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Sammanfattning 
 

Titel: Lokaliseringsfaktorer för etableringar av snabbmatsrestauranger i en svensk stadskärna - en 

mixad metod. 
 

Nyckelord: Lokalisering, Etablering, Lokaliseringsfaktorer, Checklista, Stadsläge. 
 

Problembakgrund: Lokalisering för handelsverksamheter är essentiellt för att nå framgång. Att 

använda sig av checklistor med lokaliseringsfaktorer är en vanlig strategi för lokalisering. För 

snabbmatsrestauranger är lokalisering extra viktigt då branschen utgörs av liknande varor och att 

kunder inte är beredda att åka längre sträckor för att äta på en snabbmatsrestaurang. Det finns ett 

tydligt gap i forskningen om checklistor och snabbmatsrestauranger och kommer därmed att vara 

fokus för denna uppsats. En stor del av den tidigare forskning har sitt ursprung i USA och vi vill 

undersöka hur den forskningen står sig mot stadskärnor i Sverige. Den forskningens fokus har legat 

på externa lägen kring städer och vi vill undersöka om det skiljer sig i stadskärnor. 
 

Problemformulering: Vilka lokaliseringsfaktorer används vid etableringar av 

snabbmatsrestauranger i svenska stadskärnor? 
 

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka vilka lokaliseringsfaktorer som används för att 

etablera en snabbmatsrestaurang i ett stadsläge, i Sverige. Detta möjliggörs genom att genomföra 

intervjuer med lämpligt branschfolk som har en djup förståelse inom ämnet och genom att undersöka 

den viktigaste lokaliseringsfaktorn från tidigare forskning, synlighet. Vidare kommer resultat ställas 

mot en teoretisk referensram som hjälper uppsatsförfattarna att göra en tolkning av utfallet av 

studien och därmed presentera vilka lokaliseringsfaktorer som bör användas vid etablering av en 

snabbmatsrestaurang i ett stadsläge i Sverige. 
 

Teori: Den teoretiska referensramen behandlar tidigare forskning på området och relevanta teorier 

studien använder sig utav. Först presenteras en bakgrund inom lokalisering- och handelsforskning 

för att sedan byta fokus till snabbmatsrestauranger. Sedan behandlas teorier inom bland annat 

områdena checklistor, lokaliseringsfaktorer för snabbmatsrestauranger och hur synlighet undersöks 

genom visuella inspektioner.  
 

Metod: Detta är en mixad studie där två undersökningar genomförs. Först kvalitativa intervjuer med 

etablerings- och lokaliseringsansvariga och sedan en undersökning av den viktigaste 

lokaliseringsfaktorn från tidigare forskning, synlighet. En deduktiv ansats är utgångspunkten i denna 

studie. Sex stycken semistrukturerade intervjuer med etablerings- och lokaliseringsansvariga inom 

stora snabbmatsrestaurangkedjor i Stockholm har genomförts. 21 stycken snabbmatsrestauranger i 

Stockholm har varit uppsåt för den visuella inspektionen. 
 

Slutsats: Studien resulterade i att ett antal lokaliseringsfaktorer identifierades som viktiga och en 

checklista skapades, denna ska fungera som stöd för aktörer som vill identifiera ett läge att etablera 

en snabbmatsrestaurang på. 
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1. Inledning 

I detta kapitel kommer problembakgrund, problemformulering och syftet med studien att 

presenteras. En introduktion till ämnet och forskningsgap kommer även att behandlas. 

1.1 Bakgrund till studien 

För framgångsrik handel är uttrycket “location, location, location” ett viktigt mantra (Fox et al., 

2007, s. 3). Öner (2014, s. 13-14) argumenterar att historiskt har lokalisering haft stor betydelse för 

handlares framgång. Forna grekiska städers torg, “Agora´s”, var läget man ville komma åt för att ha 

en så lukrativ verksamhet som möjligt. I Norden är ön Birka, belägen i sjön Mälaren, ett exempel 

på en geografisk plats där mycket handel genomfördes under vikingatiden. I takt med civilisationens 

utveckling uppkom nya former av handel som kan liknas med dagens organiserade köpcentrum. 

Exempel på detta är mellanösterns basarer som härstammar från 1400-talet alternativt de 

västerländska handelsterasserna under 1800-talet. Det som har varit den gemensamma nämnaren 

för handelsverksamheter under historien är att läget är den absolut viktigaste aspekten för att uppnå 

framgång över tid. Att välja rätt plats för sin verksamhet är troligen det dyraste och det viktigaste 

valet en handlare står inför. (Öner, 2014, s. 13-14). Lokalisering spelar en avgörande roll för 

handelsbranschen då ett rätt läge kan vara skillnad mellan framgång och misslyckande (Chen & 

Tsai, 2016, s. 197). 
 

Den tidigaste forskningen angående butikslokalisering har sitt ursprung i tidigt 1900-tal där 

handelskedjor försökte avgöra ett värde på en plats i förhållande till en annan (Applebaum, 1965, s. 

234). De initiala studierna fokuserade på gångtrafik, volym och sannolikheten att konvertera trafik 

till kunder (Applebaum, 1965, s. 234). Sedan fokuserade forskningen på empiriska studier som 

visade på hur stora marknadsandelar butiker lyckades ta av sitt handelsområde (Applebaum, 1965, 

s. 234). 
 

Benämningarna lokalisering och etablering kan lätt förväxlas. Lokalisering förklarar val av plats 

geografiskt medan etablering är ett utfall av var man lokaliserar sig. Detta är något som vi anser är 

av vikt att förklara tidigt i studien för att öka tydligheten. 

1.2 Problembakgrund 

Vilka beslutsmetoder som används för lokalisering behandlas i artikeln “The art and science of retail 

location decisions” skriven av Hernandez & Bennison (2000). Här identifieras ett antal 

beslutsmetoder för lokalisering av ett läge. De varierar med olika grader av tekniskt kunnande, 

subjektivitet, kostnad, behov av data med mera. Beslutsmetoderna rangordnas från det minst 

tekniskt belastade där man grundar sitt val av läge på erfarenhet från tidigare etableringar till 

gravitationsmodellering där det krävs en stor mängd data och expertis inom matematik. (Hernandez 

& Bennison, 2000, s. 360). 
 

Den metod som används i störst utsträckning är enligt Hernandez & Bennison (2000, s. 360-362) 

först och främst den erfarenhetsbaserade metoden, följt av en så kallad faktorbaserad “checklista” 

och sedan analoga tekniker. Hernandez & Bennison (2000, s. 360-362) förklarar att erfarenhet syftar 

på aktörers kompetens från tidigare ackumulerade kunskap. Checklistor är en sammansättning av 

faktorer som beslutsfattaren vill ska vara undersökta och uppfyllda för att avgöra om läget är 

acceptabelt för etablering. Analoga tekniker är en beslutsteknik där tänkta butikslägen kan jämföras 
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med existerande butiker. I genomsnitt använder företag ett antal olika tekniker i samband med 

lokaliseringsprocessen, där de enklare teknikerna används i större utsträckning. Det beror på att de 

mer tekniskt krävande metoderna medför krav på högre kompetens inom speciella områden, krav 

på mycket data utav hög kvalité och är tidskrävande, vilket i sin tur leder till högre kostnader. 

(Hernandez & Bennison, 2000, s. 360-362). 
 

I Clarkson et als., (1996, s. 30) studie om lokalisering av matbutiker visade det sig att 

lokaliseringsexperter inte fann de mer avancerade beslutsmodellerna mer exakta när det kom till 

prognostisering av omsättning. De väl beprövade teknikerna såsom erfarenhet, checklistor och 

analoga metoder träffade den verkliga omsättningen med ±10%, vilket de mer moderna och tekniskt 

krävande metoderna inte kunde överträffa. I kombination med högre kostnad, högre kompetens- och 

tidskrav var det svårt att motivera varför de skulle användas. De intervjuade experterna i studien 

trodde att de mer matematiska angreppssätten inte skulle ha samma självklara plats som mänsklig 

intuition tillsammans med analoga tekniker och checklistor i framtiden (Clarkson et al., 1996, s. 30). 
Öner & Larsson (2014, s. 292) förklarar att inom handel finns det ett flertal handelssektorer, 

exempelvis klädbutiker och mataffärer. Något som försvårar forskningen för handelslokalisering är 

att det är svårt att generalisera önskvärd lokalisering över alla handelssektorer. Detta har att göra 

med handelssektorernas heterogenitet vilket gör det svårt att generalisera övergripande för var alla 

handelssektorer ska lokalisering sig. På grund av att de olika typerna av handelssektorer skiljer sig 

åt, dels utbudsmässigt och framförallt hur de är placerade geografiskt, försvårar det att generalisera 

över var olika handelssektorer lokaliserar sig (Öner & Larsson, 2014, s. 292). 
 

En av författarna för denna studie har sedan tidigare fått insikt i en övergripande handelssektor, 

restaurangbranschen. Där erhöll författaren förståelsen om att det önskades mer forskning om 

lokaliseringsmodeller. Valet av en god plats är för restauranger avgörande för framtida framgång i 

marknader med hög konkurrens (Dock et al., 2015, s. 204). 
 
Tidigare forskning har sin grund inom handelsteori när det gäller lokalisering av restauranger (Park 

& Khan, 2006; Simons, 1992). Som Öner & Larsson (2014, s. 292) argumenterar bör heterogen 

handel särskiljas på grund av de olika karaktärsdragen aktiviteterna besitter. Av denna anledning 

bör restaurangbranschen behandlas heterogent. Inom restaurangbranschen kan ett flertal olika 

sorters restauranger identifieras där de kategoriseras utifrån pris, stil och atmosfär där 

gourmetrestauranger är i det övre skiktet medan snabbmatsrestauranger ligger i det undre (Parapal, 

2015). 
 

Restauranger av typen middag, det vill säga sitta ner och beställa vid bord, karaktäriseras av högre 

priser, bra service och en god atmosfär (Restaurants.about.com, 2016). Ett distinktivt karaktärsdrag 

för restauranger av typen snabbmat är bekvämlighet, att snabbmatsrestaurangerna ska vara enkelt 

tillgängliga (Jekanowski et al., 2001, s. 58). Dessutom karaktäriseras snabbmatsrestauranger kraftigt 

av standardisering av varor där en kund förväntar sig samma produkt oberoende var personen 

befinner sig (Xaxx, 2016). Eftersom restaurangbranschen visar sig vara heterogen bör därför 

skillnad även göras för denna. 
 
Vi resonerar att läget spelar en mer avgörande roll för snabbmatsrestauranger än andra restauranger, 

bland annat av anledningen att folk inte är beredda att åka en längre sträcka för att besöka en 

snabbmatsrestaurang (Xaxx, 2016). Snabbmatsrestaurangbranschen kan tänkas kräva större 

kundströmmar då priserna generellt är av den lägre karaktären, vilket leder till att 

snabbmatsrestauranger bör vara placerade på noggrannare uttänkta platser där kundströmmarna är 

högre. Snabbmatskunder skulle också kunna tänkas vara mer spontana besökare jämfört med andra 

restaurangkunder av anledningen att snabbmat inte anses vara något speciellt, där exempelvis 
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bokning av bord inte är nödvändigt. Som beskrivet är tillgänglighet och bekvämlighet ett starkt 

karaktärsdrag för snabbmatsrestauranger (Jekanowski et al., 2001, s. 58). Kunder är inte heller 

villiga att resa längre än nödvändigt (Xaxx, 2016). Xaxx säger dessutom att 

snabbmatsrestaurangernas produkter är homogena, vilket kan vara en indikation på att det är extra 

viktigt att fånga upp så många kunders intresse som möjligt. På grund av ovan nämnt argumenterar 

vi att lokaliseringsfrågor är viktigare för snabbmatsrestauranger än för andra typer av restauranger. 
Alltså är det högst intressant att fördjupa sig inom lokaliseringsteorin för snabbmatsrestauranger 

och därmed för denna studie. 
 

Snabbmat kan definieras som “Easily prepared processed food served in snack bars and restaurants 

as a quick meal or to be taken away” (Oxforddictionaries.com, 2016a). Ibland kan även definitionen 

“quick service restaurant” användas som benämning för verksamheter som serverar snabba, enkla 

måltider i stil med snabbmat (Harrington et. al., 2013, s. 82). Val av plats är för 

snabbmatsrestauranger avgörande för deras framgång och på grund av detta finns det utrymme för 

mer forskning och utveckling inom området (Park & Khan, 2006, s. 112). Forskning om lokalisering 

av snabbmatsrestauranger har det gjorts studier om tidigare, framförallt i USA. Tidigare forskning 

har undersökt vilka faktorer som är av betydelse för lokalisering av snabbmatsrestauranger. För 

snabbmatsrestauranger har det visat sig att det är extra viktigt gällande synlighet, tillgänglighet till 

restaurangen och trafikflöden för ökad omsättning medan relationen konkurrerande restauranger per 

antal invånare är negativt associerade med omsättning (Simons, 1992, s. 521). 
 

Park & Khan är två av ett fåtal forskare som gjort studier på vilka faktorer i snabbmatssektorn som 

är av störst betydelse vid val av etableringsläge. Park & Khan (2006) har skapat sex stycken 

kategorier av lokalisering med flertalet underfaktorer som ska undersökas och värderas inför valet 

av etableringsläge för snabbmatsrestauranger. Studien forskar inom området checklistor för 

lokalisering för att påvisa vilka faktorer som är de mest relevanta gällande restaurangernas lägen. 

(Park & Khan, 2006, s. 97-99) Exempel på viktiga faktorer vid bestämmande av lokalisering för 

snabbmatsrestauranger är synlighet, områdets population, hyreskostnader och trafik (Park & Khan, 

2006, s. 110). 
 

Park & Khan (2006, s. 112) vill att framtida forskning ska utforska ämnet av lokaliseringsfaktorer 

för snabbmatsrestauranger genom att undersöka ifall de redan konstaterade faktorerna är reliabla 

alternativt om det finns andra faktorer som kan påverka mer än de existerande. Park & Khan (2006, 

s. 112) visar också på att det är viktigt för forskningsområdet att ständigt ifrågasätta tidigare studier 

för att undersöka om de fortfarande är aktuella. Framtida forskning bör ställa tidigare resultat mot 

nya miljöer där andra utfall kan spås samt kanske nya faktorer identifieras (Park & Khan, 2006, 

s.112). 
 

Vi har observerat att denna forskning inom beslutsmetoden checklistor för lokalisering av 

snabbmatsrestauranger har endast behandlats av ett fåtal studier som är gjorda inte allt för länge 

sedan (exempelvis Park & Khan, 2006; Simons, 1992). Vi finner det underligt att så pass lite 

forskning har gjorts inom området checklistor för snabbmatsrestauranger, då denna metod 

tillsammans med beslutsmetoden erfarenhet används i störst utsträckning inom lägeslokalisering för 

handel generellt (Hernandez & Bennison, 2000, s. 362). Aktörer som ska lokalisera en 

handelsverksamhet gör checklistor minst 55 % av fallen (Hernandez & Bennison, 2000, s. 362). 

Checklistor bör därmed undersökas grundligare och forskas mer om vid val av lokalisering för 

snabbmatsrestauranger då det finns få studier utförda. 
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Tidigare utförd forskning för lokalisering av snabbmatsrestauranger kan observeras vara löst 

geografiskt definierat. Studien utförd av Park & Kahn (2006) gör ej skillnad geografiskt för typen 

av område. Studien fokuserar mer allmänt på vilka faktorer som är viktiga för lokalisering. Vi finner 

att existerande forskning inte gör skillnad på exempelvis en stadskärna mot en mer spridd del av 

staden. En stadskärna kan definieras som “The central part or main business and commercial area 

of a city” (Oxforddictionaries.com, 2016b). Det skulle vara intressant att undersöka 

lokaliseringsfaktorer för snabbmatsrestauranger explicit i en stadskärna för att se om det skiljer sig 

mot tidigare forskning då stadskärnor inte har varit i fokus. Det kan tänkas skilja sig mellan ett 

extern handelsläge kontra en stadskärna gällande lokalisering av en snabbmatsrestaurang, 

exempelvis av anledningen att det kan försvåra att ha drive-through möjligheter samt att antalet 

parkeringsplatser är begränsade. Möjligtvis har biltrafikanter en begränsad påverkan på var en 

snabbmatsrestaurang lokaliseras i en stadskärna. Med detta i åtanke tror vi att det skiljer sig gällande 

lokalisering av en snabbmatsrestaurang i ett stadsläge mot vad tidigare forskning beskrivit. 
 

