också av betydelse, liksom det faktum
att många arbetsplatser är lokaliserade till centralorterna.

Strukturomvandling i handeln
Den moderna formen av handel började växa fram efter andra världskrigets slut. Det skedde
stora förändringar för handeln och dess förutsättningar i samband med att nya
bostadsområden och funktionella lägenheter i flervåningshus byggdes. Efter kriget skulle
trångboddhet och undermåliga bostäder byggas bort och handel, servicefunktioner, biografer
med mera lades i praktisk närhet till de nya bostäderna. Denna utveckling accelererade fram
till miljonprogrammets genomförande mellan år 1965 och 1974. Ett exempel på denna
utveckling är ABC-staden¹ Vällingby som invigdes i november år 1954.

HANDELNS UTVECKLING

Mobilia i Malmö.

Källa: Atrium Ljungberg



10

Kontrasten mellan de nya centrumen och städernas traditionella gatubild, med små
specialbutiker, var mycket stor i mitten av 1950-talet. De mindre butikerna i städernas
centrum fick således hård konkurrens av handeln i förorterna. Städernas trånga gator och
gränder lämpade sig inte heller särskilt bra för att bedriva handel i ett alltmer bilburet
Sverige. Frågorna hopade sig. Vad skulle komma att hända med stadskärnorna? Var skulle de
bilburna kunderna parkera? Vad kunde små, omoderna butiker locka med, förutom
personlig service, för att konkurrera med förortscentrum och den nya tidens handelsplatser?
Utvecklingen gick så snabbt att den utgjorde ett rejält och mycket konkret dilemma för både
handelns aktörer och stadens politiker.

I detta läge tog handelns olika organisationer, i samråd med lokala politiker, beslutet att
modernisera handeln i städerna. Hela kvarter av äldre hus revs för att ge plats åt moderna
byggnader och gator. Kooperationen och kedjevaruhusen hade ekonomiska medel och idéer
för att förnya stadskärnorna och lokalpolitikerna tog tacksamt emot bådadera, då de
fruktade en förslumning av staden.

Starka lobbyorganisationer och lokala byggnadsnämnder utgjorde en viktig arena för att
driva igenom planerna för de organiserade grupperingarna av politiker och handelsaktörer.
Resultatet blev snarlika stadskärnor runtom i landet. Från norr till söder kom centrum att
karaktäriseras av EPA, Åhléns och Domus fyrkantiga varuhusbyggnader och tillhörande stora
parkeringar och garage. Detta är sannolikt den största stadsomvandlingen i modern historia
och i efterhand ses den måhända inte som en helt lyckad manöver.

Resultatet blev att många detaljhandelsföretag och enskilda fackhandlare slogs ut.
Detaljhandeln, nu i form av stora varuhus, levde dock vidare i moderna, funktionella men
mindre charmiga butikslokaler. Enskilda fackhandlare, som klarade sig igenom denna
strukturomvandling i handeln, organiserade sig i frivilliga kedjor. Detaljhandeln kom att
koncentreras och grossistledet rationaliserades ytterligare genom färre beställare.

Från stormarknader till externhandel
Guldåren, som Sverige upplevde efter kriget, bidrog till kraftigt höjda reallöner och en
förhöjd levnadsstandard. Kvinnor gjorde sitt intåg på arbetsmarknaden under 1960-talet och
många hushåll hade därmed två inkomster. En mindre andel av den disponibla inkomsten
gick till livsmedel och en större andel av hushållens inkomster blev således över till andra
varor. Butikernas utbud och antalet artiklar ökade och efterfrågan på det mesta (kläder,
skor, husgeråd, leksaker med mera) växte kraftigt. Då fler personer i hushållet arbetade
minskade tiden för inköp och shopping.

De första stormarknaderna i externa lägen var ett svar på denna utveckling. Många varor
från en rad olika branscher fördes samman under samma tak i stora butikslokaler på billig
mark utanför städerna.

Tanken var att låga kostnader, självbetjäning och stordrift skulle garantera låga priser och ett
stort utbud. Den svenska premiären skedde i Malmö redan 1962 när Wessels Stormarknad
öppnade. Härmed var externhandeln född.

Oljekriserna under 1970-talet tvingade handeln att omforma sig. Trettio års tillväxt ersattes
av två decennier med kraftiga konjunktursvängningar, internationell konkurrens och djup
lågkonjunktur. När konjunkturen vände medförde devalveringar och hög inflationstakt att
både företag och konsumenter hade svårt att planera framtiden. På 1980-talet ledde en
starkt överhettad ekonomi till en period av finansiella motgångar och den svenska
spekulationsbubblan sprack definitivt i början av 1990, vilket innebar att banker och
kreditföretag skakades i grunden.

Resultatet av denna kraftiga omvandling för handeln är till stor del det som finns i
medelstora svenska städer idag. Flera av de gamla EPA- och Domusvaruhusen har rivits.
Möjligen finns Hemköp eller Åhléns kvar i EPA:s eller Tempos gamla lokaler. På många orter
har emellertid Domusvaruhusen byggts om till köpmannavaruhus eller gallerior. I flertalet
svenska städer domineras stads- och centrumkärnan av en gågata med mindre,
specialiserade fackhandlarkedjor, närbutiker, caféer, restauranger samt en galleria.

¹ABC - Arbete, Bostad, Centrum

Källa: BIDs in Sweden, 
Vällingby centrum

Schemaskiss för en ABC-
stadsdel ur "Generalplan för 
Stockholm 1952". 

Bild: Wessels Stormarknad, Jägersro Center, Malmö. Invigning 1962. 

HANDELNS UTVECKLING

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Generalplan_Stockholm_1952_ABC-stad.jpg
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Källa: HUI Research

Externhandel med dagligvaror är främst en angelägenhet som berör den aktuella
kommunen då den leder till stora substitutionseffekter inom centralortskommunen.
Stadskärnan påverkas inte så mycket i absoluta tal, men sett till marknadsplatsens totala
omsättning blir de procentuella effekterna på enskilda enheter stora eftersom
omfördelningen sker på färre enheter. Externhandel med sällanköpsvaror är en
angelägenhet mellan kommuner såtillvida att denna typ av handel främst berör
kranskommunerna. Stadskärnan och detaljhandeln i stadsdels- och bostadsområdescentrum
i den egna kommunen klarar sig relativt bra i konkurrensen från externhandeln, vilket
förklaras av att detaljhandelns utbud på dessa marknadsplatser har ett komplementärt
förhållande till externhandeln. Försäljningen av dagligvaror är koncentrerad till vissa
kommuner men inte i samma utsträckning som koncentrationen inom
sällanköpsvaruhandeln. Detta beror främst på att konsumenterna primärt handlar
dagligvaror i närheten av sin bostad eller arbetsplats och att människor inte är villiga att resa
lika långt för sina dagligvaruinköp.

Stadskärnan
Stadskärnan och cityhandeln har stärkts sedan början av 2000-talet. Denna återhämtning
förklaras av att stadskärnan har ett komplementärt förhållande till externhandeln.
Dagligvaruhandeln domineras av små eller medelstora butiker av supermarketkaraktär, vilka
används av pendlare, arbetande och boende i stadskärnan, medan den externt lokaliserade
dagligvaruhandeln används till större, och mer lågfrekventa, inköp av invånarna i
centralorts- och kranskommunerna. Inom sällanköpsvaruhandeln är det komplementära
förhållandet än mer uttalat. I stadskärnan är det helheten, i form av småskalig shopping,
restauranger, caféer, kultur och service som skapar mervärde för besökaren. Utöver
stadskärnans komplementära förhållande till externhandeln förklaras återhämtningen också
av att olika aktörer har påbörjat och genomfört ett aktivt förändringsarbete, av den fysiska
och sociala miljön, i syfte att stärka stadskärnans attraktivitet.

Marknadsplatsernas roll och funktion
Det har skett en strukturomvandling inom handeln och konkurrensen mellan olika
marknadsplatser har utvecklats och förändrats med tiden. Handeln koncentreras idag allt
mer till befolkningstäta regioner och kunderna reser i högre utsträckning till de stora
marknadsplatserna, i eller i anslutning till större handelsorter. Detaljhandeln i
kranskommuner har förlorat marknadsandelar gentemot centralorter och närliggande
kranskommuner har utvecklats sämre än de mer perifert belägna. Handeln i stadsdels- och
bostadsområdescentrum har också fortsatt att tappa marknadsandelar jämfört med
stadskärnan, större köpcentrum och exterhandelsområden. Samtidigt fyller olika
marknadsplatser olika funktioner på marknaden.

Konkurrensen inom detaljhandeln sker i hög utsträckning via olika handelsplatser. Människor
handlar olika varor på olika ställen, vissa varor i den närmaste gallerian, andra i den lokala
butiken i bostadsområdet. Större och mer skrymmande varor, som möbler eller kapital- och
vitvaror, inhandlas ofta på externa handelsplatser som har ett brett utbud, medan det vid
andra tillfällen är mer bekvämt att göra inköp via nätet. Var människor väljer att handla drivs
av utbudet i handeln, tillgänglighet, närvaron av annan service samt hur attraktiv en
handelsplats upplevs vara.

Externhandel
När Plan- och bygglagen (PBL) ändrades på 1990-talet skedde en explosion av externa
etableringar av handelsplatser och köpcentrum. Modern stadsplanering och ökat
kommunalt självbestämmande gjorde det möjligt att transformera gammal industrimark till
externa handelsområden, som successivt har fyllts med både svenska och utländska
kedjeaktörer. Externa köpcentrum, stora fackhandelsvaruhus och dagligvarukedjornas
stormarknader har samlats i dessa områden. Externhandelns attraktionskraft har fått
konsekvenser för butiker i närliggande städer och handelns aktörer, kommuner och
fastighetsägare har tvingats tänka i nya banor. Inom stora delar av handeln har exempelvis
öppettiderna förlängts och anpassats till konsumenternas arbetsmönster. Externhandeln har
haft en stark utveckling under de senaste 20 åren. Framgången förklaras dels av en lång och
god konjunktur, dels av att tillväxten är ett resultat av den kraftiga utbyggnaden.
Externhandeln erbjuder ett brett och djupt utbud av volymhandelskaraktär. Detta i
kombination med funktionellt organiserade marknadsplatser och hög tillgänglighet som ger
både lokala och regionala besökare ett mervärde.

HANDELNS UTVECKLING
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Stadsdelscentrum

Stadsdelscentrum, i och kring de större städerna, har haft svårt att möta konkurrensen från
större köpcentrum, city- och externhandel. Handeln i stadsdelscentrum har under det
senaste decenniet tappat marknadsandelar, omsättningsutvecklingen har stagnerat
samtidigt som antalet butiker och anställda har minskat. Utbudet och tillgängligheten, i
termer av antal butiker per invånare, har därmed minskat. Samtidigt är urbaniseringen en
stark trend i samhället. Storstadsregionerna växer och förtätas vilket på sikt torde förbättra
marknadsförutsättningarna för många av dessa centrum. Faktorer som tillgänglighet,
kommunikationer och närhet till city kommer att ha stor betydelse för stadsdelscentrumens
framtida utvecklingsmöjligheter. Liljeholmstorget Galleria, strax utanför Stockholms södra
tullar, är ett bra exempel på ett väl fungerande stadsdelscentrum i ett starkt
kommunikationsläge med en stor andel kommersiell och offentlig service i det totala
erbjudandet.

Handelsplatsens läge och roll

Läget är en av de viktigaste framgångsfaktorerna i detaljhandeln. En grundläggande
förutsättning för att bedriva handel är att det kommer tillräckligt många kunder till butiken,
att det finns ett kundunderlag och allra helst att det finns flöden av människor i närhet till
och omkring den etablerade handeln. Handelns läge är ofta avgörande och genom att
lokalisera flera aktörer, inom samma bransch, i direkt närhet till varandra attraheras ett
större antal kunder till varje butik, än vad som vore fallet om de hade valt att etablera sig var
och en för sig på skilda platser. Det är den gemensamma styrkan och dragningskraften som
skapar dessa positiva synergieffekter för handeln. Det handlar inte nödvändigtvis om att ha
många butiksgrannar, utan snarare rätt sorts grannar. Vissa butiker och verksamheter
kompletterar varandra och fungerar därmed väl tillsammans.

Handelsplatsens värde är att skapa flöden och trafik. Ett köpcentrum kan därför betraktas
som en infrastruktur för den fysiska handeln. Det kan handla om att skapa trafik till ett
centrum genom att erbjuda en välkomnande, trevlig, inspirerande plats och miljö som gör
att människor vill uppehålla sig där. Ett annat perspektiv är att skapa handelsplatser där det
redan finns naturliga flöden, som exempelvis vid buss- och järnvägsstationer, flygplatser,
infartsparkeringar, tunnelbanestationer med flera. Det handlar om att i huvudsak utgå ifrån
kundens behov.

Vissa handelsplatser har möjlighet att skapa flöden i egenskap av sin storlek och att de
erbjuder en total shoppingupplevelse och ett nöjesutbud. Andra platser kan skapa trafik
genom att tillhandahålla olika sorters samhällsservice, exempelvis gym, bibliotek,
vårdcentral, tandläkare, bank- och postservice med mera. En tredje sorts handelsplats är
den som utvecklas där det redan finns flöden och trafik, där människor naturligt rör sig,
väntar eller passerar.

Liljeholmstorget Galleria öppnade hösten 2009 och har sedan dess
etablerat sig som en omtyckt och välfungerande handelsplats.
Gallerian har idag cirka 90 butiker, caféer och restauranger, i
anslutning till såväl kollektivtrafik samt ett stort garage med 900
parkeringsplatser. Här ryms även 25 vårdverksamheter såsom
vårdcentral, barn- och ungdomsmedicinsk mottagning samt olika
typer av specialistvård. År 2010 belönades Liljeholmstorget Galleria
med den högsta nivån av miljöcertifieringen LEED, och är därmed
en av Europas grönaste gallerior. Källa: Citycon

HANDELNS UTVECKLING
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Detaljhandeln i Sverige
Detaljhandeln i Sverige är en betydelsefull näring som representerar omkring 11 procent av
BNP. Under 2017 växte detaljhandeln med 2,1 procent och den totala omsättningen uppgick
till 767 miljarder kronor. Början av 2018 har även utvecklats väl och uppvisar stark
motståndskraft. Detta beror till viss del på att Sveriges ekonomi går bra med en utveckling av
BNP på 2,4 procent under 2017. Konsumtionsutrymmet i är fortfarande relativt starkt, även
om hushållen intagit en mer avvaktande inställning under början av 2018. Detta framförallt
till följd av det osäkra läget på bostadsmarknaden.