I och med tidigare studiers ursprung från USA finnes möjlighet att undersöka forskningsområdet i 

andra länder. Det kan vara av intresse att undersöka lokaliseringsfaktorer för snabbmat utanför USA 

och mer specifikt inne i stadskärnor som förklarat tidigare. Buehler (2014) förklarar att amerikanska 

städer är mer bilberoende än europeiska, de beskriver även att amerikanska städer har en annan 

uppbyggnad med stora motorvägar som skär genom städerna, detta då många städer i USA växte 

fram i samband med massmotorismen. Europeiska städer är sällan uppbyggda med stora motorvägar 

genom städer och ännu mindre bilanpassat inne i stadskärnorna, detta då städerna generellt är äldre 

och därmed mindre bilanpassade (Buehler, 2014). Att det skiljer sig mellan amerikanska och 

europeiska städer får oss att tänka att det eventuellt kan skilja sig åt gällande vilka 

lokaliseringsfaktorer som är viktiga beroende på stadens karaktär. Det finns indikationer på att i 

europeiska städer kan det vara andra lokaliseringsfaktorer som är viktiga för lokalisering jämfört 

med vad som påstås för amerikanska städer. Som kan utläsas är det intressant att undersöka ifall 

existerande lokaliseringsfaktorer, som används när man vill lokalisera en snabbmatsrestaurang, 

fungerar i en annan stadsmiljö än vad som undersökts i tidigare studier. 
 

Forskning om lokaliseringsfaktorer för snabbmat har inte utforskats i Sverige. Detta gör att vi 

kommer att kunna bidra till ett, för svensk forskning, outforskat område. Kommer då dessa faktorer 

som tagits fram i tidigare forskning att ha samma betydelse de påstås ha eller kommer vissa faktorer 

att bli mer betydelsefulla än vad som tidigare definierats? Kanske kommer det även krävas att nya 

faktorer adderas för att kunna behandla lokalisering av snabbmatsrestauranger i stadskärnor? 
Vi vill med denna studie undersöka hur de existerande lokaliseringsfaktorerna som är viktiga vid 

etableringar av snabbmatsrestauranger i USA svarar mot svenska lägeslokaliseringar för 

snabbmatsrestauranger i stadskärnor. 
 

En adaption av tidigare forskning skulle tillföra ett tillskott till området samt till svensk forskning. 

Som tidigare beskrivet uppmuntras det till att göras nya studier inom området gällande 

lokaliseringsfaktorer, för att utveckla och stärka kunskapen inom ämnet. Detta är något som vi vill 

ta tillfället i akt att göra då vi ser en möjlighet att bidra till forskningsområdet. 
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1.3 Problemformulering 

Utifrån vår problembakgrund så har vi kommit fram till följande problemformulering: 

 
Vilka lokaliseringsfaktorer används vid etableringar av snabbmatsrestauranger i svenska 

stadskärnor? 

1.4 Syfte  

Huvudsyftet med denna uppsats är att undersöka vilka lokaliseringsfaktorer som används vid 

etableringar av snabbmatsrestauranger i svenska stadskärnor. Vi vill undersöka i hur stor 

utsträckning dessa lokaliseringsfaktorer återfinnes i processen av etableringsläge av en 

snabbmatsrestaurang i en svensk stadskärna. 
 

Vi vill skapa en bättre förståelse inom området lokalisering för snabbmatsrestauranger i Sverige och 

mer specifikt i stadskärnor. Denna studie kommer att ha ett företagsekonomiskt perspektiv där det 

praktiska syftet är att underlätta för beslutstagare i företag gällande val av plats för etablering av 

snabbmatsrestauranger i ett stadsläge. Det teoretiska syftet är att bidra till den existerande 

forskningen gällande checklistor och lokaliseringsfaktorer för snabbmatsrestauranger. 
Utöver vårt huvudsyfte har vi formulerat tre stycken delsyften för att ytterligare kunna förklara 

lokalisering för snabbmatsrestauranger i svenska stadskärnor. 

 
 Undersöka vilka lokaliseringsfaktorer har störst betydelse för snabbmatsrestauranger i 

svenska stadskärnor och hur denna rankning står sig mot tidigare forskning. 

 Undersöka ifall det finns nya faktorer som kan svara på karaktärsdrag för svenska 

snabbmatsrestauranger i stadskärnor som inte tagits hänsyn till i tidigare studier. 

 Undersöka om den viktigaste lokaliseringsfaktorn framtagen i tidigare forskning är 

framträdande hos snabbmatsrestauranger i svenska stadskärnor. 

 

Fokus i denna uppsats ligger på att undersöka vilka lokaliseringsfaktorer som används. För dessa 

lokaliseringsfaktorer kan de ha olika betydelse, det vill säga vissa kan vara viktigare än andra för 

lokalisering av snabbmatsrestauranger. I denna uppsats menas att lokaliseringsfaktorerna uppfattas 

vara viktiga och därför används. Desto viktigare lokaliseringsfaktor desto mer fokus läggs på denna 

faktor vid etableringar. 

1.5 Avgränsningar 

Denna studie kommer att utföras geografiskt i Stockholm och dess innerstad. Stockholm kommer 

att vara geografiskt fokus för denna studie dels av praktiska skäl, att kunna fokusera på en stad och 

för att det inte ska ta allt för lång tid, dels för att det är Sveriges huvudstad vilket är den största 

marknaden i Sverige där flest konkurrerade snabbmatsrestauranger finns. Med Stockholms 

innerstad menas de centrala delarna av staden, innanför tullarna, det vill säga Norrmalm, 

Östermalm, Södermalm och Kungsholmen (Statistik om Stockholm, 2014) 
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2. Teoretisk metod 

I detta kapitel presenteras de vetenskapsteoretiska utgångspunkterna för denna studie. Ämnesval, 

förförståelse, kunskapssyn, ansats och angreppsätt, metodval, perspektivval, val av teorier, 

litteraturinsamling, granskning av sekundärkällor, kommer att behandlas. 

2.1 Ämnesval                  

Ämnet ekonomisk geografi är ett ämne båda författarna finner intressant och högst relevant då det 

är viktigt för framgångsrik handel. På marknader där hög konkurrens råder gäller det att vara 

försiktig med nyetableringar av anledningen att det är en stor investering och därför är lokalisering 

av prioritet. 
 

Ur ett samhällsperspektiv är ekonomisk geografi och lokalisering något som påverkar oss alla. Var 

någonstans handel och dess verksamheter etablerar sig kan påverka människors vardag. Ett exempel 

på detta som är högst aktuellt är att Umeå stad har nyligen blivit hemvist för ett nytt IKEA-varuhus 

som påverkar handelslandskapet och konkurrenssituationen markant. 
 

Från våra studier har vi till en viss grad kommit i kontakt med området och teorier kring lokalisering. 

Mer specifikt lokalisering av snabbmatsrestauranger är ett ämne som vi fick upp intresset för när 

författare Isaksson kom i kontakt med ett företag inom snabbmatsbranschen som tyckte det vore 

intressant att göra en studie inom området. Tanken var att denna uppsats skulle skrivas på uppdrag 

och företaget skulle fungera som ett fallföretag men det blev inte fallet av diverse skäl. Denna 

kontakt har ingen direkt påverkan på studien förutom att det förde in oss på området. Efter närmare 

undersökning av området kom författarna fram till att det är ett område som de skulle kunna bidra 

till och utöka kunskapen inom. Dagens existerade forskning anser författarna vara icke komplett 

och bör forskas utifrån flera angreppssätt och i nya miljöer, i detta fall att fokusera på stadskärnor 

och hur lokalisering påverkas i dessa områden. 
 

Ämnet kan uppfattas som komplicerat vid första anblick gällande antalet faktorer och 

undersökningsmetoder, något vi tycker kan vara utmanande och intressant att reda ut och analysera. 

2.2 Förförståelse 

Vår förförståelse inför denna uppsats består utav att vi har läst en kurs i ekonomisk geografi vid 

Umeå universitet och har därmed en del kunskaper inom området, dock är de begränsade då det 

endast rörde sig om en kurs. Vi har båda studerat civilekonomprogrammet med inriktning mot 

handel och logistik vid Umeå universitet men har läst olika kurser under delar av studietiden. 

Författare Isaksson har läst management på avancerad nivå medan författare Sjölin har läst business 

development på avancerad nivå. Våra år som universitetsstudenter har utvecklat vår analytiska och 

kritiska förmåga vilket förhoppningsvis kan hjälpa oss med denna studie. Vi är, som många andra, 

besökare av snabbmatsrestauranger av och till men tror inte att detta har någon påverkan på denna 

studie. Författarna besitter ingen tidigare erfarenhet av att ha jobbat praktiskt inom ämnesområdet. 

Dock har författare Isaksson varit i kontakt med en aktör inom snabbmatsbranschen i ett tidigare 

sammanhang, vilket var där fröet såddes gällande ämnet. Vi kommer in på området relativt 

opåverkade från yttre omständigheter när denna uppsats ska skrivas, vilket vi ser som en fördel då 

vi kan undersöka området med objektiva ögon. 
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2.3 Metodval 

En forskningsstudie kan utgå från två stycken metoder, kvantitativ och kvalitativ metod. Dessa två 

metoder har övergripande karaktärsdrag inom områdena huvudsaklig inriktning, kunskapsteoretisk 

inriktning samt ontologisk inriktning (Bryman, 2011, s. 38). Denna studie kommer att ha en mixad 

metod det vill säga en kvalitativ och kvantitativ metod. Mixad metod kan beskrivas som forskning 

där forskarna använder både kvalitativa och kvantitativa metoder i en studie (Johnson & 

Onwuegbuzie, 2004, s. 17). I denna studie kommer dock inte undersökningarna att gå in i varandra 

och undersöka samma fenomen utan de kan snarare ses som två separata undersökningar. Att det är 

skilda forskningsfrågor är ett argument för en kombination av kvalitativ och kvantitativ forskning, 

där de olika metoderna kan besvara olika forskningsfrågor (Bryman, 2011, s. 560).  
 

Kvalitativa metoder används av forskare som vill skaffa sig djupare kunskap inom ett område än 

vad som kan skapas genom kvantitativa studier. Med kvalitativa metoder vill forskare skaffa sig en 

helhetsbild av verkligheten utifrån individers åsikter och tankar, inte fokusera på variabler och 

företeelser som kvantitativa metoder gör. (Johansson Lindfors, 1993, s. 72). Detta är något vi vill ta 

till vara på genom att intervjua experter, det vill säga etablerings- och lokaliseringsansvariga inom 

snabbmatsbranschen, för att uppnå denna kunskap. Intervjuer med dessa kommer att utföras i 

Stockholms innerstad. 
 
Kvantitativa metoder grundar sig istället till datainsamling i bred form för att sedan analysera, tolka 

och generalisera (Johansson Lindfors, 1993, s. 72). Kvantitativa metoder handlar ofta om insamling 

av numeriska data men är vanligtvis mycket mer än att bara bearbeta siffror (Bryman, 2011, s. 150). 

Denna del kommer att bestå av att undersöka ett antal snabbmatsrestauranger gällande den viktigaste 

lokaliseringsfaktorn från tidigare forskning för att undersöka faktorns relevans. Detta kommer att 

gå till genom att vi, utifrån tidigare forskning, kommer att undersöka den viktigaste 

lokaliseringsfaktorer som är undersökningsbar på ett antal snabbmatsrestauranger i Stockholm. 

Denna undersökning kan ses som en icke-traditionell kvantitativ undersökning men kommer att 

benämnas som en kvantitativ undersökning. 
 
Att kombinera dessa två metoder är något som används i viss utsträckning, detta då metoderna 

enskilt kan ha sina begränsningar. Att avgöra vilken metod som är dominerande i en studie är något 

som får avgöras gällande vilken datainsamlingsmetod och analysmetod som observeras. (Johansson 

Lindfors, 1993, s. 72). Det finns argument för att göra en kombination utav kvalitativ och kvantitativ 

metod. Att kombinera metoderna kan ge en mer komplett bild av problemet och därmed ökar 

trovärdigheten (Johansson Lindfors, 1993, s. 131) 
 

I vår studie har vi alltså som avsikt att undersöka hur aktörer på den svenska marknaden med 

snabbmatsrestauranger i stadskärnor förhåller sig till tidigare beskrivna forskning gällande 

lokalisering. Av resultaten är det tänkt att jämföra med tidigare forskning för att visa på likheter och 

skillnader samt kunskap skall genereras för vad som bör tas i beaktning för framtida etableringar av 

snabbmatsrestauranger i stadskärnor. 
 

Johansson Lindfors (1993) säger att metodvalet kan bestämmas utifrån en värdering av studiens 

material. I vårt fall kommer den identifieras som en kvalitativ och kvantitativ metod då vi dels 

kommer att genomföra intervjuer av djupare karaktär samt undersöka en lokaliseringsfaktor på 

snabbmatsrestauranger. Att använda sig utav kvantitativ metod kan vara att föredra för att kunna 

generalisera av anledningen att mer data analyseras. Ifall man syftar på att generalisera är det viktigt 

att ta i beaktning att man endast kan göra det mot den population och plats som man hämtat datan 
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ifrån (Bryman, 2011, s. 199). Därför kan denna studies kvantitativa del endast generaliseras för 

staden Stockholm. Den kvalitativa delens syfte är inte att generalisera utan att skapa förståelse. 

Kvalitativa metoder har sämre generaliserbarhet än kvantitativa metoder på grund av den kvalitativa 

metodens innebyggande karaktär (Bryman, 2011, s. 369). 
 

Vi ser att en kombination av kvalitativ och kvantitativ metod tillför tyngd till denna studie och 

hjälper oss att uppfylla studiens syften. Den kvalitativa delen med intervjuer ger bidrag i form av 

kunskap från beslutsfattare för lokalisering av snabbmatsrestauranger. Den kvantitativa delen med 

att undersöka den mest betydelsefulla lokaliseringsfaktorn för snabbmatsrestauranger från tidigare 

forskning ger bidrag i form av att få förståelse för dess betydelse i en svensk stadskärna. 

 
Tabell 1 visar på valda teoretiska metodval för denna studie. 

 
Tabell 1: Sammanfattande tabell angående över studiens metodval 

Metodval Kvalitativ Kvantitativ 

Huvudsakliga inriktning Deduktiv Deduktiv 

Kunskapsteoretisk Inriktning Interpretativism Interpretativism 

Ontologisk Inriktning Konstruktionism Konstruktionism 

 

2.4 Kunskapssyn 

Forskarnas kunskapssyn kan identifieras utifrån hur studiens problemformulering och syfte är 

uppbyggt. Epistemologi eller vad som kan kallas kunskapsteoretisk frågeställning handlar om vad 

som är eller vad som betraktas som kunskap inom ett specifikt ämnesområde (Bryman, 2011, s. 30). 

Epistemologi har en central roll i vetenskapliga studier då den lägger grunden till vilket synsätt 

forskarna kommer att ha samt hur kunskapen kommer att skapas (Bryman, 2011, s. 30). Bryman 

(2011) samt Saunders et al (2009) visar på att inom epistemologi finnes det tre stycken etablerade 

synsätt: Positivism, realism samt interpretativism. Det finns grundantaganden om att det finns 

tydliga epistemologiska och ontologiska grundantaganden för kvalitativ och kvantitativ forskning, 

men dessa är inte fasta (Bryman, 2011, s. 558). 
 

Positivism beskrivs som ett vetenskapligt tillvägagångssätt för att beskriva den sociala verkligheten 

samt göra en tydlig skillnad mellan teori och forskning (Bryman, 2011, s. 30) Teorin är syftat till 

att generera hypoteser som baseras på existerande teorier inom området (Bryman, 2011, s. 30). 

Dessa kan i sin tur ställas mot insamlad data och prövas för att sedan kunna ta ställning till lämpliga 

förklaringar (Bryman, 2011, s. 30) & (Saunders et al., s. 113). 
 

Realism är ett synsätt som beskrives vara nära besläktad till den tidigare beskrivna positivismen då 

de delar viktiga egenskaper. Dels att naturvetenskapen och samhällsvetenskapen kan använda 

samma metoder till att samla in och bearbeta data men utöver detta anser realister att det även finns 

en yttre verklighet som forskarna ska lägga uppmärksamhet på (Bryman, 2011, s. 31). En yttre 

verklighet menar att det finns en annan verklighet än vad vi beskriver som riktig (Bryman, 2011, s. 

31) 
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Interpretativism skiljer sig från tidigare beskrivna kunskapssyner då denna bygger mer på förståelse 

och tolkning. Där positivismen lägger tyngd på att företeelser inom samhällsvetenskapliga studier 

kan undersökas på det sätt som naturvetenskapen beskriver. Interpretativismen menar o andra sidan 

att skillnad måste göras på människor och naturvetenskap för att kunna fånga den subjektiva 

innebörden av sociala handlingar (Bryman, 2011, s. 32). 
 

Vi har valt att skriva utifrån ett interpretativistiskt synsätt då vi anser att det passar in utifrån hur vi 

kommer utföra vår studie. Vad gäller checklistor är det som tidigare nämnt en relativt subjektiv 

metod, och av den anledningen behöver vi forskarna ha ett interpretativistiskt förhållningssätt för 

att kunna matcha ämnets inneboende karaktär. Då vi planerar att göra intervjuer för den kvalitativa 

delen kommer vi att behöva tolka och förstå respondenterna och därför är en interpretativistiskt 

kunskapssyn lämplig att använda. I den kvantitativa undersökningen kommer specifika 

snabbmatsrestauranger i verkligheten att undersökas utifrån den viktigaste lokaliseringsfaktorn från 

tidigare forskning. Riktiga objekt kommer alltså att undersökas med teoretiska utgångspunkter. I 

och med denna undersökning behövs ett interpretativistiskt synsätt för att tolka resultatet. 
 

Ontologi, hur studien uppfattar verkligheten, utgör en förklarande del av kunskapssynen (Saunders 

et al., 2009, s. 109). De två ontologiska synsätten som finns är objektivism och konstruktionism 

(Bryman, 2011, s. 35-36). Objektivism grundar sig i att sociala företeelsers betydelse existerar 

oberoende sociala aktörer (Bryman, 2011, s. 36). Konstruktionism betyder att sociala företeelsers 

betydelse skapas genom sociala aktörers samspel (Bryman, 2011, s. 36-37). Denna studie kommer 

att ha en konstruktionistisk verklighetssyn på grund av den kvalitativa delen med intervjuer. 

Respondenternas uppfattningar är det som skapar vad som får anses vara viktiga 

lokaliseringsfaktorer. Våra respondenter är alltså sociala aktörer som ska försöka förklara 

verkligheten. Den kvantitativa delen har också ett konstruktionistiskt synsätt där vi forskare ska se 

på verkligheten och försöka tolka den. 

2.5 Ansats och Angreppssätt 

Innan en studie ska genomföras ska författarna bestämma hur teori och empiri ska hanteras utifrån 

ett förutbestämt angreppssätt. Det finns huvudsakligen två stycken angreppssätt inom vetenskapen, 

deduktion och induktion (Bryman, 2011, s. 26). I detta avsnitt så beskrivs dessa två och författarna 

motiverar vilket som kommer att användas för denna studie. 
 

Ett deduktivt angreppssätt kan man kortfattat beskriva som en metod där forskaren utgår från 

existerande teori för att ställa observationer och resultatet mot sin ursprungliga teori (Bryman, 2011, 

s. 28). Induktivt angreppssätt utgår ifrån observationer och resultat för att sedan generera teori 

utifrån det (Bryman, 2011, s. 28). 
 

Denna studie kommer att ha ett deduktivt angreppsätt där vi utgår från existerande teori för att testa 

den i ett annat sammanhang för att slutligen återgå till och jämföra med existerande teori. Vi kommer 

att utgå från vad teorin tar upp för lokaliseringsfaktorer för att sedan testa dem i en svensk 

stadskärna. Inga specifika hypoteser kommer att ställas men likaså är teorin utgångspunkten för den 

empiriska undersökningen. Eventuella andra lokaliseringsfaktorer som inte har blivit framtagna i 

tidigare studier kan uppkomma i denna studie. Alltså vill vi jämföra mot existerande teori och inte 

generera någon ny teori, därför passar en deduktiv ansats oss och kommer därmed att tillämpas. 
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2.6 Perspektivval 

Denna studie kommer ha ett företagsekonomiskt perspektiv. Vi kommer dels intervjua 

etablerings/lokaliseringsansvariga inom de tilltänkta företagen och dels undersöka på 

restaurangnivå den från tidigare forskning viktigaste faktorn. Studiens perspektiv för den kvalitativa 

delen med intervjuer blir därmed utifrån snabbmatsrestauranger och dess etableringsansvariga. 

Gällande den kvantitativa undersökningen av snabbmatsrestauranger blir perspektivet utifrån vår 

subjektiva bedömning av lägena utifrån en på förhand framställd mall. I fall av subjektiva faktorer 

minimerar vi subjektiviteten i största möjliga utsträckning genom att framställa en mall som 

indexerar svaren på ett analytiskt korrekt vis. 

2.7 Val av teorier 

De teorier som kommer att presenteras i denna uppsats rör framförallt lokaliseringsfaktorer för vad 

tidigare forskning har kommit fram till är de viktigaste gällande lokalisering av en 

snabbmatsrestaurang. Vi kommer att presentera hur man går tillväga för att analysera ett faktiskt 

snabbmatsläge på plats och hur man indexerar subjektiva värderingar. 

Handelslokaliseringslitteratur, teori på checklistor och teori på lokaliseringsfaktorer för 

snabbmatsrestauranger kommer att utgöra en stor del av vår teoretiska referensram som ligger till 

grund för vår studie. 

2.8 Litteraturinsamling 

Den största delen av litteraturinsamlingen har sökts fram via Umeå universitetsbiblioteks hemsida. 

Andra källor har blivit framsökta på annan väg för att exempelvis definiera ett begrepp eller bidra 

med annan information som inte har funnits i vetenskapliga artiklar. Huvuddelen av litteraturen är 

dock vetenskapligt granskad och bör av den anledningen hålla en tillfredställande nivå som på så 

sätt stärker vårt arbete. Nyckelord som vi har använt oss utav i vår litteratursökning är i kombination 

bland annat site selection, localisation, location, fast food, restaurants, retail, factors, och variables. 

Vi har även sökt och använt relevanta källor från referenslistorna av de artiklar vi tidigare har funnit. 

Detta för att effektivt få tillgång till fler referenser samt möjligheten att kunna gå tillbaka till 

primärkällor för att minska eventuella subjektiva eller missförstådda tolkningar. 

2.9 Granskning av sekundärkällor 

Vi har i största möjliga mån försökt vara så källkritiska som möjligt genom att använda 

fackgranskade vetenskapliga artiklar i största möjliga utsträckning. När inte sådan litteratur har 

använts beror det på att vi inte har funnit fackgranskad forskning inom ämnet vi sökte. I sådana fall 

har vi ställt oss kritiska till den litteraturen och gjort en avvägning om den kan användas eller inte. 

Vid exempelvis definitioner har icke-vetenskapliga källor används för att visa på en specifik 

definition, detta av anledningen att vi har haft svårigheter att finna den efterfrågade definitionen i 

den fackgranskade litteraturen. Vi är medvetna om att det är en svaghet att vi inte uteslutande 

använder oss av fackgranskad litteratur men dessa källor har inte behandlat något av större vikt som 

studien vilar på. Uppsatsen varken står eller faller på de icke fackgranskade källorna. Vi har ställt 

källor mot varandra för att se om de är motsägelsefulla och om de skiljer sig åt allt för mycket har 

vi tagit en källa som har teoretiskt stöd från annat håll. Bryman (2011, s. 98-99) säger att det är 

viktigt att kritiskt granska källor som har avvikande resultat från varandra. 
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För att på bästa sätt kunna kritiskt granska källor har vi utgått ifrån fyra kriterier. Alvesson & 

Sköldberg (2008, s. 223-226) beskriver kriterierna äkthet, tendens, avstånd och beroende som 

exempel på kriterier. Med äkthet menas om en källa är en riktig källa, det vill säga inte förfalskad 

etcetera (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 223). Mestadelen av litteraturen är peer reviewed vilket 

tyder på att de är trovärdiga och vi har utgått ifrån framstående forskare inom området. Tendens 

förklarar om källan medvetet eller omedvetet vinklar informationen (Alvesson & Sköldberg, 2008, 

s. 224). Detta kriterium är svårt för oss forskare att undersöka. Vi har ställt ett antal källor mot 

varandra för att se om någon kraftigt skiljer sig åt för att vara extra kritisk mot den. Avstånd betyder 

att trovärdigheten kan skilja sig åt beroende på hur lång tid källan är ifrån den aktuella händelsen 

(Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 226). Vi har försökt använda aktuella källor i vår studie av denna 

anledning. Äldre källor förekommer ibland men i dessa fall ser vi inte något problem med att 

använda dem. Dock försöker vi använda nyare källor i största möjliga utsträckning. Det sista 

kriteriet är beroende som står för hur många personer informationen har passerat innan sista 

uppgiftslämnaren har tagit del av detta (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 226). Vi ser att källor ska 

vara oberoende och inte agera som mellanhänder. Ursprungskällor har används i den utsträckning 

det har gått vilket gör att mindre information riskerar att förvrängas. 
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3. Teoretisk referensram 

I detta kapitel kommer den teoretiska referensramen som ligger till grund för denna studie att 

presenteras. Vi kommer att beskriva bakomliggande forskning och studier rörande 

lokaliseringsfaktorer för snabbmatsrestauranger som bygger upp vår studie, för att sedan tydligt 

mynna ut i en logisk presentation för vad vi kommer att göra. 

3.1 Lokalisering historiskt 

Att lokalisera sig, är som tidigare nämnt, essentiellt för en handelsverksamhet och dess framgång. 

Genom åren har det skapats metoder och teorier som har i åtanke att svara på dessa frågor om var 

man ska etablera sin verksamhet. 
 

Von Thünen är en av förfäderna inom lokaliseringsteorin och började att använda den inom 

jordbruket (Wheeler et al., 1998, s. 304). Han sa att ju närmare centrum man kommer desto högre 

blir markhyran, vilket leder till att de verksamheter som är beroende av att vara nära marknaden har 

en högre betalningsvilja. För de som inte är beroende av att vara nära marknaden har en lägre 

betalningsvilja (Wheeler et al., 1998, s. 304-308). 
 

Weber är en annan pionjär inom lokalisering och då mer specifikt lokalisering av industrier (Hayter, 

1997, s. 122). Han undersökte marknad, arbetskraft och råvara för att bestämma lokalisering. När 

råvaran är tyngre än slutprodukten är det dyrare att frakta råvaran till marknaden än att producera 

slutprodukten nära råvaran för att sedan transportera slutprodukten till marknaden (Hayter, 1997, s. 

112-114). 
 

Den moderna forskningen om lokalisering anses komma från Walter Christaller som presenterade 

teorin “central place theory” på tidigt 1930-tal (Beguin, 1992, s. 209-210). Denna teori var 

startskottet till den ekonomisk geografiska forskningen vi ser idag och från denna relativt enkla 

modell så har flertalet avancerade teorier och metoder skapats (Beguin, 1992, s. 209-210). Modellen 

Christaller visade på att det fanns mönster gällande hur och var städer etablerar sig geografiskt 

(Bradford & Kent, 1977, s. 6). 
 

1931 publicerade William J Reilley sin artikel The Law of Retail Gravitation som drog en analogi 

mellan Sir Isaac Newtons historiska teori law of planetary motion samt handeln och sambandet med 

geografi som även den varit inflytelserik inom området ekonomisk geografi (Reilley, 1931, s. 9). 

Initialt behandlade teorin tankarna om hur två större städer och dess handel konkurrerade med 

varandra om starkast dragningskraft för att attrahera mest besökare från mindre kringliggande städer 

(Reilley, 1931, s. 9). Avgörande faktorer var storleken på de konkurrerande städerna och avståndet 

till de mindre städerna för vilken stad som hade starkare dragningskraft (Reilley, 1931, s. 9). Det 

ledde till att benämna fenomenet som en gravitationsmodell, med härledning till Sir Isaac Newtons 

forskning (Reilley, 1931, s. 9). Modellen utvecklades till att undersöka flöden mellan flera städer 

för att identifiera ett handelsläge som ska fånga upp så många som möjligt, detta utifrån städernas 

populationstäthet och trafikflödena städerna emellan (Hagget, 2001, s. 402). MacKenzie & Bottum 

(1989, s. 170) förklarar att gravitationsmodellering är ett tillvägagångssätt där man utvärderar den 

ekonomiska hållbarheten för en given handelsplats. Utifrån att identifiera omkringliggande 

handelsplatser ska man kunna uppskatta om den tänkta platsen har tillräckligt stor dragningskraft 

jämfört med de andra, där av gravitationsmodellen. (MacKenzie & Bottum, 1989, s.170). 
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Dock har denna modell fått kritik. Modellen kräver bland annat kunders resmönster som förklarat 

tidigare. Sådan data, som dessutom ska vara reliabel, kan vara svår att få tillgång till. (Öner & 

Klaesson, 2014, s. 154). Denna modell inkluderar vad som är viktigt vid val av marknad för handlare 

men har ansetts vara praktiskt svår att använda (Öner, 2014, s. 20). Att den är praktiskt svår att 

använda beror på att modellen är dataintensiv och kräver matematiskt kunnande samtidigt som den 

kan vara tidskrävande och kosta mycket (Hernandez & Bennison, 2000, s. 361). 
 

Spatial analys är sammansättningen av områden, punkter, linjer eller ytor på en karta (Knox & 

Marston, 2007, s. 22). Något som har haft stor plats inom lokaliseringsforskningen är utvecklandet 

av GIS (geographical information system) som är en databaserad metod där man genom 

kombinationen av data och geografi ska kunna illustrera ett lämpligt etableringsläge (Longley & 

Batty, 1996, s. 6). De kvantitativa metoderna, ofta benämnda som spatiala metoder, kan inte riktigt 

komma ner på den mikronivå som ibland är nödvändig för att precist kunna bestämma sig för ett 

läge. Faktorer och aspekter som inte är “på distans” mätbara kan vara avgörande för lägets framgång 

(Wood & Tasker, 2007, s. 142). 
 
Vi tycker att det är viktigt att förklara var dagens forskning kommer ifrån och att lokalisering är en 

aspekt inom handel som har undersökts under lång tid. Detta är något vi anser visar på vikten av att 

fortsätta utveckla området. Nedan kommer mer moderna och dagsaktuella teorier för lokalisering 

att presenteras.  

3.2 Metoder för lokalisering 

Carlson (2000, s. 2-3) argumenterar att Inom lokaliseringsforskning finns det två breda 

metodologiska tillvägagångssätt: 

 
 Ekonometriska modeller (statistiska modeller) som mäter utgången för vissa företag eller 

branscher utifrån ett antal plastsspecifika karaktärsdrag. 

 Enkäter eller intervjuer med beslutsfattare av lokalisering. 
 

Vår studie kommer på ett snarlikt sätt använda sig av metoder liknande båda metoder ovan beskrivet. 

Det finns både för och nackdelar med dessa metoder (Carlson, 2000, s. 2-3). Fördelar med statistiska 

modeller är att forskare kan kvantifiera sambandet mellan lokaliseringsfaktorer och utfall samt att 

de kan fånga effekter som varken enkäter eller intervjuer kan (Carlson, 2000, s. 2-3). Nackdelar med 

statistiska modeller är dock att de är beroende av tillgänglig data av god kvalité och att forskarna 

måste på förhand göra antaganden om vilka lokaliseringsfaktorer som är betydelsefulla och ska 

undersökas. Detta kan i sin tur leda till att viktiga faktorer missas samt att de faktorer som väljs kan 

vara av mindre betydelse. (Carlson, 2013, s. 96). Fördelar med enkäter och intervjuer är att de är 

mer flexibla rörande vilka faktorer som undersöks där kvalitativa metoder kan ha öppna frågor som 

kan möjliggöra detaljer om lokaliseringsprocessen eller att nya faktorer identifieras som sedan kan 

undersökas grundligare (Carlson, 2000, s. 2-3). Nackdelar med dessa metoder är att de är beroende 

av respondenternas kunskap och minne när det kommer till lokaliseringsbeslut, vilket kan vara 

begränsade (Carlson, 2000, s. 2-3). Val av metod består ofta av tillgänglighet till data och forskarnas 

preferenser men båda metoderna får relativt konsekventa resultat, i alla fall rörande faktorer som är 

enkla att kvantifiera (Carlson, 2000, s. 2-3). 
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Vi ser att dessa metoder kompletterar varandra och passar att göras tillsammans. Genom att använda 

båda metoderna står och faller inte studien på en undersökning. Hur som helst får vi flexibiliteten 

från de kvalitativa intervjuerna och det kvantifierbara djupet från den statistiska delen, vilket 

möjliggör intressanta jämförelser och analyser, även fast inte exakt samma område undersöks. 