Detaljhandelns fortsatta utveckling under 2018 prognostiseras att ha en tillväxt på 2,5
procent. Försäljningen mellan februari och april 2018 var 0,5 procent högre än närmast
föregående tremånadersperiod i säsongsrensade termer. Det samlade omdömet från
detaljisterna indikerar en försäljningssituation som ger en något mer positiv bild än
normalläget, vilket rimmar väl med konjunkturläget i stort. Den övergripande bilden rymmer
dock stora diskrepanser mellan olika sektorer och delbranscher.

Sällanköpsvaruhandelns tillväxttakt landade på 2,1 procent i löpande priser och 3,2 procent i
volym under helåret 2017. Helårsomsättningen uppgick till cirka 434 miljarder kronor, vilket
är närmare 9 miljarder mer än under fjolåret. E-handeln gick starkt under året och omsätter
nu sådana volymer att den står för en mycket stor del av tillväxten i sällanköpsvaruhandeln.
Det är tänkbart att e-handeln kommer att stå för all tillväxt i sällanköpsvaruhandeln redan
under 2018. Prognosen för sällanköpsvaruhandeln ligger fast på 2,5 procent i löpande priser
och 3,5 procent i fasta priser för 2018. Den faktiska utvecklingen hittills i år ligger ungefär i
linje med prognosen.

Tillväxten i dagligvaruhandeln uppgick år 2017 till 2,2 procent mätt i löpande priser och till 0
procent mätt i volym. Således har tillväxtökningen drivits av prisökningar, trots en fortsatt
stark befolkningstillväxt. En tänkbar förklaring till dagligvaruhandelns beskedliga
volymutveckling är att restaurangbranschen gick förhållandevis starkt under året och växte
klart snabbare än dagligvaruhandeln. Därmed fortsätter trenden av ett tapp i
marknadsandelar i dagligvaruhandeln på grund av konsumenters substitution till fördel för
restauranger och branschglidande diverseaktörer. Som en jämförelse ökade restaurangerna
sin försäljning i löpande priser med 5,4 procent under perioden januari till april 2018 jämfört
med 2,9 procent för dagligvaruhandeln.

Källa: HUI

Konsumtionstrender
Detaljhandelskonsumtionen kommer fortsätta att utmanas av annan konsumtion och det är
inte givet att detaljhandeln är den självklara vinnaren. Under den kommande
tjugoårsperioden kommer detaljhandeln sannolikt möta och behöva förhålla sig till ett antal
demografiska förändringar och utmaningar.

Befolkningsprognoser visar att Sveriges befolkning beräknas passera 11 miljoner invånare
år 2025. Det motsvarar en ökning med över 1 miljon invånare jämfört med idag. Denna
utveckling beror på att:

‒ Hög invandring ökar befolkningen.

‒ Det föds fler än det dör.

‒ Fler män än kvinnor för första gången.

‒ Geografiska, strukturella och fysiska barriärer.

‒ Storstäderna växer – glesbygden tappar.

Antalet pensionärer kommer att öka men också antalet ungdomar under 18 år, vilka är en
grupp som kommer att växa starkt i antal. Sverige förväntas på grund av en fortsatt hög
invandring även att vara ett mer mångkulturellt samhälle. Dessa förändringar i
befolkningens storlek, struktur och sammansättning är faktorer som detaljhandeln,
restaurang- och servicenäringen på olika sätt måste förhålla sig till, både idag och i
framtiden, eftersom olika generationer och etniciteter ofta har skilda prioriteringar och mål
med sin konsumtion.

En annan betydelsefull demografisk trend är den ständigt pågående urbaniseringen.
Antalet människor boende i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö har ökat stadigt
sedan 1980-talet. Ökningen fortsätter även i framtiden. Kring år 2053 beräknas
befolkningen i storstäderna ha vuxit med nästan 40 procent. Detta beror främst på att de
som föds är betydligt fler än de som dör. På kortare sikt leder även den kraftiga
invandringen till att storstäderna växer.

KONSUMTIONSTRENDER
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Hur svenska konsumenter väljer att spendera sina pengar i olika branscher och hur det har
förändrats under de senaste årtiondena är av intresse då det belyser vilka delar av den
privata konsumtionen som ökar respektive minskar. Detaljhandeln har genom åren minskat
sin andel av den privata konsumtionen till förmån för resor, nöjen, upplevelser, aktiviteter,
café- och restaurangbesök samt andra tjänster.

Andelen tjänster och service spås få fortsatt god utveckling och tillväxt inom handeln. Det
handlar om handelns möjligheter att möta och tillgodose konsumenternas ökade behov av
olika tjänster. Svenska konsumenter har de senaste åren blivit mer villiga att lägga en stor del
av sin disponibla inkomst på olika sorters tjänster, exempelvis hushållstjänster, byggnads-
och installationstjänster, hemleveranser med mera. Hushållen har generellt relativt gott om
pengar men mindre tid och är därför beredda att betala för en enklare vardag.

Sannolikt kommer den privata konsumtionen fortsätta att öka men trenden är en
förskjutning från baskonsumtion av dagligvaror, boende och transporter till en ökad
konsumtion av sällanköpsvaror samt andra varor och tjänster. Dagligvaruhandelns andel av
den totala detaljhandeln antas minska till förmån för sällanköpsvaruhandeln. I framtiden
bedöms i synnerhet den mindre behovsstyrda konsumtionen, exempelvis hemutrustning och
fritidsvaror, ta ett hårdare grepp om konsumenternas plånböcker.

Kampen om konsumtionen
År 1970 hade detaljhandeln närmare 50 procent andel av konsumenternas disponibla
inkomst. I nuläget är detaljhandelns andel cirka en tredjedel. Detaljhandeln har under de
senaste decennierna blivit allt mer konkurrensutsatt från flera andra näringar.

Äga vs. Göra
En trend som präglar människors konsumtion är att en relativt stor del som tidigare
konsumerades i detaljhandeln nu konsumeras på annat sätt och i andra branscher.
Människor har konsumerat ”prylar” under lång tid och såväl garderober som källarkontor är
bokstavligen fulla med saker. För de flesta är det en större utmaning att göra sig av med
saker än att skaffa nya. Det som märks idag är snarare ett annat sätt att konsumera.
Konsumenterna prioriterar exempelvis café- och restaurangbesök, resor, nöjen och
upplevelser framför shopping, vilket gör att en större andel av de disponibla inkomsterna
kommer helt andra näringar, än detaljhandeln, tillgodo. Idag vill människor göra saker och
framför allt samla på upplevelser i allt större utsträckning.

Äga vs. Hyra
En annan dimension som har med detta att göra är att det under de senaste åren har
kommit en mängd olika uthyrnings- och prenumerationskoncept. Det finns de röster
som menar att äga är passé och att människor hellre vill hyra allt ifrån verktyg till kläder
och husdjur. I dagsläget finns det i princip inte något som inte kan hyras. Människor kan
vid behov hyra in istället för att behöva inhandla och äga själv. Det innebär också att
vissa produkter, exempelvis lyx-, design- och märkesvaror, nu blivit tillgängliga för
betydligt större konsumentgrupper.

Ett mål är att finna nya sätt att konsumera som gör mindre avtryck på miljön men som
ändå skapar förutsättningar att kunna byta till något nyare oftare. Tanken är att om
människor delar på saker så utnyttjas resurserna bättre, vilket också är i allra högsta
grad aktuellt utifrån ett miljö- och hållbarhetsperspektiv. Bytes-, prenumerations- och
olika former av återanvändningskoncept har fått en bred spridning tack vare
digitaliseringen i samhället. Stora aktörer och sajter gör det möjligt för människor att
dela på saker på ett enkelt och smidigt sätt.

Hälsotrend
De senaste åren har segmentet hälsa, sport och välmående vuxit sig allt starkare.
Hälsotrenden är idag oerhört stark och det finns inte något som tyder på någon direkt
avmattning. Hälsa och välmående genomsyrar inte bara de branscher som främst
berörs, exempelvis sport- och fritidsvaruhandeln, utan många andra branscher också.
Hälsoaspekten och viljan att leva ett starkt, friskt och sunt liv har slagit igenom stort i
hela samhället. Livsmedelshandeln har förstås en stor del i detta och både påverkar och
påverkas av denna trend. Konsumenterna är välinformerade, har mycket kunskap och
är i allra högsta grad medvetna, vilket också ställer krav på handelns aktörer vad gäller
kunskap och sortiment.

Under de senaste åren har ett flertal olika kedjedrivna gym- och sportaktörer etablerat
sig i stor skala över hela landet och mängden evenemang som lopp, tävlingar och
stafetter med mera ökar för varje år. Det introduceras ständigt nya träningsformer och
aktiviteter, liksom en stark utveckling av nya produkter och tjänster. Den tekniska
utvecklingen har också bidragit till att skapa tekniska hjälpmedel och produkter för att
kunna mäta, följa upp och dela med sig av resultat i den sociala sfären. Exempel på
detta är intelligenta löpskor, aktivitetsarmband med mera.

KONSUMTIONSTRENDER
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Återanvändning
De senaste åren har begagnatmarknaden, second-hand och vintage slagit igenom stort och
fortsätter att utvecklas och växa. Blocket som en stor nätaktör är förstås starkt bidragande
till att skapa goda förutsättningar och möjlgheter för människor att byta, sälja och köpa
begagnade varor med varandra. Gamla och uttjänta saker blir till något nytt i någon annans
ägo. Detta ligger även helt i linje med hållbarhetstrenden och vikten av att hushålla med
resurser på bättre sätt.

Konceptet ”loppis” har blivit allt mer accepterat och är inte längre endast ett ute-på-landet
fenomen. ”Loppisen” finns idag i olika former även i storstaden. Vissa är permanenta i sin
karaktär, andra mer som evenemangsliknande aktiviteter, bakluckeloppis i stor skala, mer
högprofilerade med märkesvaror med mera.

Aktörer som Stadsmissionen och Myrorna har under flera år verkat i kommersiella miljöer
som i köpcentrum och handelsplatser. Det finns inget som tyder på att intresset eller
behovet har avtagit, snarare tvärtom. Utöver Blocket fungerar de samtidigt som kanaler för
människor att göra sig av med saker med tanke på det som tidigare nämnts om att det är
svårare att bli av med prylar än att införskaffa nya.

Millenials
Millenials är generationen med flera alternativa namn – Gen Y, Generation We, Global
Generation, Generation Next, Net Generation. De är födda från tidigt 1980-tal till tidigt
2000-tal. De yngsta är i tonåren, de äldsta över 30 år. Det här är människor som har vuxit
upp med ständig uppkoppling, något som har gjort att de oavsett var de bor har haft
oändliga möjligheter att söka sina egna intressen och sin egen identitet. Förutom att de är
konstant uppkopplade så är de experter på att sålla ut allt som är ointressant och det går i
en rasande fart. De scrollar igenom och skannar av det mesta och det krävs ett riktigt
intressant budskap för att få dem att stanna upp och börja läsa, en så kallad thumbstopper.

För att nå fram till dem måste du lära känna dem på riktigt, individanpassa erbjudandet och
engagera dig i det som engagerar dem. Att den här generation är individualister betyder inte
det att de är egoister. Snarare tvärtom. En hög andel anser att det är viktigt att alla
anstränger sig för en bättre värld och när de köper något så köper de inte bara varan, de
köper även den bakomliggande storyn. De söker mer än bara den exakta produkten, snarare
ett högre syfte som ska gå hand i hand med deras egna värderingar.

Generation Z
Generation Z är en benämning på personer födda från mitten eller slutet av 1990-talet,
under 2000-talet och kan sträcka sig fram till 2010-talet. Andra förekommande namn är
iGenerationen eller post-millennium-generationen. Likt den föregående generation Y, även
kallad Millenials, präglas generation Z av allt bättre och mer tillgänglig informationsteknologi
via både bärbara datorer, surfplattor och smarta telefoner.

Generation Z är ständigt uppkopplade trådlöst mot internet och sociala medier. Deras
inställning är att detta är en självklarhet mer än i jämförelse med tidigare generationer. Av
det skälet anses ofta denna generation vara äkta digitala infödingar. Under sin uppväxt har
de upplevt finanskris, kriget mot terrorismen, klimatkris och allmän politisk oro och de anses
i allmänhet vara mogna, smarta, ekonomiskt sinnade och med en vilja att förbättra världen.

Kännetecken

• 87 % lämnar aldrig sin telefon.

• 80 % tittar på telefonen när de vaknar.

• I genomsnitt 3 tim/dag på sociala medier.

• 1/3 går inte till köpcentrum.

• 84 % gillar inte  traditionell reklam.

• Shoppar online, 1+ tim/dag.

• Föredrar social nätverk, rekommendationer.

KONSUMTIONSTRENDER
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Digitalisering
Detaljhandeln håller på att förändras i grunden i och med digitaliseringen i samhället. Den
traditionella fysiska butiken har fått allt hårdare konkurrens från andra kanaler och en allt
större del av handeln har förflyttats till e-handel på nätet, smarta telefoner och surfplattor.
Digitaliseringen ställer högre krav på detaljhandelns aktörer och det innebär också att
makten successivt förflyttas till konsumenterna. De svenska konsumenterna tillhör de mest
uppkopplade i världen. Användningen av smarta mobiltelefoner och surfplattor är
omfattande, liksom en väl utbredd tillgång till mobilt bredband. Detta är en förklaring till att
svenska konsumenter också tillhör de som handlar mest varor på nätet och att flera
detaljhandelsföretag i Sverige ligger relativt långt fram i utvecklingen.