3.3 Handelslokalisering 

Under denna del kommer forskning inom handelslokalisering att presenteras. Handelslitteraturen 

spelar en betydande roll för forskningen inom lokalisering av snabbmatsrestauranger, detta då 

forskning på snabbmatsrestauranger är begränsad. 
 
Inom handelslokalisering finns det ett antal analytiska metoder och tillvägagångssätt som används 

i samband med att ett nytt handelsläge ska identifieras för en handelsaktör. Dessa olika metoder 

beskrivs i artikeln The art and science of retail location decisions författad av Tony Hernandez och 

David Bennison år 2000 samt i artikeln The intrafirm context of retail expansion planning författad 

av Steve Wood och Jonathan Reynolds 2011. 
 
I dessa artiklar behandlas och förklaras olika analytiska metoder rangordnade ifrån de minst tekniska 

krävande till de mest tekniskt krävande och i vilken utsträckning de används (Hernandez & 

Bennison, 2000, s. 360; Wood & Reynolds, 2011, s. 2470). Metoderna är skapade för att fungera 

som beslutsstöd i arbetet med att lokalisera ett nytt läge (Hernandez & Bennison, 2000, s. 360; 

Wood & Reynolds, 2011, s. 2470). 
Som nämnt varierar metoderna emellan inom ett antal områden (Hernandez & Bennison, 2000, s. 

360): 

 
 Subjektiviteten involverad gällande valet och bedömningen av variabler. 

 Krav gällande mängd av data samt hur stort datorstöd som krävs. 

 Kravet på teknisk expertis gällande användandet av metoderna. 

 Kostnad. 

 Krav på involvering av GIS-system. 

 

De metoder som identifierats presenteras nedan i 6 stycken grupper samt en beskrivning av vad de 

innebär och hur de associeras med punkterna ovan. 

 
1. Erfarenhet (Hernandez & Bennison, 2000, s. 360; Wood & Reynolds, 2011, s. 2470): Denna 

metod kan även beskrivas med uttrycket “med näsa för” även kallat att man har en “retail nose”. 

Erfarenhet är en blandning av subjektiva och intuitiva riktlinjer som etablerare besitter. “Mellan 

tummen och pekfingret” är ett klassiskt uttryck som etablerare har utvecklat genom att ha jobbat 

inom branschen och skapat sig en uppfattning om vad som fungerar och vad som inte fungerar. 
 

2. Checklistor (Hernandez & Bennison, 2000, s. 360; Wood & Reynolds, 2011, s. 2470): En lista 

med faktorer som tros ha påverkan på en butiks prestation. Analoga metoder: Att jämföra 

potentiella nya butiker mot existerande. Ratio: Syftar till att bas-indikatorer gällande en butiks 

prestation som försäljning per kund etcetera. 
 

Dessa ovan nämnda metoder har alla små krav gällande data och dator -stöd, detta då de använder 

sig utav information av enklare karaktär om läget och platsen (Hernandez & Bennison, 2000, s. 

360). 
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3. Multiple regression & Discriminant -analysis (Hernandez & Bennison, 2000, s. 360; Wood & 

Reynolds, 2011, s. 2470): Denna grupp av metoder kräver en större mängd data än de enklare 

komparativa metoderna från grupperna innan. Här krävs data som beskriver kringliggande butikers 

omsättning, butiksytor, demografiska aspekter etcetera. Det vill säga mer tung data. Det krävs en 

större kunskap inom hantering av data och teknisk expertis. Dock minskar subjektiviteten då det går 

att kvantifiera och statistiskt analysera datan. 
 

4. Cluster & Factor -analysis (Hernandez & Bennison, 2000, s. 360-361; Wood & Reynolds, 2011, 

s. 2470): Är skapat för att samla ihop liknande butiker till en grupp (ett kluster) och att jämföra dem 

med utvalda variabler (faktorer). Detta kan användas för att kunna prediktera exempelvis 

omsättningen för en ny butik. Här krävs det, som för den tidigare gruppen, stor kompetens inom 

området statistik och hög grad av affärsmannaskap, tillsammans med stora mängder data av bra 

kvalité. 
 

5. Spatial & Gravity -modelling (Hernandez & Bennison, 2000, s. 361; Wood & Reynolds, 2011, 

s. 2470): Inom dessa metoder kvantifieras populationens rörelsemönster i relation till 

omkringliggande handelsplatser. Dessa kan prognostisera omsättning utifrån diverse 

inprogrammerade variabler. Är framför allt tänkt att svara på “tänk om” -scenarion där exempelvis 

man vill undersöka hur en ny konkurrent i området påverkan en. Mycket data och dator intensiv, 

med hög grad av matematiskt kunnande, och är därmed mycket kostsam och tidskrävande. 
 

6. Expert Neural Networks (Hernandez & Bennison, 2000, s. 361; Wood & Reynolds, 2011, s. 

2470): Datasystem skapade för att kunna snabbt skanna av ett större antal platser om de kan tänkas 

vara lönsamma eller ej. Bygger på att man har en existerande portfolio av butiker som systemet kan 

tänkas “lära sig” av. Det mycket tekniskt krävande med stor tyngd inom data och dator -stöd vilket 

gör dem mycket dyra då de blir unika från företag till företag. 
 

Vi har tidigare behandlat ämnet om att erfarenhet, checklistor och analoga metoder används i större 

utsträckning än de mer tekniska belastade. Dessa metoder som enligt Hernandez & Bennison (2000, 

s. 362) används absolut mest anser vi ligga i offentlighetens intresse att försätta utveckla och sprida 

kunskap om. Vi kommer att undersöka checklistor då vi varken vill undersöka Erfarenhet på grund 

av dess inneboende subjektivitet eller Analoga metoder då vi inte avser att “benchmarka” potentiella 

nyetablerade restauranger mot existerande restauranger. Angående Analoga metoder syftar vi inte 

på att göra en fallstudie för en specifik kedja och att det är svårt att finna potentiella nya etableringar 

som kan undersökas. Vi ser alltså en möjlighet till att fylla ut ett forskningsgap för området 

checklistor för snabbmatsrestauranger. Nedan kommer en djupare genomgång av checklistor att 

presenteras. 

3.4 Checklistor 

Som läses i vår problemformulering framgår det att vi vill undersöka vilka faktorer som används 

vid lokalisering av en ny snabbmatsrestaurang. Våra teorier grundar sig i forskning om dessa 

faktorer samt hur man går till väga för att undersöka dessa. I denna del av teorikapitlet kommer 

därmed forskning inom området checklistor att presenteras med intentionen att ge stöd för vår 

studie. 
 
En av våra huvudteorier är lokaliseringsmetoden som inom branschen kallas checklista, vilket ska 

hjälpa aktörer att strategiskt kunna värdera och analysera lägen utifrån faktorer viktiga i samband 

med lokalisering. Checklistor är en vanligt använd beslutsmetod för att utvärdera en plats, de 

innehåller relevanta lokaliseringsfaktorer för den tänkta verksamheten (Applebaum, 1965, s. 234-
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236). Checklistor är som beskrivet en av många beslutsmetoder som finns inom forskning för 

lokaliseringsteori och är en teknik som används i alla fall sedan sextio år tillbaka i tiden (Hernandez 

& Bennison, 2000, s. 357). Hernandez & Bennison (2000, s. 362) säger i sin studie att aktörer som 

ska lokalisera en handelsverksamhet gör checklistor minst 55 % av fallen, vilket påvisar dess 

popularitet. 
 
Ämnet har studerats ett fåtal gånger applicerat på snabbmatsrestauranger, vilket i sin tur har lett till 

utveckling inom området. Forskare som Simons och Park & Khan är exempel på framträdande 

forskare inom området och har lämnat avtryck efter sig. Ett fåtal checklistor har i tidigare forskning 

presenterats gällande checklistor för både handel och snabbmatsrestauranger exempelvis 

(Applebaum, 1966; Park & Khan, 2006; Simons, 1992, Timmermans, 1985). Applebaum 

publicerade 1966 en studie som är en av tidigare studierna för checklistor inom lokaliseringsteorin 

men får också anses vara utdaterad i dagsläget. 
 

Som beskrivet används checklistor i stor utsträckning. Därmed är det av vikt för vår studie att 

presentera och redogöra för vilka faktorer gällande lokalisering av en snabbmatsrestaurang som bör 

tas med. Vi kommer att under studiens gång hänvisa till checklistor och deras faktorinnehåll för att 

ej frångå vår ställda problemformulering. 

3.5 Lokaliseringsfaktorer för handel 

Varför vi kommer att undersöka lokaliseringsfaktorer för handel trots att vi studerar 

snabbmatsrestauranger är av anledningen att forskningen på lokaliseringsfaktorer för 

snabbmatsrestauranger är begränsad, vilket gör det relevant att i alla fall beröra forskningen inom 

handel. Lokaliseringsfaktorer för handel bör även vara applicerbart på snabbmatsrestauranger då 

tidigare forskning på checklistor för snabbmatsrestauranger har till viss del använt sig av forskning 

på checklistor för handel (Park & Khan, 2006, s. 98-101). En kort genomgång på exempel på 

litteratur för handelslokalisering kommer presenteras. 
 
Lokaliseringsfaktorer är i konstant förändring rörande deras betydelse på grund av yttre 

omständigheter (Rymarzak & Siemińska, 2012, s. 214). Den senaste tiden har ett antal nya faktorer 

uppkommit som inte tagits hänsyn till tidigare. Ett exempel på detta är faktorn “avsaknad av 

föroreningar”, vilket påvisar vår moderna tids miljömässiga krav även påverkar handelslokalisering 

(Rymarzak & Siemińska, 2012, s. 214). 

 
Det finns två övergripande påståenden för val av lokalisering: 

 
 Ett företags val av lokaliseringsfaktorer beror ofta på företaget i fråga och den person som 

beslutar om val av lokalisering. 

 Lokaliseringsfaktorer förändras ständigt där nya faktorer har tillkommit de senaste åren som 

beslutsfattare och forskare tidigare har ignorerat. 

 

(Rymarzak & Siemińska, 2012, s. 222) 

 
Detta belyser ytterligare att vi ska vara öppna vid undersökning av lokaliseringsfaktorer, att nya kan 

faktorer kan framkomma och inte enbart undersöka existerande. Vi är medvetna om att detta är 

subjektiv forskning där det kan skilja sig åt mellan olika beslutsfattare gällande vilka 

lokaliseringsfaktorer som används men det gör det än mer intressant att undersöka om det finns 

vissa genomgående karaktärsdrag. 
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Timmermans skrev 1985 “Locational Choice Behaviour of Entrepreneurs: An Experimental 

Analysis” där han undersökte lokaliseringsprocessen för handlare. Av resultaten framgår det att 

tillgänglighet, storleken på ett shoppingcentrum och butiker med stark dragningskraft är de 

lokaliseringsfaktorer som har störst betydelse. (Timmermans, 1985, s. 231) 
Detta är en kort genomgång av exempel på studier som har forskat kring lokaliseringsfaktorer för 

handel. Handelslokalisering är inget vi kommer att lägga tonvikt på då vi anser att det frångår vår 

huvudfokus med snabbmatsrestauranger. 

3.6 Lokaliseringsfaktorer för snabbmatsrestauranger 

Ett fåtal tidigare studier har genomfört forskning på lokaliseringsfaktorer för snabbmatsrestauranger 

(Simons, 1992; Park & Khan, 2006). I denna del presenteras vilka lokaliseringsfaktorer tidigare 

forskning har kommit fram till har störst betydelse för snabbmatsrestauranger.  
Simons skrev 1992 “Site attributes in retail leasing: an analysis of a fast-food restaurant” där han 

undersökte lokaliseringsfaktorers påverkan på snabbmatsrestaurangers försäljning (Simons, 1992, 

s. 521). Dock vill inte vi undersöka omsättning men de lokaliseringsfaktorer som bearbetas är av 

intresse för denna uppsats. Simons (1992, s. 522) beskriver att tidigare forskning har påvisat att det 

är fem huvudfaktorer som framförallt påverkar lokalisering av snabbmatsrestauranger: 

 
 Tillgänglighet 

 Trafikströmmar 

 Synlighet 

 Närhet till andra kompletterande butiker 

 Storlek på shoppingcentrumområde 

 

Med tillgänglighet menas ofta tillgängligheten till kollektivtrafik och parkering (Simons, 1992, s. 

521). Med synlighet menas att platsen syns från ett antal närområden (Simons, 1992, s. 521). Med 

trafikströmmar menas trafik som går just utanför objektet ifråga eller från närmaste allmänna väg 

(Simons, 1992, s. 521). Närhet till konkurrerande snabbmatsrestauranger eller andra matbutiker kan 

öka försäljningen genom att området i stort attraherar kunder (Simons, 1992, s. 521). Större storlek 

för shoppingcentrumområdet är positivt för lokalisering av snabbmatsrestauranger (Simons, 1992, 

s. 521).  
 
Den kombinerade effekten av synlighet och tillgänglighet är positivt associerat med omsättning 

(Simons, 1992, s. 527). Synlighet är av lite större betydelse än tillgänglighet (Simons, 1992, s. 527). 

Allmänt är trafik en viktig lokaliseringsfaktor (Simons, 1992, s. 527).  Inkomst är den faktor som 

spelar störst roll för att prediktera förstaårsförsäljning för en snabbmatsrestaurang (Simons, 1992 s. 

528). Närhet till konkurrerande restauranger är positivt för snabbmatsrestauranger (Simons, 1992, 

s. 527). 
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Park & Khan skrev 2006 “An Exploratory Study to Identify the Site Selection Factors for U.S. 

Franchise Restaurants” där syftet är att finna de lokaliseringsfaktorer, under sex stycken valda 

grupper, som är av störst betydelse för framgång för amerikanska snabbmatsrestauranger. De sex 

stycken grupperna är: 

 
 Generell lokalisering 

 Specifik lokalisering 

 Trafikinformation 

 Demografi 

 Konkurrens 

 Kostnader 

 

(Park & Khan, 2006, s. 103) 
 
Med generell lokalisering menas ett generellt område inom en stad där fysiska och områdesspecifika 

karaktärsdrag skall inkluderas. Specifik lokalisering är den exakta platsen där faktorer som tillgång 

till parkeringsplatser, synlighet och storlek spelar roll. Trafikinformation inkluderar faktorer som 

storlek på trafiken, flöden, mönster etcetera. Demografi innehåller information om ålder, kön, 

inkomst med mera. Faktorer viktiga vid jämförelse med konkurrenter är exempelvis närheten och 

deras omsättning. Kostnader inkluderar till exempel inköpspris av landområde och kostnader för 

utveckling av platsen. (Park & Khan, 2006, s. 103) Nedan kommer dessa kategorier att presenteras 

utförligare. 
 
56 stycken lokaliseringsfaktorer under dessa kategorier identifierades där de är av olika betydelse 

(Park & Khan, 2006, s. 97). I tabell 2 kan de viktigaste lokaliseringsfaktorerna framtagna i Park & 

Khans studie från 2006 ses. Vissa faktorer kan ligga på samma värde i tabellen men den är främst 

till för att visa på faktorer och ge en fingervisning på deras ordning. Vi kommer inte i denna studie 

att värdera faktorerna utifrån poäng och ser därför ingen nödvändighet att presentera faktorerna med 

tillhörande värden. 

3.6.1 Generell lokalisering 

I Park & Khans studie (2006) är de viktigaste faktorerna gällande generell lokalisering i fallande 

ordning: 

 
1. Koncentration av tilltänkt målgrupp (hushåll) 

2. Trafikgeneratorer (Exempelvis industri- bostads- sport- rekreations- utbildnings- och 

affärscentrum) 

3. Säljgeneratorer (sysselsättning, genomsnittlig försäljning, marknadseffektivitet, handel etc.) 

4. Typ av plats (campus, shoppingcentrum, motorväg etc.) 

5. Att vara i centrum av en plats 

6. Handelsförsäljning 

7. Mat- och dryckförsäljning 

 

(Park & Khan, 2006, s. 105) 
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3.6.2 Specifik lokalisering 

För specifik lokalisering är de viktigaste lokaliseringsfaktorerna i fallande ordning: 

 
1. Synlighet 

2. Parkeringsmöjligheter 

3. Skyltning 

4. Bekvämlighet 

5. Lagar för landutnyttjande 

6. Storlek på platsen 

7. Tillgängligheten 

8. Närhet till industri- bostads- sport- rekreations- utbildnings- och affärscentrum 

9. Tillgänglighet till offentlig service/verksamhet 

10. Typ och skick av gata (trottoar etc.) 

 

(Park & Khan, 2006 s. 106). 

3.6.3 Trafikinformation 

För trafikinformation är de viktigaste lokaliseringsfaktorerna i fallande ordning: 
 

1. Förväntade förändringar i trafikflöden 

2. Antal trafikanter 

3. Trafikljus 

4. Framtida trafikmönster 

5. Riktning på trafiken (exempelvis trafik på väg till jobbet kontra trafik hem från jobbet) 

6. Trafikmönster 

7. Antal filer 

8. Frekvensmönster för trafik 

9. Hastighetsbegränsningar 

10. Typ av transportmedel 

 

(Park & Khan, 2006, s. 107). 
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3.6.4 Demografi 

För demografi är de viktigaste lokaliseringsfaktorerna i fallande ordning: 

 
1. Bostadsområdets population 

2. Dagtidspopulation 

3. Nattidspopulation 

4. Jobbpopulation 

5. Inkomst 

6. Framtida utveckling och tillväxt 

7. Ålder 

8. Etnicitet 

9. Matpreferenser 

10. Livsstil och värderingar 

11. Yrke 

12. Kön 

 

(Park & Khan, 2006 s. 107). 

3.6.5 Konkurrens 

För konkurrens är de viktigaste lokaliseringsfaktorerna i fallande ordning: 

 
1. Försäljningsvolymen för konkurrenter 

2. Lokalisering av konkurrenter 

3. Antal konkurrenter 

4. Verklig och potentiell konkurrens 

5. Direkt och indirekt konkurrens 

6. Kvalitet av konkurrens 

7. Närhet till andra restauranger 

 

(Park & Khan, 2006 s. 108). 

3.6.6 Kostnader 

För kostnader är de viktigaste lokaliseringsfaktorerna i fallande ordning: 

 
1. Return of investment (ROI)  

2. Markkostnader 

3. Kostnad av att bygga 

4. Internal rate of return (IRR) 

5. Kostnad för förbättringar (exempelvis renovering och modifikationer) 

6. Kostnad för utveckling (exempelvis köpa kontra leasa) 

7. Kostnad för utrustning 

8. Kostnad för arbetskraft 

9. Skatt på fast egendom 

10. Servicekostnader 

 

(Park & Khan, 2006 s. 109). 
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Dessa kategorier av lokalisering kommer att användas i våra intervjuer där frågor härleds från varje 

tema. Detta genom att fråga etablerings- och lokaliseringsansvariga eller liknande om hur de går 

tillväga vid lokalisering. Vi vill ta reda på vilka faktorer de använder sig av och anser vara av störst 

vikt. Sedan kommer insamlad empiri jämföras med litteraturen för att se vad som är lika och skiljer 

för att på så sätt kunna besvara studiens problemformulering och syfte. 
 
Kunsoon Park, som är en av författarna, har även gjort en studie 2002, Identification of site selection 

factors in the U.S franchise restaurant industry: an exploration study, vilket var hans masteruppsats. 

Här undersöks samma kategorier av lokaliseringsfaktorer som i Park & Khan (2006). Några av de 

viktigaste lokaliseringsfaktorerna som framkom av undersökningen var synlighet, bostadsområdets 

population, return on investment, koncentration av kunders hushåll och kostnad för tomt (Park, 

2002, s. 53). 
 
Utifrån den genomgångna teorin har vissa lokaliseringsfaktorer visats vara av större betydelse än 

andra. Synlighet är den lokaliseringsfaktor som varit mest framträdande, se tabell 2. Detta får oss 

att vilja undersöka denna faktor grundligare i verkligheten för att se om den verkar ha samma 

betydelse som forskningen påstår. Det finns stöd i forskningen för att undersöka synlighet. I studien 

The importance of context in store forecasting: The site visit in retail location decision-making av 

Wood & Tasker (2007) beskriver författarna vikten och fördelarna av att vara på plats när man ska 

välja ett nytt läge. Att förstå och erkänna de fördelar som kvantitativa datastödda metoder för med 

sig är viktigt, men dessa metoder kan inte helt ersättas av grundlig och metodisk analys av att fysiskt 

besöka det tänkta läget (Wood & Tasker, 2007, s. 140). Forskningen visar på att även om man 

tillämpar de mest avancerade och sofistikerade metoderna är det essentiellt att även besöka platsen 

för att analysera områdets karaktär och kontexten av ens lokaliseringsfaktorer som man använder 

sig utav (Wood & Tasker s. 142). På samma sätt beskriver Ordway et al., (1988, s. 233) att synlighet 

är lika avgörande för framgång som reklam är för shopping- centrum. Detta kommer att utgöra våra 

kvantitativa undersökning där vi utför test på ett antal snabbmatsrestauranger i Stockholm, mer om 

detta i praktisk metod. 
 
Tabell 2: Sammanfattande tabell som visar de mest framträdande lokaliseringsfaktorerna från 

tidigare forskning. (Park & Khan, 2006, s. 110). 
 

Lokaliseringsfaktorer av störst betydelse i fallande ordning Kategori 

Synlighet Specifik lokalisering 

ROI (return on investment) Kostnader 

Bostadsområdets population Demografi 

Markkostnader Kostnader 

Koncentration av tilltänkt målgrupp (hushåll) Generell lokalisering 

Trafikgeneratorer Generell lokalisering 

Parkering Specifik lokalisering 

Skyltning Specifik lokalisering 

Förväntade förändringar i trafikflöden Trafikinformation 
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Kostnad för att bygga Kostnader 

IRR (internal rate of return) Kostnader 

Säljgeneratorer Generell lokalisering 

Försäljningsvolymen för konkurrenter Kostnader 

Antal trafikanter Trafikinformation 

Kostnad för förbättringar Kostnader 

Bekvämlighet Specifik lokalisering 

Dagspopulation Demografi 

Lokalisering av konkurrenter Konkurrenter 

Lagar för landutnyttjande Specifik lokalisering 

Storlek på platsen Specifik lokalisering 

Trafikljus Trafikinformation 

Jobbpopulation Demografi 

Kvällspopulation Demografi 

Antal konkurrenter Konkurrens 

Inkomst Demografi 

Tillgänglighet Specifik lokalisering 

Kostnad för utveckling Kostnader 

3.7 Undersökning av synlighet 

Som förklarat av fördelarna med två olika metoder kommer vi att genomföra en undersökning på 

ett antal utvalda existerande snabbmatsrestauranger angående, den utifrån tidigare forskningen 

viktigaste lokaliseringsfaktorn, synlighet. Till vår hjälp så kommer vi att genomföra visuella 

platsinspektioner för att avgöra snabbmatsrestaurangernas synlighet. 
 
Vi vill undersöka hur pass väl anpassade existerande lägen är till synlighet i en stadskärna. För att 

en restaurang eller dylikt lätt ska kunna identifieras för en förbipasserande krävs det planering från 

handlarens sida för att bemöta detta krav på synlighet. Vi vill utifrån ett Index avgöra och 

kategorisera de utvalda lägena till vilken synlighetsstandard de egentligen tillhör. Kan vi se att 

snabbmatsrestauranger lokaliserade i Stockholms innerstad prioriterar synlighet?  
 

Då forskarna är överens om vikten av att besöka platsen så kommer vi att presentera vad som kan 

och bör undersökas vid ett platsbesök. Vi kommer att beskriva hur man skapar ett index gällande 
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mätning av synlighet samt eventuella kompletterande faktorer, vilka kommer att presenteras under 

nästa rubrik. 

3.7.1 Visuell inspektion 

Vi är medvetna att mycket av forskningen gällande visuella inspektioner fokuserar på en mer spridd 

del av staden och därför kommer vi eventuellt att behöva göra adaptioner av teorin som används i 

uppsatsen. Wood & Tasker (2007) presenter ett antal kategorier med underfaktorer som har 

identifierats som viktiga att undersöka när man ska besöka ett läge som är tänkt för etablering av en 

handelsverksamhet. Vi kommer att applicera dessa idéer för snabbmatsrestauranger. 
Fördelarna av att besöka platsen är att de fångar upp aspekter som spatiala modeller (GIS, 

Gravitationsmodeller etc.) inte klarar av att mäta, dessa är följande: 

 
 Hur läget visuellt ser ut. 

 Hur “handelsbarriärer” påverkar (exempelvis större vägar, floder som kan skapa hinder 

etcetera). 

 Fördelar och nackdelar med intilliggande handel. 

 Hur “känslan” på platsen är. 

 Kvalitén på konkurrenterna. 

 Tillgängligheten till att ta sig till butiken. 

 Typ och karaktär av upptagningsområdet gällande bostäder. 
 

(Wood & Tasker, 2007, s. 150) 

 
Tanken med att utföra en visuell inspektion kan kanske få en spontant att endast tänka på hur läget 

ser ut visuellt. Men vid utförandet av en sådan inspektion så tillkommer det fler aspekter som ska 

undersökas. Wood & Tasker (2007) visar på vilka aspekter som bör undersökas på plats, när man 

ska skapa sig en uppfattning om läget och området runt omkring: 

 
1. Vyn från gångvägarna runt läget. 

2. Vyn från vägar i direkt anslutning till läget. 

3. Vyn från större kringliggande vägar. 

 

(Wood & Tasker, 2007, s. 144) 
 

Som ses undersöks synlighet utifrån gång- och trafikvägar. Eftersom denna undersökning kommer 

att äga rum i en stadskärna kan det eventuellt vara svårt att undersöka synligheten från närliggande 

trafikvägar. Hursomhelst återstår det att se. Att besöka platsen och se på det faktiska läget har 

förklarats vara av yttersta vikt och därmed kommer vi att undersöka detta, för att sedan jämföra med 

om lägena verkar prioritera synlighet eller inte. 
 

I samband med att man inspekterar ett läge är aktören ute efter kunskap om platsen samt möjlighet 

till att kunna estimera vad den framtida omsättningen för verksamheten skulle kunna tänkas bli. Då 

är det essentiellt att kunna kvantifiera informationen man får ut av ett visuellt besök av platsen. 

(Wood & Tasker, 2007, s. 150). 
 

Wood & Tasker förklarar att tekniker/metoder som grundar sig i hur “känsla och subjektiv 

uppfattning” för ett läge är svårt att transkribera och göra kvantifierbart. Det finns dock metoder 

som kan formalisera hur visuellt attraktivt det tänkta läget är, vilket gör att de blir kvantifierbara 
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tillsammans med faktorer som trafikflöden etcetera som inte behöver formaliseras, ifall en aktör 

skulle vilja göra en större analys (Wood & Tasker, 2007, s. 150). 
 

För att vi ska kunna formalisera synlighet behöver vi skapa en tolkningsmodell som gör det möjligt 

att producera en skala där vi kan placera det vi observerar till lämplig nivå och kan avvändas 

komparativt. Ordway et al., (1988, s. 233) beskriver hur man ska gå till väga för att bedöma 

synligheten för ett läge och göra den informationen kvantifierbar. I denna studie om shopping-

centrum i en stad i USA finns det fem synlighetsproblem att ta i beaktning: generell lokalisering, 

position inom centrumet, höjd, diverse blockeringar och arkitektur som kan försämra synligheten 

(Ordway et al., 1988, s. 236-237). Vi är medvetna om att denna studie syftar på hur man indexerar 

faktorer för shopping-centrum, men vi applicerar metoden på snabbmatsrestauranger dock med 

modifikationer. 
 

Författarna Ordway et al (1988) skapade en metod där de genom två steg definierar lägets 

övergripande visuella karaktär samt därefter ett system där man bestämmer till vilken grad vyn av 

läget obstrueras. 

 
 Det första steget kategoriserar läget i en grupp, i denna studies fall finns det sex stycken 

kategorier. Lägen som indexeras i grupp 1 har sämst lägen medan lägen som kategoriseras i 

grupp 6 har bästa läge. Denna indexering är skapad för att gruppera in lägena utifrån hur det 

ser ut. Exempelvis att ett läge i grupp 1 har en stor mängd träd precis framför som blockerar 

synligheten, till grupp 6 där det är ett hörnläge utan några störningaraspekter av synligheten 

över huvud taget. (Ordway et al., 1988, s. 237). 
 

 Det andra steget avgör hur pass skymd vyn är av läget i varje kategori. Utifrån vilken grupp 

som läget placeras i ska man avgöra till vilken grad vyn skyms, detta mäts i procent. Från 

att det inte skyms alls, det vill säga att det indexeras som 0 procent. Till det extrema att läget 

inte är synligt alls, det vill säga 100 procent av läget är skymt. (Ordway et al., 1988, s. 237). 
 

De sex lägena i Ordway et als studie hade följande intervall skymt för varje grupp:  

Läge 6: 0-5%  
Läge 5: 5-20% 
Läge 4: 20-30%  
Läge 3: 25-70%  
Läge 2: 30-50%  
Läge 1: 40-90%  
 

(Ordway et al., 1988, s. 238).  
 
Som kan ses var de sämre lägena i snitt mer skymde än de bättre klassade lägena. 
 

Vi kommer att använda två av de tre punkterna Wood & Tasker (2007, s. 144) beskrev ska 

undersökas för att avgöra synligheten av ett läge. Dock med en justering för att kunna passa ett 

stadsläge då bil- och gångvägar är sammankopplade, det vill säga att bilvägar och trottoarer sitter 

ihop. 

 
1. Vyn från vägar i direkt anslutning till läget. 

2. Vyn från angränsande vägar till läget. 
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Varför bara dessa två punkter valdes och inte den tredje, vyn från större kringliggande vägar, är av 

anledningen att i stort sett alla snabbmatsrestaurangernas lägen ligger långt ifrån större 

kringliggande vägar. Detta eftersom det rör sig om ett stadsläge och därför är den punkten irrelevant 

att undersöka. 

 
Utifrån dessa två punkter så kan man basera sitt visabilitetsindex som avgör hur synlig eller icke-

synlig läget är i procentform. 

 
Vi väljer dock att skapa en egen modell för att avgöra vilken typ av läge det handlar om, då vi inte 

ser någon koppling till hur dessa lägen är karaktäriserade till den typ av lägen vi ska undersöka. De 

lägen som är beskrivna i studien av Ordway et al korresponderar inte med hur miljön ser ut i den 

stad vi ska undersöka. De har i studien som exempel så kallade “Neighborhood shopping centers” 

(Ordway et al., 1998, 233), vilket är en byggnad som inhyser diverse verksamheter med stora 

parkeringsmöjligheter i anknytning till byggnaden (International Council of Shopping Centers, 

2015). Som sedan Ordway et al (1998, s. 237) beskriver ska vi bedöma i vilken utsträckning det 

sedan blockeras i procent. De ursprungliga 6 kategorierna anser vi överlappa varandra vilket kan 

skapa otydlighet. Den modell vi skapar är drastiskt förenklad vilket gör det också lätt för oss att 

klassificera lägen för att öka tydligheten. Vi har valt att karaktärisera restauranglägen utifrån 3 

stycken grupper som beskrivs som följande: 

 
1. Läge parallellt med gatan. 

2. Hörnläge. 

3. Fristående läge. 

 

Sedan utifrån vilket index läget placeras i kommer vi att avgöra hur skymt ett läge är från 0 procent 

(där läget har fullkomlig synlighet) till 100 procent (där läget är totalt blockad gällande synlighet). 

3.8 Sammanfattning 

För att summera kommer två datainsamlingsmetoder att genomföras, kvalitativa intervjuer och en 

utvärdering av den viktigaste lokaliseringsfaktorn från tidigare forskning på specifika 

snabbmatsrestauranger, se tabell 3 Det som kommer att undersökas med intervjuerna är, med öppna 

frågor utifrån teman, vilka lokaliseringsfaktorer som används av beslutsfattare och vilka 

lokaliseringsfaktorer de anser vara av störst betydelse för lokalisering och etableringar. Det som ska 

undersökas med den kvantitativa undersökningen är synligheten på de utvalda 

snabbmatsrestaurangerna. 