Digitaliseringen ställer emellertid högre krav på fastighets- och köpcentrumägare. När
kunderna lika gärna kan handla hemifrån blir det viktigare att tydliggöra den fysiska
handelsplatsens roll. Handelsplatsens läge och värde är att driva trafik och skapa flöden av
människor. En köpcentrumägare behöver exempelvis klargöra nyttan och meningen med
platsen för konsumenterna. Samtidigt behöver olika marknads- och handelsplatser
säkerställa att de kan leverera något som inte kan fås på nätet, vilket kan vara personlig
service, en unik upplevelse eller att tillgodose och förenkla konsumentens vardagsbehov.

E-handeln kommer sannolikt att förändra förutsättningarna för den fysiska strukturen och
planeringen av kommersiella lokaler överlag, i köpcentrum, på handelsplatser, citykärnor,
stadsdelar med mera. Med e-handelns utveckling och tillväxt följer också behovet av
anpassade lokaler för logistik och distribution. Detta är en aspekt som kan skapa nya
möjligheter och intäktskällor för exempelvis fastighetsägare. Det kan handla om att
disponera om ytor, från traditionell butiksyta till ytor för lagring, utlämning, uppackning med
mera.

Det kan också innebära att lokaler som tidigare varit svåruthyrda kan bli mer attraktiva, då
det inte finns samma kommersiella krav på exponeringsmöjligheter, skyltfönster med mera,
utan snarare behov av utrymmen för andra ändamål, i anslutning till en butik, i närheten av
bostadsområden, arbetsplatser eller centrala kommunikationspunkter.

Källa: HUI, P. Andersson, 2016.

KONSUMTIONSTRENDER



17

E-handel
Detaljhandelns digitalisering fortsätter starkt och en allt större del av försäljningen flyttar ut
på nätet. Under 2017 växte den totala e-handeln med 16 procent, vilket motsvarar 67
miljarder kronor. Barnartiklar och leksaker var den kategori som gick starkast under året.
Den totala detaljhandelsförsäljningen ökade med 2,2 procent under året. Räntorna är
fortfarande låga liksom arbetslösheten medan köpkraften är god, vilket bidragit till
konsumtionen.

E-handeln utgör nu 8,7 procent av den totala detaljhandeln. På dessa nivåer börjar e-
handelns tillväxt få stora effekter även räknat i kronor och ören. Det gäller därför för
handlarna att vara proaktiva och alerta för att inte bli förbisprungna. E-handeln har alltid
uppvisat imponerande tillväxttal räknat i procent men e-handeln har ibland viftats bort då
även de största av tillväxttal gör liten skillnad vid små marknadsandelar. Dagens e-handel
har stora tillväxttal och gör stor skillnad. E-handelns tillväxt spås fortsätta bli stark framöver
men kommer att stabiliseras och under 2018 förväntas e-handeln växa med 15 procent,
vilket kommer motsvara en ökning på 10 miljarder kronor till en omsättning på 77 miljarder
kronor. Kedjornas fortsatta satsningar på digitala kanaler, livsmedelsbranschens framfart
och allt mer mogna e-handelskonsumenter bidrar till denna tillväxt. Brasklappen är dock att
en allt större andel av försäljningen går till utländska webbutiker.

Under 2017 uppgav i genomsnitt två av tre svenska konsumenter att de handlat på nätet
under en genomsnittlig månad. Den högsta andelen uppmättes under julhandeln i
december då hela 74 procent av svenskarna uppgav att de handlat minst en vara på nätet
under månaden. Även november har genom Black Friday blivit en allt starkare månad i e-
handelssammanhang och tagit en klar andraplats. Dessa siffror tyder på att det är en stark e-
handelsmognad bland svenska konsumenter idag.

Många handlar regelbundet redan idag, men fortfarande sker majoriteten av köpen i en
fysisk butik. E-handelns tillväxt har drivits av pris, utbud och bekvämlighet, men när
priset och utbudet blir hygienfaktorer blir andra faktorer viktigare.
Bekvämlighetsaspekten blir allt påtagligare och transparensen allt viktigare.

E-handelns utveckling
Utvecklingen som sker i e-handeln kan ses som en betydande strukturell förändring. E-
handeln har genomgått ett par olika stadier och har också mognat successivt över tiden. I
dagsläget kan det sägas vara en tredje våg av utveckling som äger rum. Denna utveckling
förklaras av en mognad inom framför allt tre huvudsakliga segment. För det första har
konsumenterna mognat och tar till sig information och shopping via nätet på ett helt annat
sätt än tidigare.

Källa: E-barometern, HUI Research

För det andra har företagen mognat och hanterar kommunikationen med konsumenter
samt logistiken bättre. Fler företag förstår också att närvaron på nätet är absolut nödvändig
idag. För det tredje mognar tekniken och öppnar för varje år som går nya möjligheter för e-
handeln. Ny teknik och nya produkter skapar härmed nya möjligheter.

Digitalisering
En förklaring till den ökade e-handeln är den snabba digitaliseringen i samhället. Mer
avancerade och fler attraktiva digitala koncept gör handel och shopping allt mer tillgängligt
för gemene man. Den smarta mobiltelefonen som är med de flesta 24 timmar om dygnet är
en väsentlig omständighet som möjliggör för människor att handla oberoende av tid och
plats. Den fysiska och digitala sfären påverkar varandra allt mer och i stort sett alla köp har
något digitalt inslag idag. De senaste årens tillväxt i e-handeln kan förklaras av att både
detaljhandelskedjorna och de mer renodlade e-handelsaktörerna satsar på att möta
kunderna i flera olika kanaler. Stora kedjeaktörer kompletterar sina butiker med e-handel
för att nå bredare och för att vara med i konsumentens initiala researchfas. På motsvarande
sätt öppnar allt fler e-handelsföretag fysiska butiker för att synas på en annan, ny arena, ge
rådgivning och inte minst agera upphämtnings- och utlämningsplats. De olika
försäljningskanalerna integreras i allt större utsträckning och det får allt mindre betydelse
var en köpprocess i själva verket börjar eller slutar.
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Café- och restaurang
Café- och restaurangnäringen har haft en positiv tillväxt under många år och uppvisat högre
tillväxttal än detaljhandeln i stort. Restaurangernas försäljningsvolym ökade under 2017 med
två miljarder kronor. Tillväxttakten för restaurangernas försäljningsvolym har dock dämpats
något under det senaste året jämfört med de tillväxttal branschen uppvisade tidigare.
Caféernas och restaurangernas närvaro och roll har stor betydelse på dagens handelsplatser
och de bidrar till att det, utöver shopping, finns andra sorters mötesplatser. Utvecklingen har
under de senaste åren inneburit en ökning av caféer och restauranger i handelsmiljöer
generellt. En annan tydlig utveckling är att det förekommer allt fler olika koncept, en större
bredd och variation som attraherar olika målgrupper vid olika tillfällen. De större
köpcentrumen har idag mer heltäckande utbud av mat och dryck, ett innehåll som sträcker
sig från den traditionella snabbmaten till lite högre profilerade restauranger som exempelvis
erbjuder fine dining.

Service
Servicenäringens har, liksom restaurangnäring, en viktig funktion och betydelse i
köpcentrum och på handelsplatser idag. Det handlar till stor del om att göra det lättare och
smidigare för konsumenterna genom att samla både handel, service och restaurang på ett
och samma ställe. Det senaste årens utveckling har bland annat inneburit att verksamheter
som tidigare inte var aktuella för etablering i traditionella handelsmiljöer nu är ytterst
aktuella. Det handlar dels om att servicenäringarna vill vara där människor är och dra fördel
av de omfattande flöden som vissa platser skapar. Samtidigt vill även köpcentrum och
handelsplatser ha relevant kommersiell och offentlig service i sitt samlade utbud för att
stärka banden till besökarna. Det ska vara möjligt att även göra andra saker och tillgodose
andra behov än endast shopping. Det kan till exempel handla om hår- och skönhetsvård,
gym, nöjen som bio och bowling, kultur, bibliotek, vård med mera.

Platserna är idag inte renodlade handelsplatser utan snarare mötesplatser som ska möta
många vitt skilda behov under dygnets alla timmar. Tiden är också en faktor då det kan
handla om att skapa fortsatt liv och rörelse, även efter att butikerna har stängt, med hjälp av
andra verksamheter som för med sig andra, nya beteenden.

Trender inom mat och restaurang
Det kommande avsnittet är en omvärldsanalys som omfattar och behandlar allmänna
mattrender och tendenser i restaurangbranschen som är viktiga att ha kunskap om vid
utvecklingen av platser med höga kundflöden.

En kontinental mat- och dryckeskultur
Vi lever idag i ett i allra högsta grad mångkulturellt och väl berest samhälle. Influenser
från varje kontinent är mer eller mindre ett vanligt inslag i vardagen. Människor äter allt
mer ute, dricker allt oftare alkohol och spenderar överlag mer tid på att äta och dricka.
Den svenska befolkningen går mot en mer kontinental mat- och dryckeskultur. På många
sätt är detta redan en realitet. Mer tid läggs på själva konsumtionen av mat och dryck, en
större andel av konsumtionen sker utanför hemmet och umgänget med alkohol blir allt
mer frekvent.

Svenskar generellt har sedan tidigare varit vana vid att äta både lunch och middag ute på
restaurang. I dagsläget sker detta allt oftare liksom att det också blir vanligare att
emellanåt inta frukost på ett café alternativt köpa med en frukostpåse på väg till arbetet.
För att inte tala om fikatrenden! Svenskar överlag älskar att fika och det kraftigt ökande
antalet coffee shops gör det ännu lättare och mer tillgängligt för människor att ägna sig åt
aktiviteten fikande.

Internationellt ses motsvarande trend ha slagit rot och bidragit till att nya måltider blivit
till. Detta beror även på yngre generationer som väljer att äta på nya tidpunkter.
Dygnsrytmen har förändrats och nya måltider har uppkommit som ett resultat av det,
exempelvis:

• Slunch - en helgmåltid som ska bota måndagsångesten. Börjar med snacks runt 16-
tiden och övergår senare till middag (supper). 

• Linner - en måltid mellan lunch och dinner. 

• Brinner - frukost som serveras på kvällen. 

• Fourth meal – nattmat. 

KONSUMTIONSTRENDER
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Till dessa nya måltidsbegrepp är det sannolikt en bit kvar för den svenska mat- och
restaurangnäringen. Samtidigt står det klart att de krögare som har för avsikt att optimera
sin omsättning kommer att behöva anpassa sin verksamhet till att möta att framtidens
gäster som förväntar sig att bli serverade på andra tider än gängse rådande.

På grund av bekvämlighet och allmän tidsbrist kommer konsumtionen av mat i trafikbutiker
och servicehandeln att öka. Detta gäller särskilt för de aktörer som framledes satsar och
fokuserar på lockande materbjudanden samt ett kontinuerligt utvecklat utbud av snabbmat
(fast food). Likaså kommer det att uppstå fler matkiosker runt olika vältrafikerade punkter.
Redan idag ser vi ett växande antal food trucks på gator och torg och längs vältrafikerade
leder. Dessa kommer sannolikt att bli en allt vanligare syn och på allvar börja utmana de
permanenta krogarna. Food trucks klarar, på ett smidigt sätt, av att leverera mycket av det
som dagens gäster uppskattar: variation, snabbhet, mat som går att äta på språng och allt
detta till ett bra pris. Det som idag kallas street food.

Behovet av mat som går att äta i farten ökar allt mer. Konsumenter idag nöjer sig inte längre
med enbart den traditionella varmkorven eller hamburgaren utan förväntar sig en större
variation och inte minst hälsosammare snabbmatsalternativ. I ett internationellt perspektiv
kallas detta för snacking, vilket ses som det nya sättet att äta på. Skillnaden är att det ska vara
snacks som är hälsosamma och naturliga.

Det kan vara så enkelt som smörgåsar eller wraps, vilka båda erbjuder många möjligheter till
variation och ett mer eller mindre hälsosamt innehåll. En annan aspekt av detta, som
konsumenter också uppskattar, är när möjligheten till så kallad snackingfika erbjuds. Ett
exempel på det är utvecklingen av och framgången med semmelwrapsen. En traditionell och
av många älskad produkt, som tidigare varit i det närmaste omöjlig att äta i farten, gavs med
denna nya form nya möjligheter i nya konsumtionssituationer.

Grönt är skönare
Att som café och restaurang erbjuda en meny som åtminstone delvis har ett ekologiskt
innehåll kommer inom en snar framtid att vara en självklarhet. Konsumenter kommer snarare
att förvånas om de grönsaker som används i matlagningen inte är ekologiska eller om
vinlistan inte innehåller ett par ekologiska alternativ. Människor kommer att ställa högre krav
på restaurangoperatörerna än på sig själva när det kommer till att göra ekologiska inköp.
Över tid kommer de som inte arbetar med ekologiska produkter att få en sämre
marknadsposition än övriga aktörer.

Ekologisk mat är något som människor mer och mer vurmar för. Produkterna ökar ständigt i
både försäljning och utbud, vilket tyder på att allt fler värnar om miljön och vår planet.
Människor vill ha bra mat och ett välmående jordklot på en och samma gång. Redan idag
konsumeras det både mer vegetarisk och vegansk kost och inget tyder på att detta kommer
att minska, snarare tvärtom.

I ljuset av detta utgör givetvis de ekologiska grönsakerna en viktig del. I det här avseendet
finns det en stor marknadspotential för den skicklige krögaren. Sverige är fortfarande ett u-
land när det kommer till användandet av grönsaker liksom exponeringen av grönsaker i
livsmedelshandeln, vilket är något för både den uppmärksamme krögaren och handlaren att
ta fasta på. Framöver kommer ekologi inte att vara ett sätt att utmärka sig utan snarare en
hygienfaktor.

Källa: HUI, P. Andersson, 2016.