 

Tabell 3: Sammanfattande tabell angående vad studien avser att undersöka 

Undersökningsmetod Vad som ska undersökas 

Kvalitativa Intervjuer Identifiera lokaliseringsfaktorer 

kvantitativ visuell inspektion Undersöka synligheten på utvalda snabbmatsrestauranger 
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4. Praktisk metod 

I detta kapitel presenteras hur vi har gått tillväga rent praktiskt för de olika metoderna för att 

genomföra denna studie. Vi argumenterar för val av datainsamling, urval och undersökningsobjekt, 

val av respondenter, forskningsetik, utformning av intervjuer, genomförande av intervjuer, 

framtagande av data, analysmetod och sanningskriterier. 

4.1 Datainsamling 

Vi har utfört en kvalitativ datainsamling samt en kvantitativ datainsamling som forskningsmetod 

för denna studie. Detta för att undersöka hur lokalisering av lägen för snabbmatsrestauranger i 

svenska stadskärnor liknar eller skiljer sig från tidigare amerikansk forskning. Vi ville som sagt 

identifiera vilka lokaliseringsfaktorer som används av aktörer i snabbmatsbranschen i processen 

med att finna ett nytt läge att etablera sig på. 
 

Datainsamling i form av fältstudier tillsammans med intervjuer fungerar som komplement till 

varandra och ger därmed tyngd till studien (Bryman, 2011, s. 558). Intervjuer med lokaliserings- 

och etableringsansvariga har genomförts. Dessa respondenter fick svara på vilka 

lokaliseringsfaktorer som har störst påverkan vid lokalisering av ett nytt läge för en ny 

snabbmatsrestaurang. Den tidigare forskningen låg som grund för vilka frågor som ska ställdes 

under intervjuerna, men även för den kvantitativa undersökningen där ett antal utvalda 

snabbmatsrestauranger analyserats. Mer specifikt gällande vilka faktorer som låg till grund för 

intervjuerna framgår av den teoretiska referensramen samt intervjuguiden som återfinns i bilaga 2. 

Gällande den kvantitativa datainsamlingen undersöktes den mest betydelsefulla lokaliseringsfaktorn 

från tidigare forskning för att avgöra dess relevans i den miljön vi syftade till att undersöka, gällande 

detta var det närmare bestämt synligheten. 
 

Intervjuer är den vanligaste kvalitativa metoden (Bryman, 2011, s. 412). De vanligaste kvalitativa 

intervjumetoderna består av strukturerade, semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer 

(Bryman, 2011, s. 412). Som kan förstås av namnen är skillnaderna hur pass strukturerade 

intervjuerna är. Vi använde oss utav semistrukturerade intervjuer av den anledningen att vi ville 

hålla ett öppet samtal men samtidigt utgå från ett på förhand uppställda teman så att någon form av 

struktur hålls. Vi ser det som en fördel att följdfrågor kan ställas och att respondenterna kan inflika 

med relevant information under samtalets gång. Innan intervjuerna genomfördes skapades en 

intervjuguide som vi utgick ifrån när vi ställde frågorna. 
 

Kvantitativ forskning handlar ofta om insamling av numerisk data men vanligtvis mer än så 

(Bryman, 2011, s. 150). Som kan identifieras är det synligheten av restaurangen som är den absolut 

viktigaste faktorn. I undersökningen av synligheten besökte vi personligen ett antal 

snabbmatsrestauranger för att avgöra deras synlighet utifrån ett förutbestämt index. Det kan antagas 

att denna del anses som kvalitativ forskningsmässigt där vi subjektivt avgör lägens synlighet. Men 

då det undersöktes en relativt hög kvantitet av restauranger samt att informationen tydligt 

indexerades får det stöd gällande sin kvantitativa karaktär. Det är inte optimalt att vi gjorde detta 

själva men vi anser att det är bättre än att vi inte gjorde det alls, speciellt då synlighet är en av de 

viktigaste lokaliseringsfaktorerna (Simons, 1992, s. 527; Park & Khan, 2006, s. 110). 
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4.2 Urval och undersökningsobjekt 

Vi definierade våra undersökningsobjekt genom ett sannolikhetsurval samt genom ett icke-

sannolikhetsurval. Vår kvalitativa undersökning i studien präglades av ett icke-sannolikhetsurval 

och den kvantitativa delen styrdes av en form av sannolikhetsurval. Dessa urval är i sig två stycken 

större grupper som i sin tur har ett antal mer specifika urvalstyper inom sig (Bryman, 2011, s. 183). 
Sannolikhetsurval grundar sig på principen att alla i befolkningen har samma chans att få deltaga i 

undersökningen, vilket gör att man kan generalisera resultatet mot hela befolkningen (Bryman, 

2011, s. 190). Inom sannolikhetsurval så kan man använda sig utav fyra stycken tillvägagångssätt. 

Dessa är obundet slumpmässigt urval (OSU), systematiskt urval, stratifierat slumpmässigt urval 

samt klusterurval (Bryman, 2011, s. 183-188) 
 

Icke-sannolikhetsurval är den främsta metoden inom kvalitativ forskning och används ofta till att 

studera någon person i en organisation (Bryman, 2011, s. 179). Icke-sannolikhetsurval betyder att 

det inte är slumpen som avgör val av respondenter, med andra ord har inte alla samma chans att bli 

tillfrågade utan forskarna gör ett medvetet val av studieobjekt (Bryman, 2011, s. 194). Inom icke-

sannolikhetsurval är den största negativa aspekten att generaliserbarheten inte är god för denna typ 

av urval. I och med att respondenter inte har slumpmässigt valts ut kan de inte representera 

populationen, med andra ord kan man endast generalisera mot den population där man hämtat sitt 

sampel (Bryman, 2011, s. 199). 
 

Det vanligaste kvalitativa urvalet är målstyrt urval (Bryman, 2011, s. 350). Vi använde oss utav 

denna typ av urval för våra kvalitativa intervjuer. Med detta urval väljer man ut individer som passar 

in i mallen utifrån ens forskningsfråga (Bryman, 2011, s. 350). Intervjurespondenterna valdes alltså 

utifrån ett målstyrt urval för att passa in i vår studie, för att kunna besvara vår forskningsfråga. Ett 

målstyrt urval var passande för vår studie av anledningen att vi behövde söka upp företag som sitter 

på information om lokalisering som kan vara användbart för oss. Det fanns bara ett visst antal aktörer 

tillgängliga som passade denna studie och vi hörde av oss till dem. Vi hörde alltså av oss till ett antal 

aktörer inom snabbmatsrestaurangbranschen som fanns etablerade i Stockholm och frågade om att 

få genomföra intervjuer. Vi hoppades på svar från största möjliga mängd av de tillfrågade aktörerna, 

vilket beroende såklart på hur många som var villiga att ställa upp. Eftersom det fanns ett begränsat 

antal aktörer i Stockholms stadskärna och mer specifikt av snabbmatskedjor, var vi nöjda ifall endast 

ett fåtal antal intervjuer blev av. Vi hade som mål att intervjua så stora aktörer som möjligt för att 

de rimligen antogs sitta på mer kunskap om lokaliseringsfrågor då de har etablerat många 

snabbmatsrestauranger inom dessa kedjor. De tilltänkta företagen antogs rimligen ha en eller flera 

anställda som mer eller mindre enbart jobbade med etablerings- och lokaliseringsfrågor, vilket är de 

personer vi efterfrågade. 
 
De aktörer som vi hade avsikt att komma i kontakt med var de restauranger som serverade snabbmat 

eller “quick service food” etablerade i Sverige som vi spontant visste fanns. Dessa aktörer var 

McDonalds, Max, Burger King, Subway. Vi insåg dock att detta var ett för litet urval för vår studie 

och på grund av ytterligare risk för bortfall valde vi att utöka och bredda vårt urval genom att 

inkluderade fler aktörer. Först undersökte vi renodlade snabbmatsaktörer men på grund av att vi inte 

hittade speciellt många etablerade i kedjor valde vi att också undersöka aktörer i nära angränsande 

branscher. De som opererade inom en större kedja som vi identifierade var aktörerna Starbucks, 

Pressbyrån, 7 eleven, Waynes Coffee, Espresso House, Dunkin Donuts samt Sibylla. Dessa aktörer 

ser vi passa inom termen snabbmat i relativt stor utsträckning. Detta då alla serverar mat av enklare 

karaktär som oftast är färdig eller går snabbt att tillaga, vilket gör att de passar in på definitionen 

snabbmat som tidigare i studien definierades av Oxford dictionaries som “Easily prepared processed 

food served in snack bars and restaurants as a quick meal or to be taken away” 
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(Oxforddictionaries.com, 2016a). Vi valde att inkludera dessa i vårt urval och detta är något vi ser 

som positivt då vårt urval blev större och därmed stärktes. Vi såg att dessa också passade väl in i 

vår mall då alla var kedjor och serverar någon typ av standardiserad mat och dryck. Vi kom fram 

till ovan nämnda aktörer efter en undersökning där vi sökte efter snabbmatsrestaurangskedjor i 

Stockholms innerstad. Vi var medvetna om att alla dessa aktörer inte var renodlade 

snabbmatsrestauranger i den benämningen men av ovan argumentation tas de med i urvalet. Vi 

kommer efterföljande i uppsatsen inte göra skillnad mellan dessa aktörer utan likställa dem med 

varandra som snabbmatsrestauranger även fast de kan skilja sig åt till viss del verksamhetsmässigt. 

Huvudorsaken till varför alla dessa aktörer valdes att tas med i urvalet är fortfarande att det fanns 

ett begränsat antal större aktörer av snabbmatsrestaurangkedjor, vilka var de vi sökte, och därmed 

har urvalet utökats till icke-renodlade snabbmatsrestauranger som fortfarande stämmer in på 

definitionen av en snabbmatsrestaurang. Ett alternativ hade varit att ta mindre snabbmatsaktörer 

men då de troligtvis varken har samma erfarenhet, antal restauranger eller en specifik person som 

jobbar med dessa frågor valde vi att inte ta med mindre aktörer. Vi ser att vårt resultat istället kan 

hjälpa dessa aktörer även fast de bör ha viss kunskap då lokalisering är betydande för mindre aktörer 

då de bör ha en god lokalisering för att kunna överleva. Framtida forskning skulle kunna ta med 

mindre aktörer. 

 
OBS - Hädanefter valde vi att benämna alla aktörer som “snabbmatsrestauranger” även fast 

inte alla aktörer var renodlade snabbmatsrestauranger. 
 
Då vi använde oss utav ett målstyrt urval passade det väl in i metoden med att aktivt söka efter 

intervjuobjekt som lämpade sig till vår studie. Vi var medvetna om att vi kan ha missat passande 

aktörer men vi ansåg att dessa företag var ett acceptabelt urval att utgå ifrån. 
 
Restaurangkedjorna vi valde att undersöka synligheten på valdes i två steg. Först utifrån ett icke 

sannolikhetsurval där vi valde ut vilka kedjor vi ville undersöka. Sedan utifrån ett sannolikhetsurval 

där slumpmässigt två restauranger per kedja lottades fram inom Stockholms stadskärna och på så 

vis hade alla restauranger inom kedjorna samma möjlighet att bli valda. Detta urval kallas stratifierat 

urval där utifrån skikt ett slumpmässigt urval görs (Bryman, 2011, s. 185). Vi såg att detta var ett 

rimligt urval för denna del i undersökningen då som bekant fanns ett begränsat antal aktörer. Det 

gav en bättre bild av Stockholms snabbmatsrestaurangers synlighet att ett antal restauranger 

undersöktes. Restaurangerna valdes slumpmässigt för att på sätt minska risken för snedhet och 

partiskhet, detta då vi inte såg någon anledning att välja en specifik restaurang framför en annan. Vi 

var medvetna om att ett ännu större antal aktörer hade varit att rekommendera men på grund av 

tidsbrist och att en avgränsning måste göras blev det följande urval. Därför är generaliserbarheten 

inte optimal. De snabbmatsrestauranger som valdes att undersökas på restaurangnivå valdes 

slumpmässigt inom de identifierade större aktörernas kedjor i Stockholms stadskärna. De aktörerna 

valdes här på samma sätt som varför de valdes i den kvalitativa delen. Dessa var McDonalds, Max, 

Burger King, Subway, Starbucks, Pressbyrån, 7 eleven, Waynes Coffee, Espresso House, Dunkin 

Donuts samt Sibylla. Inom vårt undersökningsområde hade McDonalds 15 restauranger, Max 3 

restauranger, Burger King 7 restauranger, Subway 18 restauranger, Starbucks 5 restauranger, 

Sibylla 3 restauranger, Dunkin Donuts 2 restauranger, Espresso House 44 restauranger, Waynes 

Coffee 17 restauranger, Pressbyrån 45 restauranger, 7-eleven 46 restauranger. Vi reserverar oss för 

eventuella felaktigheter i detta urval, att vi eventuellt kan ha missat någon restaurang. Vi valde två 

restauranger inom varje kedja av anledningen att få en fingervisning på hur dessa olika aktörer 

lokaliserar sina restauranger. På samma sätt som in för den kvalitativa undersökningen undersöktes 

respektive restaurangs hemsida för att undersöka hur många restauranger och var dom låg inom vårt 

undersökningsområde.  

 



29 
 

Vi valde inte att undersöka lägen som ligger i köpcentrum, detta då det inte låg i linje med vår studie 

om vilka lägen som skulle undersökas. Dessutom skulle vår visuella inspektion inte gå genomföra i 

detta fall, detta med tanke på bristen av gång och bilvägar i köpcentrum. På samma sätt gick det inte 

att undersöka lägen i ett köpcentrum från gång- och bilvägar av samma uppenbara skäl. Om det blev 

så att en restaurang i ett köpcentrum slumpmässigt lottades fram valde vi sonika en ny restaurang. 

För Dunkin Donuts valdes bara en restaurang ut av anledningen att bara en passade för vårt urval, 

då det var bara en restaurang som återfanns utanför ett köpcentrum. 
 

Vi använde ett randomiseringsprogram vid namn Research Randomizer (randomizer.org) där 

genom att slumpa siffror ska ge ett randomiserat urval. Vi delgav varje läge en siffra inom varje 

kedja som gjorde det möjligt att använda detta program. 
 

Som tidigare nämnt valdes Stockholm som geografiskt fokus för denna studie för båda 

undersökningsmetoderna. Att fokusera på en stad såg vi som en nödvändighet. Det skulle ta alldeles 

för lång tid och vara för omfattande om vi valde att undersöka ett flertal städer. Stockholm ansågs 

enligt oss vara den naturliga staden att välja för denna undersökning då det är Sveriges största stad. 

Ifall fler städer skulle väljas att undersökas skulle det förvisso bidra med en att öka 

generaliserbarheten men det var ej genomförbart tidsmässigt. 
 

Som tidigare förklarat var fokus riktat till Stockholms innerstad vilket innefattar Norrmalm, 

Östermalm, Södermalm och Kungsholmen (Statistik om Stockholm, 2014). Vi ser att studiens 

resultat som tidigare nämnt framförallt kan generaliseras för Stockholm. Det är svårt att veta hur 

generaliserbarheten för denna studies resultat är för andra städers stadskärnor. Detta gäller för båda 

undersökningsmetoderna. Denna uppsats kan ge en fingervisning för fler städer än Stockholm om 

vilka lokaliseringsfaktorer som används och är viktiga i stadskärnor, stora som små, och därmed 

hjälpa andra beslutsfattare. Undersökningen av synligheten är dock platsspecifik för staden 

Stockholm. 

4.2.1. Respondenter 

Sex intervjuer har genomförts med etablerings- och lokaliseringsansvariga inom de utvalda 

snabbmatskedjorna i Stockholm. Tre av intervjuerna utfördes via personliga intervjuer, två via 

telefon och en via enkät. Dessa intervjuer är de vi fick kontakt med från vårt urval. 
Intervjuerna bestod av: 

 
Respondent A: Affärsutvecklingschef (Vill vara anonym). Personlig intervju. 

 
Respondent B: Daniel Birkhahn, etableringsansvarig för Reitan Convenience Sweden AB 

(Pressbyrån och 7/Eleven). Personlig intervju. 

 
Respondent C: Henrik Lejon, etableringsansvarig på Waynes Coffee Sverige AB. Personlig 

intervju. 

 
Respondent D: Mikael Von Bargen, distriktsansvarig för Subway östra Sverige mellan åren 2006 

- 2013. Telefonintervju. 

 
Respondent E: Andreas Persson, etableringsansvarig McDonalds Sverige. Enkät. 

 
Respondent F: Joakim Karlsson, VD Sibylla AB. Telefonintervju. 
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För undersökningen av ett antal snabbmatsrestauranger visuellt har två stycken valts ut från vårt 

urval slumpmässigt (Förutom Dunkin Donuts som bara hade en snabbmatsrestaurang som passade 

vår studie). 
 

De snabbmatsrestauranger som visuellt undersöktes var: 
 

 Burger King Karlbergsvägen 4 

 Burger King hörnet Vasagatan/Kungsgatan 

 Dunkin Donuts Vasagatan 40 

 Espresso House Hötorget (Konserthuset) 

 Espresso House Norrlandsgatan 18 

 Max hörnet Hamngatan/Kungsträdgårdsgatan 

 Max Vasagatan 7 

 McDonalds Folkkungagatan 50 

 McDonalds Regeringsgatan 20 

 Pressbyrån Hamngatan 11 

 Pressbyrån Strömkajen 

 Sibylla Ringvägen 141 

 Sibylla St. Eriks Plan 

 Starbucks Hamngatan/Regeringsgatan 

 Starbucks hörnet Kungsgatan/Birger Jarls Gatan 

 Subway Hantverkargatan 33 

 Subway Kungsgatan 61 

 Waynes Coffee Hornsgatan/Slussen 

 Waynes Coffee Kungsgatan 21 

 7/Eleven Norrlandsgatan 7 

 7/Eleven hörnet Sveavägen/Rådmansgatan 

4.3 Forskningsetik 

Etiska överväganden är alltid viktigt att ta hänsyn till oavsett vad man håller på med, likaså vid 

akademiska studier. Viktiga ställningstaganden rörande etiska frågor är konfadilitet, integritet, 

frivillighet och anonymitet (Bryman, 2011, s. 131). Några etiska principer att ta i beaktning är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2011, s. 

131-132). Vi kommer att gå igenom dessa principer över etiska ställningstaganden som vi har följt 

i denna studie. 
 

Informationskravet består av att berörda personer ska bli informerade angående undersökningens 

syfte, vilka moment som ingår i undersökningen och att deltagande är frivilligt (Bryman, 2011, s. 

131). Vi har frågat våra respondenter om de ville vara med i studien och informerat om vad den går 

ut på. Samtyckeskravet belyser att studien är frivillig och att det är den deltagande som har rätt att 

bestämma om denne vill vara med eller ej (Bryman, 2011, s. 132). Konfidentialitetskravet består av 

att all form av information om de deltagande personerna ska behandlas konfidentiellt (Bryman, 

2011, s. 132). Alla insamlade personuppgifter har behandlats med största säkerhet. Vi har heller inte 

ställt frågor gällande personlig information som skulle kunna skada de tillfrågade personerna. 

Nyttjandekravet trycker på att uppgifter insamlat från enskilda respondenter får endast användas i 

studien och dess forskningsändamål (Bryman, 2011, s. 132). All insamlad information i studien 

används bara i studien och dess syfte. 
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4.4 Utformning av intervjuer 

En gemensam intervjuguide uppställdes för de tillfrågade företagsrepresentanterna (Se bilaga 2). 

Vid konstruktionen av denna mall har vi utgått ifrån tidigare teori och mer specifikt de sex stycken 

kategorierna av lokalisering som Park & Khan (2006) har använt sig utav (generell lokalisering, 

specifik lokalisering, trafikinformation, demografi, konkurrens och hänsyn till kostnader). Vi såg 

att dessa teman berör de flesta lokaliseringsfaktorer framtagna i tidigare forskning och att det gjorde 

det enkelt för oss att kunna fråga om lokaliseringsfaktorer under varje kategori. Under dessa sex 

stycken teman ställdes frågor angående vilka lokaliseringsfaktorer de använder sig utav och deras 

betydelse, detta för att uppfylla studiens syfte. Eftersom frågorna var semistrukturerade ställdes 

frågorna utifrån intervjuguiden med målet att ett naturligt samtal och en öppen diskussion skulle 

skapas, där respondenterna var välkomna att lägga till information under intervjuns gång. Vi 

förklarade varje kategori tydligt om vad den betydde och visade exempel på lokaliseringsfaktorer 

under varje kategori om det behövdes. Sedan ställdes öppna frågor så att respondenten hade 

möjlighet att själv säga vad denne använde sig av för lokaliseringsfaktorer vid etableringar och 

ansåg vara de viktigaste. Dock kunde en av respondenterna endast svara på enkät via Email, vilket 

självklart ändrade förutsättningarna för denne. Vi såg detta som acceptabelt då vi gärna såg så många 

som möjligt från urvalet deltaga. Nackdelen med en enkät var att vi inte kunde ha ett öppet samtal 

men trots det såg vi det som positivt med en ytterligare respondent i studien. 
 

Nedan följer en genomgång av de olika teman intervjuguiden har sitt ursprung ifrån. 

4.4.1 Generell lokalisering 

Detta tema rör frågeställningar om hur respondenterna tänker kring övergripande område vid 

etableringar av snabbmatsrestauranger. Frågor rör vad som karaktäriserar ett attraktivt område på 

ett övergripande plan och vilka faktorer som har störst betydelse för lokalisering. 

4.4.2 Specifik lokalisering  

För denna kategori behandlas frågeställningar om hur respondenterna tänker gällande det mer 

specifika läget där en snabbmatsrestaurang ska etableras. Hur synligt är läget, storlek på läget, 

tillgänglighet etcetera. 

4.4.3 Trafikinformation 

Frågor inom denna kategori behandlar hur viktig olika trafikfaktorer är för lokalisering. Exempel på 

detta är hur stora trafikflöden som finns i närheten, antal trafikljus etcetera. 

4.4.4 Demografi 

Temat demografi består av de demografiska faktorerna som kan tänkas vara av störst betydelse. 

Vilken karaktär bostadsinvånarna har, vilken karaktär det är på dags- och nattspopulationen etcetera. 

4.4.5 Konkurrens 

Hur pass viktig roll spelar konkurrenter vid etablering av snabbmatsrestauranger kommer att frågas 

under detta tema. Här finns faktorer som konkurrenters försäljningssiffror, konkurrenters lägen, 

antal konkurrenter etcetera.                                
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4.4.6 Hänsyn till kostnader 

Kostnadernas påverkan vid etableringsbeslut, hur avgörande de ekonomiska aspekterna är vid 

lokalisering. Här tar man i hänsyn till faktorer så som return on investment (ROI), 

konstruktionskostnader för utveckling av läget etcetera. 

4.4.7 Övrigt   

Under denna del frågar vi respondenten om det är någon lokaliseringsfaktor som inte hör hemma 

under de andra kategorierna som bör återfinnas. 

4.4.8 Lokaliseringsfaktorer av störst betydelse 

Denna del fokuserar på delsyftet angående vilka lokaliseringsfaktorer som har störst betydelse. Här 

får respondenterna uttrycka sig angående vilka de anser är viktigaste lokaliseringsfaktorerna 

oberoende kategori.  

 

OBS – Det som undersöks är respondenternas uppfattningar av vilka lokaliseringsfaktorer 

som är av störst betydelse och därmed bör användas. Det säkerställer inte att de är de 

viktigaste lokaliseringsfaktorerna men ger starka indikationer och framförallt visar på att 

dessa lokaliseringsfaktorer används i stor utsträckning. 

4.5 Genomförande av intervjuer 

Innan intervjuerna tog vid småpratade vi tillsammans med respondenten i fråga om ämnen inte 

direkt kopplade till vår uppsats. Detta för att skapa en trevlig känsla och för att intervjun skulle 

kännas som ett naturligt samtal och inte som en utfrågning. Sedan nämnde vi information om studien 

och forskningsetiska aspekter som återfinns i bilaga 1. Vid genomförandet av intervjuerna utgick vi 

ifrån vår intervjuguide med tillhörande teman. Alla teman diskuterades på ett flytande sätt mellan 

respondenterna och oss. Tre intervjuer genomfördes via personliga intervjuer på respondenternas 

respektive arbetsplatser, en via telefon och en respondent fick svara på en enkät. De personliga 

intervjuerna och telefonintervjun flöt på smidigt där följdfrågor enkelt kunde ställas och 

respondenterna fick prata öppet. Kategorierna följdes inte nödvändigtvis i den ordning de var 

uppställda, vilket vi såg som positivt då det betydde att samtalet var levande och dynamiskt. Ibland 

diskuterade respondenterna om ämnen inte direkt kopplade till de ursprungliga frågorna men vi såg 

detta som positivt då vi författare fick ta del av intressant information som inte nödvändigtvis har 

sin plats i detta arbete. Allt från intervjuerna återfinns nödvändigtvis inte i svaren som uppvisas i 

denna uppsats men det är av anledningen att det inte tillför något till denna studie och är därför 

irrelevant. 
 

Vid intervjuerna tog vi anteckningar på vad respondenterna sade som svar på respektive fråga. Vi 

kände inte att en inspelning av intervjuerna var nödvändig. Teorin beskriver dock ett antal fördelar 

med att spela in sina intervjuer, exempelvis att man kan lyssna på “hur” respondenten svarade det 

vill säga att man lyssnar på tonfallet och möjligheten att lyssna i efterhand och undersöka ifall 

någonting missades (Bryman, 2011, s. 428). Detta är något som vi självklart kan se fördelarna med. 

Dock var frågorna vi ställde relativt enkla att svara på och vi såg det inte som nödvändigt att spela 

in. Vi antecknade det som var relevant och som kunde bidra till vår studie. Om vi skulle ha spelat 

in intervjuerna kan det tänkas ha påverkat respondenternas svar och hur de väljer att lägga fram 

dem, detta ligger inte i linje med vår studie angående att uppnå ett naturligt samtal. 
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Intervjurespondenter kan ibland tänkas känna en viss oro över att ha en mikrofon framför sig vid ett 

intervjutillfälle (Bryman, 2011, s. 428-429). 
 

Vid intervjutillfällena hade vi inga svårigheter med att anteckna under intervjuernas gång. Om det 

var något som vi missade eller inte förstod ställde vi en fråga om förtydligande av anledningen att 

skapa tydlighet och att slippa tolka våra anteckningar i efterhand.  
 

Intervjuerna varierade ifrån cirka 40 minuter till ungefär 80 minuter.  
 

 Respondent A - 80 minuter 

 Respondent B - 65 minuter 

 Respondent C - 60 minuter 

 Respondent D - 60 minuter 

 Respondent E - Enkätsvar 

 Respondent F - 40 minuter 

 
Intervjuerna i dess olika former ägde rum under en 4 veckors period mellan datumen 5 april till 29 

april 2016. Att det var under ett så pass långt tidsspann var av anledningen att det var svårt att få tag 

på respondenter. 

4.6 Utformning av synlighetsinspektionen 

För att utvärdera lokaliseringsfaktorn synlighet för snabbmatsrestauranger i Stockholms innerstad 

bedömdes platsens specifika lokalisering. Det gjorde vi genom att vara på plats vid de utvalda 

snabbmatsrestaurangerna och avgjorde hur pass synliga lägena faktiskt var. Vi gjorde detta utifrån 

(Wood & Tasker, 2007; Ordway et al., 1988) som förklarar hur man kan gå tillväga för att avgöra 

ett läges specifika lokalisering samt hur den kan kvantifieras och värderas. Detta gjordes av 

anledningen att undersöka hur det ser ut i verkligheten och svara på ett av studiens delsyfte 

“Undersöka om den viktigaste lokaliseringsfaktorn framtagen i tidigare forskning är framträdande 

hos snabbmatsrestauranger i svenska stadskärnor”. 
 

Det som undersöktes var: 
 

Synlighet 

 
 Hur stor del som är skymt från vägar i direkt anslutning till läget. 

 Hur stor del som är skymt från angränsande vägar vid inträde och utträde. 

 

(Wood & Tasker, 2007) 
 

Vi använde oss utav Ordway et al (1988) skala 0-100% på dessa överliggande punkter, där 0 % 

betyder att läget är helt synligt medan 100 % betyder att läget inte är synbart alls. Vi använde även 

en adaption av Ordway et al (1988) övergripande gradering av lägen. Hörnlägen antogs vara bättre 

för synligheten än ett läge parallellt med gatan då hörnlägen synes från flera håll. Samma gäller för 

ett fristående lägen då det där synligt från flera väderstreck. 

 
1. Läge parallellt med gatan. 

2. Hörnläge. 

3. Fristående läge. 
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Detta undersöktes genom att fysiskt vara på plats och gå på intilliggande gångvägar/trottoarer och 

bredvid bilvägarna. Synligheten från in- och utträde från bilvägarna undersöktes genom att gå i 

samband med de då de ofta är sammankopplade med gångstråk. 

4.7 Genomförande av synlighetsundersökningen 

För att avgöra synligheten utgick vi ifrån bilaga 3 - undersökning av synlighet. Restaurangerna 

utvärderades sedan utifrån den uppställda mallen med tillhörande punkter. Vi båda 

uppsatsförfattarna var på plats och bedömde lägenas synlighet. Vi resonerade och argumenterade 

fram vad som bäst skulle kunna representera lägenas synlighet. Anteckningar togs för varje 

restaurang och omkring tio minuter ägnades åt varje undersökningsobjekt. Tidsmässigt ägde denna 

undersökning rum den 5 april 2016. 

4.8 Kritik mot primärkällor 

En aspekt av denna studie som kan kritiseras är att vi forskare subjektivt värderade 

snabbmatsrestaurangers lägen visuellt. Vi är medvetna om att detta inte var optimalt då våra 

värderingar kunde påverka studien. Av denna anledning använde vi oss utav metoder för att 

kvantifiera datan och därmed ställde vi oss så objektiva som möjligt, detta för att påvisa en så korrekt 

bild av verkligheten som möjligt. Ett alternativ hade varit att låta förbipasserade personer svara på 

några frågor angående snabbmatsrestaurangens läge. Vi uteslöt dock detta av anledningen att det 

skulle vara svårt att få tag i personer som ställer upp, men det skulle även vara tidskrävande för oss. 

Kunder behöver inte heller nödvändigtvis vara mer objektiva än oss, men förvisso skulle flertalet 

frågas och därmed minska denna faktor. Hur som helst sitter förbipasserande troligen inte på mer 

kunskap än oss samt de har inte samma förståelse som oss gällande ämnet och vad vi är ute efter. 
Desamma gäller till viss del för intervjuerna. De bygger på subjektiva svar från våra respondenter 

och av den anledningen är det fördelaktigt att ha så många intervjuer som möjligt. Vissa 

respondenter kan eventuellt ha glömt av faktorer eller ha åsikter som ibland inte behöver vara det 

bästa gällande lokalisering av snabbmatsrestauranger. Hur som helst visar dessa intervjuer på hur 

det går till vid beslutsfattande och ger en stark indikation på verkligheten. 
 
Att det är stora variationer i antal restauranger mellan aktörerna i urvalet för den kvantitativa 

undersökningen kan riktas kritik mot. Då skillnaderna är stora, se avsnitt 4.2, kan tanken uppstå om 

de ens är jämförbara på grund av skillnaderna i antal operativa lägen. Detta är dock något vi inte 

tror påverkar studien och dess utfall märkvärdigt och inte ger en felaktigt representativ bild av 

verkligheten. Vi ser att undersökningen ger indikationer på hur synligheten är inom kedjorna. Det 

viktigaste är att indikationer ges på hur framträdande synligheten är för snabbmatsrestauranger i 

Stockholms innerstad. Fler antal restauranger kunde ha undersökts för aktörerna med fler 

restauranger så att undersökningen hade varit mer proportionell. Hursomhelst behövdes en 

avgränsning göras och framtida studier kan ha ett annat urval. 
 
En ytterligare negativ aspekt med undersökningen av synlighet är att vi inte har dokumenterat 

granskningen av synligheten för de olika snabbmatsrestaurangerna i den utsträckning som skulle 

kunna ha varit önskvärd. Vi har skrivit kommentarer om varje undersökningsobjekt men inga bilder 

togs vilken gör det svårt att utvärdera i efterhand de resultat vi fick fram. Hur som helst har vi nämnt 

vilka specifika snabbmatsrestauranger som har undersökts så möjligheten finns till att granska i 

efterhand om de resultat vi fick verkar rimliga. I retrospektiv skulle vi ha tagit bilder för att förenkla 

utvärderingen av våra resultat.  
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4.9 Analysmetod 

Analysen i denna uppsats utgick först ifrån de transkriberade intervjuerna genom att jämföra 

intervjuerna mot varandra för att se vad som är lika och vad som skiljde sig. Vi ville undersöka vilka 

som var de gemensamt identifierade lokaliseringsfaktorerna från intervjuobjekten. Intervjuerna 

presenterades separat i empirikapitlet och sedan jämfördes dom tillsammans utifrån 

lokaliseringskategorierna i analyskapitlet. Detta för att visa på vilka faktorer som är mest 

framträdande inom de olika kategorierna. 
 