KONSUMTIONSTRENDER
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Hållbarhet – den starkaste trenden av de alla
Den allra tydligaste och snabbast växande trenden inom mat- och restaurangnäringen är
arbetet med hållbarhet. Restauranger och caféer ser med nya ögon på sitt ansvar i
hållbarhetsfrågor. Branschens aktörer vill nu mycket mer än att erbjuda närproducerade
grönsaker och köttprodukter. Efter att kocken tog klivet in i rampljuset tog denne med sig
bonden och nu kan det sägas vara dags för nästa steg. Alternativ till kött börjar växa fram och
alltmer vegetarisk och vegansk mat finns att hitta på restauranger.

Det är tydligt att mat- och restaurangbranschen har ett stort behov av att minimera
matavfallet. Att kasta bort mat och råvaror ses idag som både oetiskt och oekonomiskt. Vissa
restauranger har till och med satt upp en nollvision mot att slänga mat. Friterade potatisskal
på menyn, att erbjuda ”doggy bags” (gästen får med sig en påse hem med det hen inte orkat
äta upp) samt överblivna smörgåsar och bakverk som skänks till härbärgen för hemlösa är
några exempel på detta.

Hälsosam och äkta mat
Idag är det större fokus på hälsa och välmående än vad det någonsin har varit tidigare.
Människor har en större benägenhet att vilja leva sunt och att vara i bra mentalt och fysiskt
skick. Detta är en utveckling som sannolikt kommer att fortsätta prägla samhället och då
även få inverkan på vilken sorts mat restauranggäster efterfrågar. Lågkalorikosten ökar och
det dyker ständigt upp fler koncept med inriktning mot specifikt detta. Allehanda
matallergier och dieter fångas upp i större utsträckning av de skickliga aktörerna i branschen.
Dels för att behovet finns, dels för att det finns lönsamma affärsmöjligheter inom detta
område.

Glutenfri mat har relativt länge varit en stor trend i Nordamerika, trots att det är bevisat att
det är förhållandevis få som faktiskt mår bättre av att äta glutenfritt. Det har gjorts försök att
göra detta till en stor trend även i Sverige, då det av förklarliga skäl finns stora
affärsmöjligheter. Glutenfritt ser dock inte ut att slå igenom lika stort som i USA men olika
kampanjer, artiklar i hälsotidningar med mera kommer sannolikt att göra sitt till för att
fortsätta sprida det glutenfria budskapet över Sverige.

Dagens cafékultur
Att många besökare väljer att använda coffee shops och liknande ställen till att studera och
arbeta är något som kommer att hålla i sig över tid. Dessa ställen blir allt mer till
mötesplatser och de snabbtänkta operatörerna ser till att i ännu högre utsträckning anpassa
koncepten efter detta. Exempel på sådana anpassningar är bland annat funktionellt wifi,
koncept med både loungemiljöer och så kallade community tables (bord där flera personer
kan sitta tillsammans och arbeta), generöst med eluttag för laddningsmöjligheter med mera.

Espresso House som idag är den ledande aktören på coffee shop-marknaden i Sverige
anammade redan tidigt mötesplatstrenden fullt ut. De får ofta frågan om de inte upplever
att det är olönsamt med gäster som väljer att endast köpa en kaffe och ändå spendera flera
timmar hos dem i sällskap med sin dator. Enligt Espresso House har det emellertid visat sig
att ovanstående beteende tvärtom är en bra affär. Gästen blir lojal, gör återkommande
besök möjligen flera gånger per vecka och kommer därefter tillbaka med familj och vänner
på helgen och spenderar då betydligt mer. Till Espresso House kommer alla sorters
människor för att njuta en god kopp kaffe i en skön miljö. Det är troligtvis den kombinationen
som gjort Espresso House till en av de snabbast växande kaffekedjorna i Europa. Idag har
Espresso House över 200 enheter i Sverige, Norge och Finland och tillväxten fortsätter med
cirka 20 nya enheter per år.

KONSUMTIONSTRENDER
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Marknadsmässiga 
förutsättningar

MOTALA

3
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UTVECKLINGSPLANER 
Läge

Motala önskar att pröva möjligheterna att etablera sällanlöpsvaruhandel

i gamla Luxorfabriken strax utanför Motalas stadskärna. Detta skall ses i

samband med den stora turismsatsning som görs med bland annat

etablering av Lalandia badanläggning som förväntas medföra ett relativt

omfattande inflöde av turism till Motala kommun.
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Bostadsprojekt och stadsutvecklingsprojekt

Motala är en växande stad med ett flertal stadsutvecklingsprojekt samt
bostadsbyggnationer. Med många nya invånare är bostadsförsörjningen en i allra
högsta grad väsentlig fråga. Samtidigt krävs det stora satsningar i allt det som en
stad behöver för att fungera väl – infrastruktur som vägar, broar, cykel- och
gångstråk, parkeringar, torg med mera.

Det planeras diverse olika bostadsbyggen runt omkring i Motala. I Gamla Stan ska
det byggas 42 nya lägenheter av Bostadsstiftelsen Platen uppdelat på två hus. 450
nya bostäder ska även byggas vid Södra Stranden i form av flerbostadshus för
effektivt markutnyttjande. I Björkbladet ska 45 lägenheter byggas och även 80 nya
bostäder ska utvecklas i Södra Fredberga.

Ytterligare 164 bostäder är planerade i och runtom Motala på ett flertal olika
platser. Vidare finns planer på att totalt bygga 24 400 kvadratmeter av bostäder på
olika platser i Motala där vissa byggnader även kommer att inkludera handel och
kommersiell service på bottenplan. Vid Luxorgatan vill Bostadsstiftelsen Platen
bygga ett ovanligt högt bostadshus för Motalatrakten där lägenheter i olika
storlekar ska finnas. Än är projektet endast en idé och det kräver mycket arbete
innan en detaljplan är klar och bygget kan påbörjas.

I Motala ska ett nytt centrum växa fram där målet är att Motala ska bli en modern
sjöstad där centrumet är levande, inbjudande och dynamiskt. Centrumföreningen,
Fastighetsägarna, Tillväxt Motala och Göta kanalbolag samarbetar för att utveckla
Motala centrum till 2025. De första delarna i planen involverar bron, att knyta ihop
Drottningplan med centrum och att utveckla bussgatan.

MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR: 
BOSTADSPROJEKT

Källa Motala.se



24

LALANDIA

Nära Luxorfabriken planerar det danska företaget Lalandia A/S att bygga ett
stort inomhusvattenland tillsammans med semesterhus samt andra sport-
och nöjesaktiviteter. Det skulle innebära koncernens första anläggning
utanför Danmarks gränser.

Syftet med investeringen är att tillföra fler och nya reseanledningar i Motala
för att förlänga den befintliga sommarsäsongen men även skapa nya
säsonger, främst helger under höst, vinter, vår och på så sätt öka intäkterna
och fördela dem jämnare över året. Investeringar av den här storleken
främjar vanligtvis hela regionens attraktionskraft och kan antas ge fler
besökare som ger ökad turismomsättning i många näringar, vilket i sin tur
leder till ökad sysselsättning och skatteintäkter.

HUI Research bedömer att den totala adderade turismomsättningen uppgår
till 415 miljoner kronor. Ungefär 69 procent av omsättningen bedöms ske på
Lalandia vattenpark, medan ungefär 31 procent av konsumtionen bedöms
ske utanför området. Detta beror på att Lalandia vattenpark har ett starkt
utbud av nöjen, restauranger och souveniraffärer. Logi är en bransch som
bedöms kraftigt gynnas av de planerade satsningarna. Även restaurang och
nöje är en bransch som gynnas av detta. Båda branschers adderade
turismomsättning kommer främst att komma Lalandia tillhanda. HUI
Researchs prognos gör gällande att cirka 45 procent av den adderade
turismomsättningen kommer att tillfalla branschen logi. Restaurang och nöje
kommer att stå för 40 procent av den adderade turismomsättningen i
Motala kommun. Till handel beräknas 65 miljoner kronor tillfalla.

Prognostiserad turismomsättning per bransch 2021
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BESKRIVNING AV 
FACTORY OUTLET

Outlet är en butiksform där främst producenter av varumärken säljer ut delar av
sin produktion direkt till konsumenter. Således skippar företaget mellanhänder
och kan sälja produkterna till rabatterade priser. Framförallt rör produkterna sig
om sällanköpsvaror inom konfektion och sportutrustning.

Factory outlet innebär att det endast är ett varumärke som säljer ut sina
produkter. En outletbutik däremot drivs av en detaljist som köper in flera
varumärken för att sälja tillsammans.

Historiskt var factory outlets ofta placerade intill den tillverkande fabriken och
då kunde konsumenterna även se produktionen av produkterna. Numera
öppnas ofta flera factory outlets på samma plats för att dra till sig en större
skara konsumenter.
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Marknad
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Inledningsvis kommer vi beskriva vilka geografiska områden som HUI
bedömer att detaljhandeln hämtar sin omsättning ifrån. Kortfattat kan
uttryckas att dagligvaruhandeln i huvudsak hämtar sin omsättning från
en mer lokal marknad än sällanköpsvaruhandeln. För denna
sällanköpsvaruanalys resulterar det i nedan beskrivna områden.

Upptagningsområdet är det område som omfattar efterfrågesidan,
exempelvis befolkningsstorlek, köpkraft, demografisk struktur med mera.
Upptagningsområdet är det geografiska område som olika verksamheter i
huvudsak kan locka kunder ifrån. Upptagningsområdet är baserat på
dagens situation och är baserat på tidigare analys från 2016.

Marknadsområdet är den geografiska marknad inom vilken olika
verksamheter som handel, service och restaurang konkurrerar. I området
utgår vi från en timmes körtid sett från Motala. Marknadsområdet skall
också ses som upptagningsområde utifall outletetablering genomföres.

Marknadsområde

Upptagningsområde

MARKNADS- & UPPTAGNINGSOMRÅDE: 
TRADITIONELL SÄLLANKÖPSVARUETABLERING & 
OUTLET



28

Upptagningsområdet för sällanköpsvaruhandeln samt Luxor
outlet har delats in i ett primär-, ett sekundär- och ett
tertiärområde.

Primärområdet (P) utgör Motala kommun.

Sekundärområdet (S) omfattar kommunerna Askersund och
Vadstena som ligger intill Motala kommun.

Tertiärområdet (T) baseras på en körtidsanalys utifrån
dagens Luxorfabrik. Körtiden är definierad till 1 timma vilket
baseras på erfarenheter från likdanande anläggningar.

UPPTAGNINGSOMRÅDE: OUTLET VS. DAGENS 
SITUATION

P

S

S

T
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De demografiska marknadsförutsättningarna utgörs framför allt av befolkningens storlek
och utveckling, både utifrån ett historiskt och ett framåtblickande perspektiv med
befolkningsprognoser. Hur befolkningen fördelar sig åldersmässigt är också av intresse då
det exempelvis visar hur stor andel barn, pensionärer respektive invånare i arbetsför ålder
som ett område har. Befolkningens storlek idag och i framtiden är betydelsefull då det avgör
hur stor den samlade köpkraften i området är och ju fler invånare, desto högre köpkraft.

Den bedömda befolkningsutvecklingen i det primära upptagningsområdet baseras på den
aktuella befolkningen i Motala kommun med prognoser fram till år 2025. Det sekundära
området är uppdelat i Vadstena och Askersund då prognosen ser olika ut. Askersunds
befolkningstillväxt baseras på kommunens framtida prognoser medan Vadstenas
befolkningsprognos baseras på Sveriges genomsnittliga prognoser. Även det tertiära
områdets prognoser baseras på Sveriges genomsnittliga befolkningsprognoser.

Befolkningens storlek och prognos år 2017-2025

Befolkningen i primärområdet uppgick till knappt 43 300 invånare år 2017. Med en relativt
god tillväxt beräknas befolkningen uppgå till omkring 46 442 år 2025. Det innebär en tillväxt
med sju procent under tidsperioden år 2017 till 2025.

Befolkningen i sekundärområdet var ungefär 18 600 invånare år 2017. Sekundärområdet
förväntas ha en lägre befolkningstillväxt på grund av att tillväxten i Askersunds kommun är
låg. År 2025 beräknas befolkningen uppgå till cirka 19 200 personer med en tillväxt på tre
procent.

Sammantaget växer befolkningen i primär och sekundärområdet således från 61 888 år
2017 till 65 643 personer år 2025.

I tertiärområdet uppgick befolkningen år 2017 till 246 000 personer och förväntas öka med
sju procent till år 2025. Då kommer 263 250 personer bo i området. I det totala
upptagningsområdet skulle befolkningen stiga till dryga 328 900 personer.

Befolkning i upptagningsområdet 2017, prognos år 2021, 2025.

Källa: SCB, Motala kommun, Askersund kommun, HUI
*Baserat på genomsnittlig befolkningstillväxt i Sverige
**Baserat på egen beräkning utifrån ungefärliga uppgifter från Askersund kommun

Befolkningsprognos
Beräknad tillväxt 

2017-2025 

Område 2017 2021 2025 Antal %

Primärområde 43 258 44 993 46 442 3 184 7 %

Sekundärområde 18 630 18 878 19 201 571 3 %

Varav Vadstena 7 348 7 568* 7 862* 514 7 %

Varav Askersund 11 282 11 311 11 339 57 0,5 %

Tertiärområde 246 027 253 408* 263 249* 17 222 7 %

Totalt 307 915 317 280 328 892 20 977 7 %

DEMOGRAFISKA MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR
ÅR 2017-2025
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Befolkningens storlek och prognos år 2025-2030

Befolkningen i primärområdet förväntas öka med ytterligare 1 823 personer mellan
2025 och 2030. Det är en utveckling motsvarandes 4 procent. I sekundärområdet
förväntas befolkningen öka med 249 personer, vilket motsvarar en ökning på 1 procent
och således en lägre tillväxttakt än för Motala kommun.

Sammantaget förväntas det bo 67 715 inom primär och sekundärområdet år 2030.

För tertiärområdet ser vi en ökning på 7 381 personer till 270 630 personer.

Den totala marknaden ökar således med 9 463 personer mellan år 2025 och år 2030,
vilket vi längre fram i rapporten kommer sätta konsumtionstal på och bedöma dess
effekt på en eventuell etablering.

Befolkning i upptagningsområdet, 2025, 2030.

Källa: SCB, Motala kommun, Askersund kommun, HUI
*Baserat på genomsnittlig befolkningstillväxt i Sverige
**Baserat på egen beräkning utifrån ungefärliga uppgifter från Askersund kommun

Befolkningsprognos Beräknad tillväxt 2025-2030 

Område 2025 2030 Ökning %

Primärområde 46 442 48 265 1 823 4 %

Sekundärområde
19 201 19 450 249 1 %

Varav Vadstena 7 862* 8 082* 220 3 %

Varav Askersund
11 339 11 368** 29 0,3 %

Tertiärområde
263 249* 270 630* 7 381 3 %

Totalt 328 892 338 345 9 453 3 %

DEMOGRAFISKA MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR
ÅR 2025-2030

46 442

19 201

2025 2030

48 265(+4 %)

19 450

Primärområde

Sekundärområde

Tertiärområde

263 249 270 630

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=tiPEGZQiuNNfyM&tbnid=Ty-BlE3eNDS2UM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.canstockphoto.com/images-photos/female-male.html&ei=houZU5vmCsX8ywOfzoG4Dg&bvm=bv.68911936,d.bGQ&psig=AFQjCNHtdKEhnwspEeyHMQn-W_eM8gsbGA&ust=1402658046857807
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Åldersstruktur

En analys av den demografiska befolkningen i primär-, sekundär- och tertiärområde visar att
åldersfördelningen är relativt jämn i de tre olika områdena. I sekundärområdet är det dock
en något lägre andel unga mellan 0-19 år än i resterande områden och riket. Både primär-
och sekundärområdet har även lägre andel invånare i ålderskategorin 20-27 år samt 28-44
år jämfört med de andra områdena samt riket. Andelen invånare över 45 år är således
högre i primär- och sekundärområdet.

För åldersgruppen 45-64 år är andelen större i primär- såväl som sekundärområde.
Däremot är andelen mellan 65-74 år samt 75+ betydligt högre i sekundärområdet än
tertiärområdet och riket medan primärområdet endast har en något högre andel invånare i
dessa åldersgrupper.

Utbildning

Utbildningsnivån är betydligt lägre i primär- och sekundärområdet än i tertiärområdet och
riket. Andelen med gymnasium som högsta utbildningsnivå uppgår i primär- och
sekundärområdet till 54 respektive 58 procent medan det i tertiärområdet endast uppgår
till 46 procent.

Den totala andelen som innehar en eftergymnasial utbildning uppgår i primär- och
sekundärområdet till 30 respektive 27 procent. I tertiärområdet uppgår samma andel till 42
procent och i riket till 43 procent.

Befolkning i upptagningsområdet år 2017, procentuell andel per 
ålderskategori (%)

Andel av befolkning med eftergymnasial utbildning (%)
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DEMOGRAFISKA MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR
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Inkomster

Inkomstnivåerna i upptagningsområdet är som helhet något lägre fördelat än i riket. I
primärområdet har majoriteten av befolkningen (59 %) en medellång till medelhög inkomst,
vilket är högre än för riket. Andelen med hög inkomst är även betydligt lägre i
primärområdet än i riket. I sekundärområdet är det en lägre andel med låg inkomst än i
resterande områden men en betydligt högre andel med medellång inkomst jämfört med
tertiärområdet och riket. Den andel av befolkningen med hög inkomst i sekundärområdet
är även lägre än i riket.

Tertiärområdet representerar inkomstfördelningen i riket till stor del där den enda
framträdande skillnaden är att andelen med hög inkomst är något lägre än för riket. I
tertiärområdet är inkomstfördelningen således något högre än i primär- och
sekundärområde.

Etnicitet

Definition av inrikes född är i detta avseende inrikes född med två inrikes födda föräldrar
samt inrikes född med en inrikes och en utrikes född förälder. Definitionen av utrikes född
omfattar utrikes född och inrikes född med två utrikes födda föräldrar. Den demografiska
strukturen i upptagningsområdet anger att andelen inrikes födda är något högre för
upptagningsområdet än riket som helhet, där andelen uppgår till 82 procent för samtliga
kommuner jämför med genomsnittet i Sverige som är 78 procent.

Inkomstfördelning i upptagningsområdet (%)

Etnicitet inom upptagningsområdet (%)

Låg inkomst (0-147 001 kr)
Medellåg inkomst (147 002-252 774 kr)
Medelhög inkomst (252 775-363 875 kr)
Hög inkomst (363 876 - kr) 

Källa: SCB
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Boendeform

Den större delen av invånarna i upptagningsområdet bor i småhus. Därutöver bor de
flesta i hyresrätter. I primärområdet bor en klar majoritet (59 %) i småhus och en stor del
(34 %) i hyresrätt. En betydligt mindre andel än riket som helhet bor i bostadsrätt. I
sekundärområdet bor en ytterligare större andel (68 %) av befolkningen i småhus jämfört
med både primär- och tertiärområdet samt riket. Andelen som bor i hyresrätt är däremot
lägre än i övriga områden. I tertiärområdet bor en större andel av befolkningen i
hyresrätt jämfört med riket. Andelen som bor i bostadsrätt är lägre än i riket men högre
än i primär- och sekundärområdet.

Familjesammansättning

Sammansättningen av hushållen i upptagningsområdet är till stor del likvärdig med
Sverige som helhet. Den större delen av befolkningen (40-42 %) är ensamstående utan
barn och därefter är andelen par utan barn störst. Denna andel är något lägre för
tertiärområdet (32 %) än för sekundärområdet (28 %), där primärområdet ligger mellan
dessa två. Sammanställt är andelen par utan barn i hela upptagningsområdet något
högre än i riket. Par med barn finns det något färre av i upptagningsområdet än riket, där
sekundärområdet skiljer sig från övriga områden med särskilt låg andel par utan barn.

Källa: SCB

Hushålls- och familjesammansättning i upptagningsområdet (%)

Källa: SCB
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Sammanfattning Demografi 

Sällanköpsvaruanalysen innefattar 2 olika upptagningsområden. Dels med hänsyn 
tagen till dagens situation och dels en med en outletetablering.

• Primärområdet är Motala kommun 

• Sekundärområdet innefattar Vadstena samt Askersund

• Tertiärområdet är främst aktuellt om en outletetablering genomföres.

2025

• Sammantaget växer befolkningen i primär- och sekundärområdet således från
61 888 år 2017 till 65 643 personer år 2025.

• För tertiärområdet växer befolkningen från 246 000 till 263 000 personer fram
till år 2025.

2030

• Sammantaget förväntas det bo en befolkning på 67 715 inom primär- och
sekundärområdet år 2030.

• För tertiärområdet växer befolkningen från 263 000 till 271 000 personer fram
till år 2025.

Primärområdet

• Något lägre andelar yngre population och högre andelar äldre population än för 
rikssnittet. Dock inga större avvikelser.

• Lägre utbildningsnivåer än rikssnittet

• Lägre andel höginkomsttagare än rikssnittet.

• Dock högre andel med medelhöga inkomster än rikssnittet

• Lägre andel med folk av utländsk bakgrund än riksgenomsnittet

• Högre andelar av populationen boendes i småhus samt hyresrätter än 
riksgenomsnittet. (Lägre andel boendes i bostadsrätter)

• Hushålls och familjesammansättning är relativt snarlik med riksgenomsnittet

Sammanfattningsvis kan sägas att den demografisk strukturen inte har någon 
egenhet som skiljer sig väsentligt från övrigt.
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Köpkraft
MOTALA

3.3
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I detta avsnitt sätter vi kronor och ören på konsumtionsförmågan i området. Köpkraften är
det teoretiska belopp som invånarna i upptagningsområdet spenderar idag och beräknas
spendera i framtiden inom detaljhandeln och restaurangbranschen.

Köpkraft för sällanköpsvaror i upptagningsområdet

Köpkraften för sällanköpsvaror uppgick totalt till 8,7 miljarder kronor i det totala
upptagningsområdet år 2017. På grund av en prognostiserad befolkningstillväxt i
upptagningsområdet och en ökning av konsumtionen per capita beräknas köpkraften för
sällanköpsvaror i hela upptagningsområdet att öka med 4 miljarder kronor fram till år 2030.
Den totala köpkraften kommer då att uppgå till 12,8 miljarder kronor.

I primärområdet var köpkraften år 2017 1,2 miljarder kronor och den beräknas att utvecklas
med 50 procent fram till år 2030 då den således uppgår till omkring 1,8 miljarder kronor.
Köpkraften i sekundärområdet var år 2017 536 miljoner kronor och den prognostiseras att
öka med 216 miljoner kronor till år 2030. I tertiärområdet uppgick köpkraften till 6,9
miljarder kronor år 2017 och förväntas öka med 48 procent till år 2030, vilket innebär en
köpkraft på 10 miljarder kronor.

Köpkraft för underbranscherna inom sällanköpsvaror

I tabellen till höger redovisas köpkraften för sällanköpsvaruhandelns underbranscher
fördelat på beklädnadsvaror, fritidsvaror och hemutrustning. Köpkraften för beklädnad
uppgick år 2017 till 2,7 miljarder kronor i hela upptagningsområdet och beräknas stiga med
26 procent till 2030. För fritidsvanor uppgick köpkraften till 2,7 miljarder kronor år 2017 och
beräknas få en tillväxt med 60 procent till år 2030. Inom kategorin hemutrustning var
köpkraften 3,3 miljarder kronor år 2017 och till år 2030 beräknas köpkraften i kategorin öka
med 55 procent.

Källa: HUI och Konsumtionsprognosgruppen (KPG)

Köpkraft sällanköpsvaruhandelns underbranscher år 2017-2030 (mkr)

Köpkraft sällanköpsvaror år 2017, prognos 2021, 2025, 2030 (mkr)
Utveckling 

2017-2030

Köpkraft/År 2017 2021 2025 2030 Mkr %

Primärområde 1 216 1 374 1 566 1 820 604 50 %

Sekundärområde 536 590 663 752 216 40 %

Tertiärområde 6 916 7 737 8 874 10 206 3 290 48 %

Totalt 8 668 9 702 11 103 12 778 4 110 47 %

Beklädnad Fritidsvaror (inkl elektronik) Hemutrustning (inkl bygg)

2017 2030 % 2017 2030 % 2017 2030 %

Primärområde 381 488 28 % 374 607 62 % 461 752 57 %

Sekundäromr. 168 201 20 % 163 248 52 % 205 303 48 %

Tertiärområde 2 168 2 736 26 % 2 128 3 402 60 % 2 620 4 068 55 %

Totalt 2 717 3 425 26 % 2 665 4 257 60 % 3 286 5 096 55 %

KÖPKRAFT: IDAG OCH I FRAMTIDEN
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Köpkraft för dagligvaror i upptagningsområdet

Köpkraften för dagligvaror uppgick totalt till 10 miljarder kronor i det totala
upptagningsområdet år 2017. På grund av en prognostiserad befolkningstillväxt i
upptagningsområdet och en ökning av konsumtionen per capita beräknas köpkraften för
dagligvaror i hela upptagningsområdet att öka med 1,1 miljarder kronor fram till år 2030.
Den totala köpkraften kommer då att uppgå till 11,2 miljarder kronor.

I primärområdet var köpkraften år 2017 1,4 miljarder kronor och den beräknas att utvecklas
med 13 procent fram till år 2030 då den således uppgår till omkring 1,6 miljarder kronor.
Köpkraften i sekundärområdet var år 2017 614 miljoner kronor och den prognostiseras att
öka med 36 miljoner kronor till år 2030. I tertiärområdet uppgick köpkraften till 8 miljarder
kronor år 2017 och förväntas öka med 11 procent till år 2030, vilket innebär en köpkraft på
8,9 miljarder kronor.

Köpkraft för restaurang och café

Köpkraften i restaurangbranschen i primärområdet uppgick till 419 miljoner kronor år 2017.
Den prognostiserade köpkraften för restaurang och café beräknas uppgå till drygt 644
miljoner kronor år 2030. Den beräknade ökningen på 225 miljoner kronor beror dels på en
positiv befolkningstillväxt, dels på en ökning av konsumtionen per capita under
prognosperioden. Köpkraften i sekundärområdet uppgick till 187 miljoner år 2017 och
beräknas öka med 83 miljoner kronor till år 2030. I tertiärområdet är det inte särskilt
relevant att göra en köpkraftsprognos då sannolikheten att dessa tar sig till Motala är
begränsad. Ändock uppgick köpkraften till knappt 2,4 miljarder kronor år 2017 och
beräknas öka med 52 procent till år 2030. Totalt i upptagningsområdet uppgick köpkraften
inom restaurang och café till nästintill 3 miljarder år 2017. Detta beräknas öka med 1,5
miljarder till år 2030 då köpkraften beräknas vara 4,5 miljarder.

Källa: HUI och Konsumtionsprognosgruppen (KPG)

Köpkraft dagligvaror år 2017, prognos 2021, 2025, 2030 (mkr)
Utveckling 

2017-2030

Köpkraft/År 2017 2021 2025 2030 Mkr %

Primärområde 1 409 1 444 1 507 1 593 184 13 %

Sekundärområde 614 614 631 650 36 6 %

Tertiärområde 8 011 8 135 8 540 8 933 921 11 %

Totalt 10 034 10 193 11 176 11 176 1 142 11 %

KÖPKRAFT: IDAG OCH I FRAMTIDEN

Köpkraft restaurang och café år 2017, prognos 2021, 2025, 2030 (mkr)
Utveckling 

2017-2030

Köpkraft/År 2017 2021 2025 2030 Mkr %

Primärområde 419 473 543 644 225 54 %

Sekundärområde 187 206 233 269 83 44 %

Tertiärområde 2 382 2 663 3 075 3 612 1 230 52 %

Totalt 2 987 3 341 3 850 4 525 1 538 51 %
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Vid beräkningar av köpkraften och ett områdes samlade potential vad gäller handel och restaurang bör hänsyn även tas till hur stor andel e-handeln tar av dagligvaru- respektive 

sällanköpsvaruhandel. En viss del av köpkraften fångas upp av e-handeln, vilket därmed innebär att det bli mindre köpkraft kvar till den fysiska butikshandeln. Framtidens sällanköpsvaruhandel 

kommer till stor del att ske genom e-handel. Den tillväxt i köpkraft som sällanköpsvaror kommer att se fram till 2030 tillfaller e-handeln. Det vill säga att den fysiska handeln kommer att stanna 

av och i vissa fall till och med minska, till följd av en ökad konsumtion av varor online. Inom beklädnad sker i princip all tillväxt i e-handeln och den fysiska köpkraften år 2030 kommer att vara 

mindre än den totala köpkraften för kategorin idag. För hemutrustning kommer köpkraften i den fysiska handeln att fortsätta växa marginellt fram till 2025 och sedan avstanna för att endast 

utvecklas online. Köpkraften för fritidsvaror kommer i princip endast att öka online. Inom restaurangbranschen kommer däremot ökningen av köpkraft fortfarande att ske i den fysiska 

handeln. Inom dagligvaror sker den större ökningen inom e-handeln men viss ökning i köpkraft tillfaller även den fysiska butiken, vilket gör dagligvaruhandeln svåranalyserad. 

Källa: HUI och KPG

Total köpkraft
sällanköpsvaror

Beklädnad Hemutrustning Fritidsvaror Dagligvaror Restaurang

2017 1752 549 666 537 2 023 606

2025 inkl. e-handel 2229 633 879 717 2 137 775

2025 exkl. e-handel 1766 460 785 521 1887 775

2030 inkl. e-handel 2572 689 1029 855 2243 913

2030 exkl. e-handel 1827 500 781 547 2057 913
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Fördelningen av köpkraft i fysisk butik respektive e-handeln kan likställas i primär- och sekundärområdet samt  för det hela upptagningsområdet. Framtidens 

sällanköpsvaruhandel kommer till stor del att ske genom e-handel. Den tillväxt i köpkraft som sällanköpsvaror kommer att se fram till 2030 tillfaller e-handeln. Det vill säga att 

den fysiska handeln kommer att stanna av och i vissa fall till och med minska, till följd av en ökad konsumtion av varor online. Beklädnad är den kategori som kommer att öka 

mest i form av e-handel, där den fysiska köpkraften år 2030 kommer att vara mindre än den totala köpkraften för kategorin idag. För hemutrustning kommer köpkraften i den 

fysiska handeln att fortsätta växa marginellt fram till 2025 och sedan avstanna för att endast utvecklas online. Köpkraften för fritidsvaror kommer i princip endast att öka 

online. Även inom dagligvarubranschen beräknas all tillväxt ske online. Inom restaurangbranschen kommer däremot ökningen av köpkraft fortfarande att ske i den fysiska 

handeln.

KÖPKRAFT 2030: E-HANDELNS PÅVERKAN PÅ TOTALA UPPTAGNINGSOMRÅDET

Total köpkraft
sällanköpsvaror

Beklädnad Hemutrustning Fritidsvaror Dagligvaror Restaurang

2017 8668 2717 3286 2665 10 034 2987

2025 inkl. e-handel 11 103 3 155 4 365 3 582 10 678 3 850

2025 exkl. e-handel 8793 2292 3898 2603 9426 3 850

2030 inkl. e-handel 12778 3425 5096 4257 11 176 4525

2030 exkl. e-handel 9076 2486 3868 2725 10249 4525
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Källa: HUI och KPG
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Sammanfattning Köpkraft 

Köpkraftens utveckling under den närmsta 10-årsperioden står inför en brytpunkt. 
Vi redovisar det på två sett i rapporten. Dels genom köpraftsutvecklingen om vi helt 
bortser från e-handeln, vilket de flesta utredningar fram till dags dato i många fall 
gjort. Samt en utveckling med e-handeln, baserat på en HUI-prognos. Effekten på 
dagligvaror samt café- och restaurangnäringen kommer att bli avsevärt mindre i 
omfattning än för sällanköpsvaror, vilket vi redovisar för nedan.

Utan hänsyn till e-handel:

2025

• Köpkraftstillväxten fram till år 2025 går från 1,7 miljarder kronor till 2,2 miljarder 
kronor inom primär- och sekundärområdet

• I tertiärområdet växer köpkraften från 6,9 till 8,8 miljarder kronor.

Sammantagen köpkraft utifrån ett outlet perspektiv blir således  11,1 miljarder 
kronor i köpkraft.

2030

• Köpkraftstillväxten från år 2025 till år 2030 går från 2,2 miljarder kronor till 2,5 
miljarder kronor inom primär- och sekundärområdet

• I tertiärområdet växer köpkraften från 8,8 till 10,2 miljarder kronor.

Sammantagen köpkraft utifrån ett outletperspektiv blir således  12,7 miljarder 
kronor i köpkraft.

Då hänsyn tages till e-handeln, vilket vi varmt rekommenderar så ser prognoserna 
helt annorlunda ut där vissa segment som beklädnadshandeln kommer år 2030 ha 
avsevärt lägre köpkraft. Likaledes ser vi att all tillväxt inom fritidshandeln inklusive 
elektronik kommer ske på nätet.

Med hänsyn tagen till e-handel:

2025

• Köpkraftstillväxten fram till år 2025 går från 1,7 miljarder kronor till 1,7 miljarder 
kronor inom primär- och sekundärområdet. Alltså ett stillastående scenario.

Sammantagen köpkraft, inklusive tertiärt upptagningsområde, utifrån ett 
outletperspektiv blir således 8,8 miljarder kronor i köpkraft. Endast 200 miljoner 
mer än 2017 års nivå.

2030

• Köpkraftstillväxten från år 2025 fram till år 2030 går från 1,7 miljarder kronor till 
1,8 miljarder kronor inom primär- och sekundärområdet

Sammantagen köpkraft, inklusive tertiärt upptagningsområde, utifrån ett 
outletperspektiv blir således  9,1 miljarder kronor i köpkraft. Endast 400 miljoner 
mer än 2017 års nivå.
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Konkurrens & Cityindex
MOTALA

3.4
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Försäljningsindex
Handelns storlek i en kommun är starkt beroende av hur många som bor där. Antalet
invånare är särskilt viktigt i dagligvaruhandeln eftersom människor vill handla dagligvaror i
närheten av bostaden. Ett sätt att mäta och jämföra handelns styrka mellan kommuner där
befolkningen är olika stor är genom att beräkna försäljningsindex. Försäljningsindex är ett
mått på hur väl handeln förmår ta tillvara det befolkningsmässiga försäljningsunderlag som
finns i en kommun och om handeln dessutom förmår locka kunder från andra kommuner.
Försäljningsindex 100 innebär att handeln omsätter lika mycket som det
befolkningsmässiga underlaget medger. Index över 100 innebär att handeln drar kunder
från andra kommuner och index under 100 innebär att handeln har ett utflöde till andra
kommuner.

Försäljningsindex för den totala detaljhandeln i Motala kommun ligger på 86, vilket
således innebär att en del av konsumtionen bland Motalas befolkning sker i andra
kommuner. För sällanköpsvaruhandeln är försäljningsindex något lägre med ett värde
på 85 medan dagligvaruhandeln är likvärdig med den totala detaljhandeln med värdet
86. I Motala kommun är det således något vanligare att åka utanför kommunen för att
handla sällanköpsvaror än dagligvaror.

MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR: 
DETALJHANDELNS UTVECKLING – FÖRSÄLJNINGSINDEX
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Omsättning

Tillväxten inom handeln i Motala har under den senaste tioårsperioden varit
god med en utveckling på + 25 %. Likväl har Motala haft en sämre utveckling
än för riket under samma period. Kommuner som haft en ännu starkare
tillväxt i Motalas region finns ibland de lite större städerna som Linköping
och Örebro. Utvecklingen i kranskommunerna Vadstena och Askersund har
varit likvärdig Motalas dock inom lite andra segment.

Dagligvaror

Det är just inom dagligvaror som kommuner som Vadstena gjort stora
framsteg. Inte minst genom etableringar av en ny dagligvarubutik under
perioden. Motala har haft en utveckling på 27 % för dagligvaror.
Omsättningen bland dagligvaror har varit positiv i samtliga kommuner de
senaste 10 åren till följd av en befolkningstillväxt. På grund av en stark
tillväxt inom dagligvaruhandeln har även detaljhandeln som helhet växt i
samtliga kommuner de senaste tio åren. Dock har dagligvaruhandeln
utvecklats sig lägre i Motala jämfört med riksgenomsnittet.

MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR: 
DETALJHANDELNS UTVECKLING – OMSÄTTNING 

Omsättning (Mkr) Detaljhandeln total Utveckling 2007-2017

Motala 2 438 25%

Vadstena 278 21%

Askersund 470 23%

Mjölby 1 505 8%

Linköping 11 965 37%

Norrköping 9 526 26%

Örebro 12 021 44%

Jönköping 10 428 20%

Sverige 662 227 29%

Omsättning (Mkr) Dagligvaror Utveckling 2007-2017

Motala 1278 27%

Vadstena 190 44%

Askersund 324 25%

Mjölby 970 13%

Linköping 5 591 45%

Norrköping 4 728 31%

Örebro 5 023 47%

Jönköping 4 669 39%

Sverige 346 137 36%
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Sällanköpsvaror
Sällanköpsvaruhandeln i Motala uppvisar ungefär samma tillväxt som den
totala detaljhandeln. I Motala har sällanköpsvaruhandeln ökat med 24
procent de senaste tio åren. En stor del till att det skett en tillväxt inom
sällanköpsvaruhandeln i Motala beror på att det etablerats ny handel. Sett
till sekundärområdet som inkluderar Askersund och Vadstena har
utvecklingen sett annorlunda ut. Särskilt stor skillnad kan ses för Vadstena
där utvecklingen varit negativ de senaste åren. Vadstenaborna åker således
troligtvis till andra kommuner för att inhandla sällanköpsvaror. Detta
resonemang förstärks även av att det är tydligt att det är de större
kommunerna som ökat sin sällanköpsvaruhandel mest – där Örebro har haft
den största tillväxten (43 %) de senaste tio åren.

Underbranscher – Branschindex
Sett till de olika underbranscherna i sällanköpsvaruhandeln är övrig
sällanköpshandel den kategori som skiljer sig markant med ett betydligt
högre försäljningsindex än resterande kategorier. Beklädnad är den
kategorin som har lägst handelsindex och kanske också därmed störst
utvecklingspotential i Motala, där en stor del av befolkningen troligtvis åker
till andra kommuner för att handla och potentiellt även handlar på internet.
Hemutrustning ligger även lägre än den totala sällanköpsvaruhandelns
försäljningsindex men har under senare år vuxit bland annat på grund av
etableringen av Dollarstore.

Beklädnad Hemutrustning Fritid Övrig SV Total SV

Motala kommun 64 78 83 113 85

Omsättning (Mkr) Sällanköpsvaror Utveckling 2007-2017

Motala 1 160 24%

Vadstena 88 -9%

Askersund 146 20%

Mjölby 535 0%

Linköping 6 374 30%

Norrköping 4 796 20%

Örebro 6 996 43%

Jönköping 5 759 9%

Sverige 316 090 22%

MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR: 
DETALJHANDELNS UTVECKLING – OMSÄTTNING 
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KONKURRENS – LOKALT
SÄLLANKÖPSVARUHANDELN

Geografisk lokalisering

Sällanköpsvaruhandeln är idag geografiskt koncentrerad till två 

områden. Centrala Motala med en relativt stark cityhandel med  

galleriorna Gallerian, Baltzarhuset och Cityhuset som 

huvuddestinationer samt Bråstortorp handelsområde som är ett 

mer traditionellt externhandelsområde.

Gallerian hade en total omsättning  på 161 miljoner kronor år 

2017. Motsvarande siffra för Bråstorps handelsområde var 510 

miljoner kronor (endast sällanköpsvaror) och för Baltzarhuset 71 

miljoner kronor.  Vi saknar uppgifter för Cityhuset.

Köpcentrum Total omsättning Utveckling (2016-2017) 

Gallerian & Baltzarhuset 236 -2%

Bråstorp Handelsområde 510 1%*

*Baserat på prognoser från HUI 

Motalas handelsområdens omsättning för 2017 tkr ink. moms
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Extern Handel
MOTALA

3.5
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Bråstorp är idag ett väl fungerande handelsområde med en 

omsättning på 1,1 miljarder kronor strax norr om 

stadskärnan i Motala. Sällanköpsvaruhandeln är dock 

estimerad till cirka 500 miljoner. Området domineras annars 

av ICA Maxi och Willys samt Biltema.

Bråstorp, Motala
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City Handel
MOTALA

3.6
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Motala centrum och stadskärna domineras av tre gallerior. 

Cityhuset, Balzar samt Gallerian. Dessutom finns ganska bra 

utbud av handel i anslutning till torget. Observera att 

omsättningen för centrum är år 2016. Påföljande siffor visas 

cityindex med 2017 års omsättning.

Centrum, Motala



51

City index
MOTALA

3.7
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Om Cityindex:
Hoten mot stadskärnan från både externhandel och e-
handel har debatterats flitigt i media och andra kanaler. 
Vad är egentligen ”stadskärnan” och hur ser 
utvecklingen ut i våra städer? Cityindex är en ny rapport 
som syftar till att besvara denna typ av frågeställningar 
och beskriva utvecklingen för kommersiella 
verksamheter i våra svenska stadskärnor.
Under hösten 2016 inledde HUI Research arbetet med 
Cityindex på uppdrag av Agora för att förse marknaden 
med en objektiv stadskärnemätning som inledningsvis 
omfattade Stockholm, Göteborg, Malmö och ytterligare 
16 städer. Definitioner av stad och stadskärna har 
utarbetats i samarbete med branschorganisationer, 
fastighetsägare, forskare, detaljister, konsulter och 
andra branschföreträdare. Cityindex syfte är att beskriva 
utvecklingen främst inom detaljhandeln, men 
kartläggningen omfattar även restaurangnäringen, 
hotellbranschen och kommersiella servicefunktioner 
inom respektive stadskärna. Inför 2018 har Cityindex 
vuxit till att omfatta alla Sveriges städer.

Det röda fältet visar var avgränsningarna gjorts 
gällandes definitionen av Motala stadskärna. Detta är 
gjort som en beräkning (matematisk modell)av 
densiteten i utbudet av näringsverksamheter i 
stadskärnan. Denna beräkning avgör 
gränsdragningen.

Cityindex Motala 2016-2017
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Kommentarer- Cityindex Motala

• Motala City ökade med 0,3 procentenheter under år 2017 jämfört med år 2016.

• Detaljhandeln minskade med - 0,3 %. Fördelningen var dock att dagligvaruhandeln ökade med + 0,9 % och sällanköpsvaruhandeln minskade med - 0,9 %.

• Den underbransch som tappade mest inom sällanköpsvaruhandeln var beklädnadshandeln som tappade - 3,9 % jämfört med året innan (2016).

• Hem & fritid ökade dock med 1,2 %.

• I övrigt gick utvecklingen av kommersiell service bra med en ökning på hela 8,3 %, vilket är utmärkt.

• Hotell- och restaurangsektorn backade - 1,2 procentenheter, vilket är sämre än för andra stadskärnor runtom i Östergötland såväl som för Sverige.

Utmärkande för Motala jämfört med riket är:

• Detaljhandelsutveckling i paritet med alla stadskärnor

• Sämre utveckling av dagligvaror än genomsnittet för alla stadskärnor

• Sämre utveckling av beklädnadssegmentet än genomsnittet av stadskärnorna

• Bättre utveckling för hem & fritid jämfört med genomsnittet för alla stadskärnor.

• Sämre utveckling av hotell & restaurang än genomsnittet för alla stadskärnor

• Avsevärt bättre utveckling av kommersiell service än genomsnittet för alla stadskärnor.
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Regional konkurrens
Marknadsområdet

3.8
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KONKURRENS – REGIONALT 
SÄLLANKÖPSVARUHANDELN

Regional konkurrens mötte Motala i första hand från 

Linköping dit många Motalabor vänder sig till för att handla 

sällanköpsvaror. Det är i första hand IKEA och Tornby som 

lockar. Men även Linköpings stadskärna med dess digra 

utbud inom handel och restaurangnäring. Vidare utgör även 

Jönköping och A6 samt Örebro en viss konkurrens men detta 

främst för utkanten av sekundärområdena för Askersund 

samt Vadstena.
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Tornby, Linköping

Källa: Corren
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Depot, Mjölby
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Konkurrens outlet
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Det planerade Luxor Outlet kommer att konkurrera 

med andra outlets i Sverige. De två största 

konkurrerande outletaktörerna är Hede Fashion Outlet 

i Kungsbacka och Stockholm Quality Outlet i Järfälla. 

Även Vingåkers Factory Outlet är en relevant aktör att 

ta hänsyn till. 

Vidare finns även ett antal mer nischade outlets med 

mer lokal förankring som Gällstad, söder om Borås med 

flera.

KONKURRENS
OUTLETS

Källa: Köpcentrum från SSCD, HUI.
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KONKURRENS: OUTLETS

Befolkning 1 timmes körtid från respektive outlet i 
indexering av Stockholm Quality Outlet

392 700

1 162 915

2 614 849
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Befolkning

Befolkning inom 1 timmes körtid från outlet

Vingåker Factory Outlet Hede Fashion Outlet

Stockholm Quality Outlet

Outlet Befolkningsindex Snittköp i kr Konverteringsgrad

Stockholm Quality 
Outlet

100 433 61%

Hede Fashion Outlet 44 358 154%

Vingåker Factory Outlet 15 705 100%

Stockholm Quality Outlet

Hede Fashion Outlet

Vingåker Factory Outlet
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KONKURRENS: OUTLETS
Stockholm Quality Outlet är Sveriges första och för närvarande 
största Factory Outlet. Området är beläget mellan Jakobsberg 
och Barkarby i Järfälla kommun och började växa fram i slutet av 
1990-talet.
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Hede Fashion Outlet (tidigare Freeport) är ett köpcentrum i norra delen av 
Kungsbacka med ett femtiotal butiker, som säljer kläder, skor och 
heminredning av kända varumärken till lägre priser än i "vanliga" butiker. 
Dessutom finns serviceinrättningar som kafé/restaurang. Freeport invigdes år 
2001 och hade de första åren engelska ägare; år 2014 fick Freeport nya ägare 
och är nu en del av VIA outlets. 

KONKURRENS: OUTLETS



63

Vingåkers Factory Outlet är Sveriges största 
outlet för märkeskläder. Butiken ligger i en 
gammal konfektionsfabrik i Vingåker där det sytts 
konfektion sedan 1938, idag är det istället en av 
Nordens största fabriksförsäljningar. 

KONKURRENS: OUTLETS
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Sammanfattning & Kommentarer marknad

• Motalas detaljhandel har växt med cirka 500 miljoner kronor de senaste 10 åren.

• Dagligvaruhandeln är omsättningsmässigt något större än sällanköpsvaruhandeln och 
har också haft en starkare utveckling än sällanköpsvaruhandeln under den senaste 10-
årsperioden.

• Tillväxten har varit starkare i Motala jämfört med rikets under den senaste 10-
årsperioden. Detta kommer sig bland annat av en utvecklad handelsstruktur i 
externhandelsområdet Bråstorp med flera nyetableringar den senaste 10 årsperioden. 
Nu senaste året etablerades Dollarstore i Motala, vilket är en stark lågprisvaruaktör 
inom sällanköpsvaruhandeln. I centrala Motala finns starka handelshus med Gallerian i 
spetsen. Här finner vi också Lejonparten av Beklädnadshandeln.

• Starka Handelsplatser i området omkring Motala är Tornby i Linköping och Marieberg i 
Örebro.

Utmärkande för Motala stadskärna 2017/2016 jämfört med riket är 

• Detaljhandelsutveckling i paritet med alla stadskärnor

• Sämre utveckling av dagligvaror än genomsnittet för alla stadskärnor

• Sämre utveckling av beklädnadssegmentet än genomsnittet av stadskärnorna

• Bättre utveckling för Hem & Fritid jämfört medgenomsnittet för  alla stadskärnor

• Sämre utveckling av Hotell & restaurang än genomsnittet för alla stadskärnor

• Avsevärt bättre utveckling av kommersiell service än genomsnittet för alla stadskärnor.
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Etableringsutrymmen
& omsättning

3.9
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Etableringsutrymmen & beräkningar

På följande sidor kommer vi att analysera förutsättningarna för att etablera mer handel inom sällanköpsvarusegmentet i Motala. Detta gör vi genom att se på 
köpkraften i första hand i Motala samt Vadstena och Askersund. Vi ser på förutsättningarna för år 2025 samt för 2030. Vi kommer göra detta i ett par steg.

1. Scenario 1

Etableringsutrymme för fysisk handel för år 2025 och 2030 med ingen hänsyn tagen till e-handel. Detta är det traditionella sättet att beräkna 
etableringsutrymmen på. Men branschen är allt annat än traditionell med hänsyn tagen till den stora digitaliseringsvågen som vi befinner oss i.

2. Scenario 2

Etableringsutrymmen för fysisk handel för år 2025 och 2030 med hänsyn tagen till e-handel.

3. Scenario 3 och 4

Vidare kommer vi också bedöma förutsättningarna för en Outletetablering i Motala detta gör vi genom att göra en komparativ studie där vi ser på liknande 
anläggningar och vilken marknadsandel de har i sin respektive marknad. Utifrån denna information har vi gjort beräkningar över möjliga scenarios. Detta gör vi 
också med och utan hänsyn till e-handel.
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Etableringsutrymme Sällanköpsvaruhandeln 
2025-2030 Traditionell etablering inklusive e-handel

År 2025

Beklädnad
Hem & 

bygg
Fritid Total SV

Köpkraft primär- samt sekundärområde 633 879 717 2 229

Omsättning i befintliga butiker 281 549 519 1 350

Teoretiskt etableringsutrymme 352 330 198 679

Utflöde till angränsande marknader -200 -200 -100 450

HUIs bedömning av 

etableringsutrymmet för Motala
-150 -100 -100 200-300

År 2030

Beklädnad
Hem & 

bygg
Fritid Total SV

Köpkraft primär- samt sekundärområde 689 1055 855 2 599

Omsättning i befintliga butiker 304 588 557 1 450

Teoretiskt etableringsutrymme 385 467 298 950

Utflöde till angränsande marknader -200 -300 -100 600

HUIs bedömning av 

etableringsutrymmet för Motala
-185 -167 -109 300-400

Scenario 1

Källa: HUI
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Etableringsutrymme Sällanköpsvaruhandeln 
2025-2030 Traditionell etablering exklusive e-handel

År 2025

Beklädnad
Hem & 

bygg
Fritid Total SV

Köpkraft primär- samt sekundärområde 460 785 521 1 766

Omsättning i befintliga butiker 257 505 476 1  240

Teoretiskt etableringsutrymme 203 280 45 679

Utflöde till angränsande marknader -100 -200 -50 450

HUIs bedömning av 

etableringsutrymmet för Motala
-100 -80 -0 -180

År 2030

Beklädnad
Hem & 

bygg
Fritid Total SV

Köpkraft primär- samt sekundärområde 500 781 547 1827

Omsättning i befintliga butiker 268 520 491 1  280

Teoretiskt etableringsutrymme 232 261 56 950

Utflöde till angränsande marknader -100 -200 -50 500

HUIs bedömning av 

etableringsutrymmet för Motala
-132 -60 -0 -190

Scenario 2

Källa: HUI
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Motala OUTLET

Befolkning 1 timmes körtid från respektive outlet i 
indexering av Stockholm Quality Outlet

307 915 392 700

1 162 915

2 614 849

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

Befolkning

Befolkning inom 1 timmes körtid från outlet

Motala Vingåker Factory Outlet

Hede Fashion Outlet Stockholm Quality Outlet

Outlet Befolkningsindex Snittköp i Kr Konverteringsgrad

Stockholm Quality Outlet 100 433 61%

Hede Fashion Outlet 44 358 154%

Vingåker Factory Outlet 15 705 100%

Motala (Luxor Outlet) 12 ? ?

Här ser vi en sammanställning på 1 timmes körtid från existerande outlets samt för Luxor. De 
marknadsmässiga förutsättningarna inom 1 timmes körtid liknar mest Vingåker outlet. Med den 
skillnaden att Motala har ett större primärområde samt mer turism.
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Motala & Vingåker 

Vingåker Factory Outlet & Motala Luxor Outlet 1 h körtid 

Bilden visar 1 timmes körtid från Vingåker samt Motala. Områdena 
tangerar varandra utan några större överlappningar. Vingåker täcker 
Norrköpingsmarknaden medans Motala täcker Linköpingsmarknaden. Inom 
1 timme når Motala 307 000 personer och Vingåker 390 000 personer, 
vilket gör dem jämförbara och kan användas som referens. Dock menar vi 
att Motala har ytterligare fördelar i form av en bättre primärmarknad samt 
kommer få en större turismgenomströmning. 
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Källa: HUI

2025 - FÖRSÄLJNINGSPOTENTIAL

Marknadsandel Marknad 
(mkr inkl moms)

Marknads-andel 
(%)

Försäljnings-
potential 
(mkr inkl. moms)

Yteffektivitet 
(kr/m2)

Ytbehov 
(kvm)

Min 9 538 1,0% 95 25 000 3 815

Medel 9 538 2,0% 191 25 000 7 631

Max 9 538 2,7% 258 25 000 10 301

2030 - FÖRSÄLJNINGSPOTENTIAL

Marknadsandel Marknad 
(mkr inkl. moms)

Marknads-andel 
(%)

Försäljnings-
potential 
(mkr inkl. moms)

Yteffektivitet 
(kr/m2)

Ytbehov 
(kvm)

Min 9 805 1,0% 98 25 000 3 922

Medel 9 805 2,0% 196 25 000 7 844

Max 9 805 2,7% 265 25 000 10 590

Etableringsutrymme Sällanköpsvaruhandeln 
2025- 2030 Outletetablering utan hänsyn tagen till e-handel

I denna bedömning är vår slutsats att det finns 
förutsättningar att en Outletenhet kan omsätta mellan 
190-260 miljoner kronor för år 2025 respektive 2030. 
beroende på vilken mix och genomslag anläggningen får i 
sitt upptagningsområde. Detta skulle då också resultera i 
ett ytbehov motsvarande cirka 7 000 – 10 000 kvm 
handelsyta.

Scenario 3
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Etableringsutrymme Sällanköpsvaruhandeln 
2025- 2030 Outletetablering med hänsyn tagen till e-handel

2025 - FÖRSÄLJNINGSPOTENTIAL

Marknadsandel Marknad 
(mkr inkl moms)

Marknads-andel 
(%)

Försäljnings-
potential 
(mkr inkl moms)

Yteffektivitet 
(kr/m2)

Ytbehov 
(kvm)

Min 11 979 0,7% 84 25 000 3 354

Medel 11 979 1,5% 180 25 000 7 187

Max 11 979 2,2% 264 25 000 10 541

2030 - FÖRSÄLJNINGSPOTENTIAL

Marknadsandel Marknad 
(mkr inkl moms)

Marknads-andel 
(%)

Försäljnings-
potential 
(mkr inkl moms)

Yteffektivitet 
(kr/m2)

Ytbehov 
(kvm)

Min 13 809 0,5% 69 25 000 2 762

Medel 13 809 1,2% 166 25 000 6 628

Max 13 809 2,0% 276 25 000 11 047

I denna bedömning är vår slutsats att det finns 
förutsättningar att en Outletenhet kan omsätta 
mellan 180-160 miljoner kronor för år 2025 
respektive 2030. Beroende på vilken mix och 
genomslag anläggningen får i sitt 
upptagningsområde. Detta skulle också resultera i 
ett ytbehov motsvarande cirka 7 000 kvm 
handelsyta.

Scenario 4

Källa: HUI
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- Sällanköpsvaruhandeln i Motala
HUI visar initialt att det finns ett etableringsutrymme för sällanköpsvaruhandeln beräknat på
primär- och sekundärområdet. Utfallet är olika beroende på om vi tar hänsyn till e-handelns
framväxt eller inte. HUI redovisar två scenarier.

Scenario 1: Utan hänsyn tagen till e-handeln

2025
Sammantaget etableringsutrymme på mellan 200-300 miljoner kronor. Fördelat på upp till 100
miljoner kronor på alla tre delsegment; beklädnad, hem & bygg samt fritid.

2030
Sammantaget etableringsutrymme på mellan 300-400 miljoner kronor. Fördelat på i första hand
beklädnad samt Hem och Bygg.

Scenario 2: Med hänsyn tagen till e-handeln

2025
Sammantaget etableringsutrymme på upp till 180 miljoner kronor. Etableringsutrymme främst
inom beklädnad samt hem & bygg.

2030
Samma som för 2025. / Stillastående marknad.

TURISM:
Turism tillfaller i hög grad orter likt Motala som har stora event som Vätternrundan mm. Andelen
som faktiskt spenderas görs ofta via turistekonomiska studier. Gällandes
detaljhandelskonsumtionen bör den beaktas varsamt på grund av att de tal vi illustrerar i våra
analyser är nettotal/capita. Detta innebär att det blir fel att ta ut ett fullständigt konsumtionstal
för ett upptagningsområde för sällanköpsvaror och sedan addera brutto all turismekonomisk
detaljhandelstillväxt. I så fall skulle konsumtionstalen vara lägre då även invånarna i
upptagningsområdet är ute på andra marknader och semestrar. Vi brukar därför hantera dessa
siffror med varsamhet. Det är dock rimligt att stora destinationer som Motala har en positiv
nettoeffekt. Dock oklart hur. Vi bedömer dock denna till cirka 70 miljoner kronor i denna
rapport. Vilket skall adderas till sällanköpsvarupotentialen.
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OUTLET

Utan hänsyn tagen till e-handeln

2025-2030
Sammantaget etableringsutrymme på mellan 190-260 miljoner kronor

Med hänsyn tagen till E-handeln

2025-2030
Sammantaget etableringsutrymme på upp till 180 miljoner kronor

Kommentar:
HUI gör således en bedömning att det finns ett etableringsutrymme för ytterligare
sällanköpsvaruhandel lite beroende på hur mycket som e-handeln kommer att utvecklas. Om vi
helt bortser från e-handeln så ser vi ett sammantaget etableringsutrymme på upp till 400
miljoner kronor för sällanköpsvaruhandeln. Detta gäller marknadsområdet som inkluderar
Vadstena och Askersund. Rimligt är dock att ¾ av etableringsutrymmet tillfaller Motala vilket
motsvarar 300 miljoner kronor. Om e-handeln beaktas så ser vi ett avsevärt mindre
etableringsutrymme, som för Motalas del skulle innebära cirka 180 Mkr.

OUTLET: 
HUIs bedömning, utifrån en marknadsbedömning och baserat på liknande anläggningar samt
köpkraft inom 1 timmes körtid, är att det finns möjligheter att Outletenheten kommer att
omsätta i storleksordningen 190-260 miljoner kronor. Om e-handeln får estimerad utveckling
begränsas omsättningsestimeringen till cirka 200 miljoner kronor. Därtill skall dock läggas ett
turisminflöde på upp till 45 miljoner kronor.

Ytor :  Cirka 8000 – 10 000 kvm.

Sammanfattning & Kommentarer etableringsutrymmen
- Outlet i Motala

TURISM:
Turism tillfaller i hög grad orter likt Motala som har stora event som

Vätternrundan mm. Andelen som faktiskt spenderas görs ofta via

turistekonomiska studier. Gällandes detaljhandelskonsumtionen bör

den beaktas varsamt på grund av att de tal vi illustrerar i våra

analyser är nettotal/capita. Detta innebär att det blir fel att ta ut ett

fullständigt konsumtionstal för ett upptagningsområde för

sällanköpsvaror och sedan addera brutto all turismekonomisk

detaljhandelstillväxt. I så fall skulle konsumtionstalen vara lägre då

även invånarna i upptagningsområdet är ute på andra marknader

och semestrar. Vi brukar därför hantera dessa siffror med varsamhet.

Det är dock rimligt att stora destinationer som Motala har en positiv

nettoeffekt. Dock oklart hur. Vi bedömer dock denna till cirka 70

miljoner kronor i denna rapport. Vilket skall adderas till

sällanköpsvarupotentialen.
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Övergripande Råd

4
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E-handeln branschvis

Bilden beskriver e-handeln mognadsgrad eller marknadsandel i 

respektive segment inom svensk detaljhandel. Vi har kunnat se 

att när e-handeln når 15 % marknadsandel i en bransch så tilltar 

tillväxten kraftigt för e-handeln. Branscher som påvisat detta är 

bok-, elektronik- och nu senast beklädnadshandeln. Mycket av de 

skriverier och nedläggningar vi ser inom just beklädnadshandeln 

är tecken på att en ny konkurrensbild gäller. Dagligvaruhandeln 

ligger idag lågt men även den förväntas att växa. Denna bild är 

bra att ta med sig för att göra en bedömning av vilka branscher 

som kommer vara extra utsatta under den närmaste tiden 

framöver. Som vi också ser ligger bygghandeln nära dessa 15 %. 

Vi har dock inte kunnat mäta e-handelns marknadsandel just för 

Motala men det är rimligt att tro att andelarna är någorlunda 

likvärdiga.
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Övergripande frågeställningar

• Hur kommer handeln i centrum påverkas av en outletetablering

• Hur kommer handeln i Bråstorp påverkas av en outletetablering

• Vilka segment är extra utsatta för konkurrens?
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Sammanfattning & reflektioner

• Hur kommer handeln i centrum påverkas vid outletetablering? Positivt

• Om Motala blir den stora magnet i regionen som kanske kan ske med Lalandia 
och ett fungerande Outlet kommer stadskärnan också få möjligheter då inflöde 
från nya marknader kommer till allas del.

• Restauranger och Café i centrum är inte lika konkurrensutsatta som vissa 
segment inom sällanköpsvaruhandeln och kan tvärtemot öka sin omsättning då 
fler kommer till Motala

Negativt

• Beror på vilka branscher som outlet marknadsför – Undvik en större  
dagligvaruetablering.

• Beklädnadshandeln kommer sannolikt få högre konkurrens då outlet ofta 
relateras till beklädnadshandel

• Eventuella omlokaliseringar från City till Outlet

?
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Sammanfattning & reflektioner

• Hur kommer handeln i Bråstorp påverkas vid outletetablering? Positivt

• Om Motala blir den stora magnet i regionen som kanske kan ske med Lalandia 
och ett fungerande Outlet kommer Bråstorp också få möjligheter då inflöde från 
nya marknader kommer till allas del.

• Flera av dagens koncept i Bråstorp gör sig inte lika gällandes i en outlet, t.ex. 
Biltema.

• Bråstorp har den stora fördelen att de ä en väldig stark dagligvarudestination 
som skapar trygga flöden oavsett Outlet

• Bråstorp är inte lika känsliga som stadskärnan för en beklädnadsinriktning på en 
outlet

Negativt

• Beror på vilka branscher som outlet marknadsför – Undvik en större  
dagligvaruetablering.

• Eventuella omlokaliseringar från Bråstorp till Outlet

?
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Sammanfattning & reflektioner

• Vilka segment är extra utsatta för konkurrens 1. 

De segment som idag är mest konkurrensutsatta vill vi egentligen härleda till E-
handeln. Där ser vi att kläder och skor, hemelektronik samt bokhandeln är de 
branscher som har mest exponering mot E-handel. Skulle dessutom en 
outletetablering innehålla dessa branscher så kommer konkurrenssituationen för 
Centrum och Bråstorp bli extra svår. 

2. 

Dagligvarorna har ingen stor exponering i dag till e-handeln. Men om en större 
dagligvaruetablering ske i outletområdet skulle de skapa stora problem får i första 
hand Bråstorp samt även centrum. Detta då dagligvarorna skapar mycket flöden och 
kundströmmar till de befintliga handelsplatserna som i sin tur genererar omsättning 
för handeln i stort. 
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FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER I 
STADSKÄRNAN
För att stadskärnan skall få bästa möjliga förutsättningar att möta transformationen 

inom e-handeln föreslås följande:

• Prioritera Livsmedel: Stadskärnan skulle må bra av en utbyggd och förstärkt 

livsmedelsbutik som ger naturliga besöksflöden över hela veckan. Det skulle 

behöva vara en fullsortimentsbutik så det möjliggör veckohandling och större 

inköp. För detta krävs en god tillgänglighet, framför allt med bil.

• Förbättra tillgänglighet: Det absolut viktigaste för stadskärnan är att det är 

möjligt med alla färdsätt att smidigt ta sig dit. Att säkerställa att det finns ett 

tillräckligt antal nyttiga parkeringsplatser i rätt läge har en mycket stor påverkan 

på stadskärnans framtida konkurrenskraft. Detta bör prioriteras över andra 

intressen. 

• Förtäta och förstärk: Hela centrum kan inte leva – snäva av och fokusera på ett 

mindre kärnområde där tyngdpunkten i detaljhandeln bör förläggas. Jobba med 

ankarlägen för besöksintensiv detaljhandel och förlägg mindre butiker i 

anslutning så att de får del av kundströmmarna.

• Fler besöksandledningar. Addera andra besöksandeldningar till stadskärnan, 

kontor, utbildning, besöksverksamhet. Konvertera vakanta butiksytor till andra 

ändamål: restaurang, café, service och kulturverksamhet. 
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RÅD FÖR MOTALA

ANKARETABLERING TILL CENTRUM

Givet utvecklingen av E-Handelns 

utveckling just nu bör särskild 

uppmärksamhet och marknadsåtgärder 

göras för att stärka attraktiviteten på 

respektive handelsplats. För centrum är 

vårt bästa råd att skyndsamt få in mer 

ankaretableringar i form av Dagligvaror,

som i bästa fall kan få in mer 

konsumenter i centrum som i sin tur kan 

bidra med konsumtion.

1
Vem äger frågan?
- I första hand 
kommunen men 
även  
fastighetsägarna 
samt detaljisterna.
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RÅD FÖR MOTALA

FÖRBÄTTRA TILLGÄNGLIGHETEN -

Underlätta för konsumtion. 

E-handeln har inte brist tillgänglighet. 

Det häller därför att både butiker samt 

kommunen gör sitt yttersta gällandes 

tillgängligheteten. Detta gäller både 

öppettider som parkeringsmöjligheter 

och på parkeringar eller tar 

parkeringsavgifter- Verka för liberala 

regler.

2
Vem äger frågan?
- Kommunen och 
detaljisterna.
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RÅD FÖR MOTALA

VAR EN MODERN STADSKÄRNA - Arbeta med och inte emot den tekniska 

utvecklingen

• Att arbeta emot digitaliseringen är inte konstruktiv. Se till att butikerna har 

egna plattformar att kunna också de nå sina konsumenter. 

• Bilda en digital plattform för butikerna i Motala.

3
Vem äger frågan?
- Kommunen, 
fastighetsägarna 
samt detaljisterna.
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RÅD FÖR MOTALA

FÖRTÄTA OCH FÖRSTÄRK

• Fokusera på ett avgränsat område och tillför så mycket offentlig service 

skolverksamheter med mera som möjligt till de centrala delarna.4
Vem äger frågan?
- Kommunen och 
fastighetsägarna.
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RÅD FÖR MOTALA

BEFOLKNINGSUTVECKLING

• Är bra för köpkraften- gör en nyanserad plan för att växa - långsiktigt5
Vem äger frågan?
- Kommunen



88

RÅD FÖR MOTALA

LALANDIA-OUTLET-CENTRUM-BRÅSTORP- MOTALA

-Se helheten. Allt hänger ihop!6
Vem äger frågan?
- Kommunen
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RÅD FÖR MOTALA

TÄNK LÅGRIS

Inom detaljhandeln är det mycket som talar för att lågpriskoncept kommer öka 

och vara i fokus den närmsta 5-10 års perioden7
Vem äger frågan?
- Detaljister och 
Fastighetsägare
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RÅD FÖR MOTALA
TIMING

GÖR SAKER NU SOM KAN FRÄMJA CITY. VÄNTA INTE8
Vem äger frågan?
- Kommunen och 
fastighetsägarna.
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RÅD FÖR MOTALA

AVVAKTA MED NYA ETABLERINGSPLANER EFTER OUTLET 

Möjligheter för ytterligare etableringar kanske finns långsiktigt men inte i närtid9
Vem äger frågan?
- Kommunen
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RÅD FÖR MOTALA

TILLSÄTT PROCESLEDARE

Kommunen måste äga utvecklingsfrågan- Processledare som ser helheten –10
Vem äger frågan?
- Kommunen
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RÅD FÖR OUTLET

Arbeta för att få in aktör som GEKÅS 

1
Vem äger frågan?
- Fastighetsägarna, 
kommunen samt 
detaljisten
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RÅD FÖR OUTLET

• BEVAKA UTVECKLINGEN – Beklädnad outlet, som är den vanligaste 

inriktningen på outlet kan nå en helt ny konkurrensbild från nätet – eller är 

fysiska handeln starkare. Vi vet inte svaret i dag.2
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FÖRTÄTA
HUIs bedömning är att 

markbiten som ligger framför 

Luxorfabriken samt mitt emot 

Lalandia har ett mycket bra 

framtida etableringsläge. HUI 

menar att platsen lämpar sig i 

första hand för 

kompletterande 

verksamheter inom 

besöksnäringen, såsom möjlig 

fritids- & /eller 

idrottsanläggning. Då kan en 

förtätning ske mellan Lalandia 

och ett eventuellt 

outletområde.
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För frågor om rapporten kontakta

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kontaktperson HUI Research:  Per Andersson

E-post: per.andersson@hui.se 