Sedan jämfördes den insamlade empirin med litteraturen för att uppfylla studiens syften och besvara 

vår problemformulering. Intervjuerna jämfördes med tidigare litteratur på området som återfinns i 

vår teoretiska referensram. Vi undersökte alltså om det skilde sig mellan USA och Sverige gällande 

vilka lokaliseringsfaktorer som används vid etableringar av snabbmatsrestauranger. Analysen 

utforskade om det skilde sig att fokusera på ett stadsläge från ett odefinierat geografiskt område om 

vilka lokaliseringsfaktorer som är viktiga i samband med etablering av en snabbmatsrestaurang. 
Slutligen presenterades resultatet från undersökningen av synlighet. Vi analyserade ifall den 

övergripande synligheten var god på snabbmatsrestauranger Stockholms innerstad, som tidigare 

forskning påstår att snabbmatsrestauranger ska ha. Resultatet från undersökningen jämfördes sedan 

med teorin på området. 

4.10 Sanningskriterier 

Replikation, reliabilitet och validitet är tre viktiga kriterier för bedömning av samhällsvetenskaplig 

forskning (Bryman, 2011, s. 49). Det finns dock forskare som har diskuterat hur pass relevanta dessa 

är för kvalitativ forskning (Bryman, 2011, s. 351). För att använda reliabilitet och validitet i 

kvalitativ forskning bör inte fokus ligga på själva mätningen (Bryman, 2011, s. 351). Dock inom 

kvalitativ forskning har Reliabilitet och validitet en annorlunda betydelse där de blir mer 

sammankopplade (Patel & Davidson, 2011, s. 106). Vad som menas är att reliabilitetens roll har 

minskad betydelse och går över i validitetens område. När ett intervjuobjekt intervjuas flera gånger 

vid olika tillfällen är chansen att ett likadant svar erhålls, utan högst sannolikt erhålls ett annorlunda 

svar (Patel & Davidson, 2011, s. 106). Detta grundar sig i att intervjuobjekt kan ha ändrat 

uppfattning om ämnet eller blivit påverkad av yttre omständigheter mellan tillfällena (Patel & 

Davidson, 2011, s. 106). Det är viktigare att kunna förstå svaren bättre och omständigheterna kring 

dem, än att erhålla samma svar om och om igen (Patel & Davidson, 2011, s. 106). Detta för oss i på 

validitet för kvalitativ forskning där förståelse och tolkning är de viktigaste aspekterna (Patel & 

Davidson, 2011, s. 106). Att forskaren har en bra förförståelse inom området samt ett bra underlag 

för att tolka svaren är av yttersta vikt för att säkerställa god validitet inom kvalitativ forskning (Patel 

& Davidson, 2011, s. 106). 
 
Replikation är om studiens undersökning och resultat går att genomföra på nytt (Bryman, 2011, s. 

49). För att säkerställa en studies resultat bör resultaten kunna återskapas genom senare försök 

(Bryman, 2011, s. 49). Denna studie har beskrivit metodologiska tillvägagångssätt och en 

återskapning av denna studie ska vara möjlig. Vi ser gärna att framtida forskning, på ett liknande 

sätt, undersöker det vi har gjort för att se hur resultaten kan skilja sig.  
 
Reliabilitet, också känt som tillförlitlighet, går ut på om senare genomförda studiers resultat av en 

likadan studie skulle få samma resultat eller om slumpen påverkar (Bryman, 2011, s. 49; Patel & 

Davidson, 2011, s. 102). Vi tror att andra skulle få liknande resultat från denna studies kvalitativa 

undersökning, om den görs på samma sätt i liknande omgivning. Detta då vi har inkluderat en stor 
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del av marknadens aktörer i vårt urval. Som förklarat tidigare är det sannolikt att samma svar inte 

kommer att erhållas ifall intervjuobjekten skulle intervjuas vid ett senare tillfälle, på grund av en 

kvalitativ undersöknings inneboende karaktär. Dock har vi tydliga kategorier och raka frågor, vilket 

eventuellt kan leda till liknande svar iallafall. Samma frågor har också ställts till alla respondenter 

för att öka reliabiliteten. För den kvantitativa undersökningen, som är subjektiv när synlighet 

undersöks, kan resultaten variera mellan individer. Hursomhelst bör inte senare studiers resultat 

avvika allt för mycket från denna då om samma mall används. 
 
Validitet, om studiens slutsatser är hophängande eller inte, är i flera avseenden det viktigaste 

forskningskriteriumet (Bryman, 2011, s. 50). Validitet går ut på om det som mäts är det som är 

avsett att mätas (Bryman, 2011, s. 50; Patel & Davidson, 2011, s. 102). Detta är något vi 

förhoppningsvis har uppfyllt i den kvantitativa undersökningen. Vi har försökt att på bästa sätt 

undersöka det vi hade i åtanke att undersöka genom att vi har jämfört olika tillvägagångsätt och 

metoder för hur vår undersökning skulle utformas. För den kvalitativa undersökningen läggs inte 

vikt på själva mätningen utan tolkningen av svaren som erhålls. Som förklarat tidigare bör forskarna 

ha en viss förståelse av ämnet och underlag för tolkning av svaren. Då vi har identifierat forskning 

som behandlat området tidigare anser vi att underlaget för en korrekt tolkning är god. 
 
Ofta används fyra andra kriterier för kvalitativ forskning: Trovärdighet, Överförbarhet, Pålitlighet 

och Konfirmering (Bryman, 2011, s. 50). 
 
Trovärdighet handlar om hur sannolika resultaten är (Bryman, 2011, s. 50). Vi ser våra resultat som 

trovärdiga då vi har frågat stora aktörers experter inom branschen som bör ha kunskaper inom 

området. Förvisso kan deras kunskaper skifta men det återspeglar fortfarande verkligheten om vilka 

lokaliseringsfaktorer som används av beslutsfattare. Vår andra undersökning gällande synligheten 

av lägen går rikta kritik mot. Detta då vi själva undersöker snabbmatsrestauranger visuellt. Det kan 

upplevas som subjektiv men vi har i största möjliga utsträckning säkerställt trovärdighet genom att 

följa en mall och indexera resultaten. 
 

Överförbarhet betyder om resultaten kan överföras till andra kontexter (Bryman, 2011, s. 50). Vi 

ser att denna studies resultat är lämpade för framförallt snabbmatsrestauranger, men resultaten kan 

även tillämpas för andra matinriktade handelsbranscher då de i grunden är liknande. 
 
Pålitlighet har att göra med om liknande resultat uppnås vid andra tillfällen (Bryman, 2011, s. 50). 

Vi ser att resultaten bör vara liknande vid andra försök då vi har intervjuat några av de stora 

aktörerna inom snabbmatssektorn i Stockholms innerstad. Dock kan lokaliseringsfaktorers 

betydelse skifta av diverse anledningar därmed bör studier genomföras regelbundet för att hålla 

forskningen aktuell. Detsamma gäller för den kvantitativa undersökningen som tidigare förklarat. 
 
Konfirmering syftar på om forskarna har agerat i god tro utifrån insikten att det inte går att vara 

fullständigt objektiv i samhällsvetenskaplig forskning (Bryman, 2011, s. 50). Vi har försökt vara så 

tolkande som möjligt i detta subjektiva ämne. Eftersom vår studie bygger på tolkning och förståelse 

påverkar vi forskare till viss del studien. Hursomhelst har vi försökt agera i god tro och inte påverkat 

studien i allt för stor utsträckning.  
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5. Empiri 

I denna del kommer den insamlade empirin att presenteras, först de kvalitativa semistrukturerade 

intervjuerna och sedan de kvantitativa undersökningarna av snabbmatsrestaurangerna. 

Intervjuerna kommer att presenteras utifrån varje kategori av lokalisering men var för sig, detta av 

anledningen att det ska vara tydligt vem som säger vad och det förenklar därmed analysen. 

5.1 Intervjuer 

Nedan kommer respondenternas svar från intervjuerna att presenteras. 
 

Respondent A: Affärsutvecklingschef som föredrar att vara anonym. 
 

Erfarenhet av etablerings- och lokaliseringsfrågor: Arbetat 6 år med dessa frågor. 
 

Lokaliseringsstrategi inom företaget: Företaget söker aktivt lägen för etableringar genom både 

benchmarking och användandet av en checklista. 
 

Förhållande till checklistor: Positivt inställd och används regelbundet. 
 

Respondent B: Daniel Birkhahn, etableringsansvarig för Reitan Convenience Sweden AB 

(Pressbyrån och 7/Eleven). 
 

Erfarenhet av etablerings- och lokaliseringsfrågor: 5 år inom Reitan och har tidigare drivit Sveriges 

största pressbyrå vid T-centralen i Stockholm. 
 

Lokaliseringsstrategi inom företaget: Som lokaliseringsstrategi görs många beslut på känsla och 

erfarenhet. 
 

Förhållande till checklistor: Används i viss utsträckning men osäker på dess initiala betydelse. 

Reitan använder sig på sätt och vis utav av en checklista med punkter som ska analyseras. Detta är 

dock efter att ett intressant läge har fått ett ok från ledningsgruppen om att gå vidare med att 

verkligen försöka etablera sig där. 
 

Respondent C: Henrik Lejon, etableringsansvarig på Waynes Coffee Sverige AB. 
 

Erfarenhet av etablerings- och lokaliseringsfrågor: 11 års erfarenhet med dessa frågor. Har arbetat 

inom ett flertalet företag så som Netto, MIO och LiveIt. 
 

Lokaliseringsstrategi inom företaget: Ingen uttalad strategi utan bygger mer på erfarenhet från 

tidigare etableringar. Finns dock karaktärsdrag som påminner om en checklista. 
 

Förhållande till checklistor: Waynes Coffee använder inte av checklistor, utan lokaliseringsbeslut 

är mer erfarenhetsbaserat. Henrik har dock använt sig utav checklistor från tidigare arbetsplatser. 
 

Respondent D: Mikael Von Bargen, distriktsansvarig för Subway östra Sverige mellan åren 2006 

- 2013. Han ansvarade och drev restauranger i Stockholm och Södermanland. 
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Erfarenhet av etablerings- och lokaliseringsfrågor: Sedan 2006 i samband med Subway till 2013 

men driver en konsultfirma inom lokalisering idag. 
 

Lokaliseringsstrategi inom företaget: Till största del var Subways lokaliseringsstrategi mycket 

baserat på erfarenhet om vad som fungerade. Detta tillsammans med akronymet “PAVE” som stod 

för “Profitability, Accesability, Visability och Energy”. Med dessa grupper så undersöktes ett 

potentiellt läge genom att undersöka ifall det skulle tänkas vara lönsamt att etablera sig där 

(Profitability), undersöka tillgängligheten till läget (accesability), undersöka lägets synlighet samt 

att få en känsla för platsens energi (energy) som dock är en relativt subjektiv aspekt. Respondenten 

uttryckte att det är av yttersta vikt att besöka platsen. 
 

Förhållande till checklistor: På sätt och vis använder Subway en typ av checklista. Företaget hade 

ett eget dataverktyg där man loggade in på en speciell hemsida där man fyllde i variabler som 

synlighet, om läget var på gatuplan med mera. Med andra ord en typ av checklista. 
 

Respondent E: Andreas Persson. etableringsansvarig McDonalds Sverige. 
 

Erfarenhet av etablerings- och lokaliseringsfrågor: Arbetat med dessa frågor i cirka 9 år. 
 

Lokaliseringsstrategi inom företaget: McDonalds har en egenutvecklad hybridmodell, en 

“McDonalds-strategi”, som i grunden är en typ av gravitationsmodellering tillsammans med en 

checklista. Dock behöver denna anpassas för, som i det här fallet, den svenska marknadens 

förutsättningar. Här spelar erfarenhet för den tänkta marknaden in mycket. 
 

Förhållande till checklistor: Checklistor är vanligt förekommande inom företaget. Det ger fördelar 

med att arbeta på ett konsekvent sätt, framförallt vid värdering och beslutsfattande när exempelvis 

olika lokaliseringsmöjligheter ska ställas mot varandra. Används även vid senare skeden efter ett 

läge redan är öppnat, exempelvis vid en utvärdering av utfall för det nya läget. 
 

Respondent F: Joakim Carlsson. VD Sibylla 
 

Erfarenhet av etablerings- och lokaliseringsfrågor: Arbetat med dessa frågor i 5 år vid positionen 

Verkställande Direktör. 
 

Lokaliseringsstrategi inom företaget: Sibylla använder i stor utsträckning en GIS programvara som 

ger uppgifter om ett tänkt läge. Genom detta får Sibylla fram trafikflödesinformation, demografiska 

aspekter etcetera. 
 

Förhållande till checklistor: Checklista används i liten utsträckning och då för att på ett strukturerat 

och konsekvent sätt veta att alla kriterier bockats av i samband med en lokalisering. 

5.1.1 Generell lokalisering 

Denna kategori har som avseende att beskriva respondenternas svar gällande generell lokalisering, 

det vill säga lokalisering på ett mer övergripande geografiskt plan. 
 

Respondent A 
För det generella områdets lokalisering kan ett flertal lokaliseringsfaktorer återfinnas. Respondent 

A och dennes organisation köper in marknadsstatistik som beskriver handeln i det tänkta området, 

som sedan analyseras. Respondent A förklarar att om skolor, nattklubbar, sjukhus finns i 
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närområdet, bidrar det positivt till försäljningen. Respondenten säger att gärna stora handelsaktörer, 

biografer, systembolag etcetera ska återfinnas i kringområdet då det genererar kundtrafik, vilket är 

viktigt. En annan faktor som framkom vara viktig är att vara uppmärksam angående hur staden 

kommer att förändras i framtiden. Det kan handla om både positiva och negativa förändringar. Ett 

exempel som gavs är om ett stort byggnadsprojekt startar i närområdet kan det bli ett 

störningsmoment och att infrastrukturen förändras till det negativa. Ett exempel på en positiv 

förändring av staden skulle kunna vara om citybanan vid Odenplan i Stockholm skulle byggas ut 

och därmed generera mer trafik. 
 

Respondent A beskrev en situation vid namn “never block future development”, vilket betyder att 

en restaurang man etablerar idag ska inte kunna inskränka eller göra så att framtida restauranger inte 

kan lyckas i närområdet. Vad som menas är att man ska tänka i alla fall fem restauranger framåt i 

tiden, var de kan tänkas placeras utan att de kannibaliserar på varandra. Det är därför otroligt 

betydelsefullt att analysera området runt det tänkta läget. Trafikgeneratorer som bidrar till 

kundströmmar är positivt, även nattklubbar som gör att man även säljer under natten. 
 

Respondent B 
Lokaliseringsfaktorer är viktiga för alla som ska etablera en snabbmatsrestaurang säger 

respondenten, eller i detta fall en pressbyrå & 7/Eleven. En viktig aspekt när det kommer till 

lokalisering inom temat generellt område är det viktigt att vara i närhet till trafikgeneratorer så som 

sjukhus, universitet, skolor med mera enligt respondenten. Det är också viktigt att vara uppdaterad 

och konstant analysera vad som kommer att hända med området i framtiden. Analyser bör göras för 

vad som kan tänkas påverka området både positivt och negativt i framtiden. 
 

Respondent C 
Det som är viktigt enligt Respondent C är att analysera hur staden ser ut och tänka utanför boxen. 

Waynes Coffee tror att företag ibland stirrar sig blint på att öppna ett café i en dyr lokal mitt i 

centrum, vilket inte alltid är det bästa. Respondenten påstår att det eventuellt kan vara fördelaktigt 

att öppna två stycken caféer i angränsande stadsdelar, istället för en mitt i centrum. Tanken är att 

när hyrorna är förmånligare och att caféerna totalt sett har ett större kundupptagningsområde, ska 

de två caféerna tillsammans bli mer lönsamma. Respondent C vill se många arbetsplatser i 

anslutning till caféet, att det finns en skola/högskola eller ett sjukhus som generar trafik är positivt 

och bidrar med kundströmmar till området. 
 

Respondent D 
För Respondent D och Subway är det viktigt att undersöka hur många kontor och arbetsplatser det 

finns i området. Respondenten förklarar att cirka 80 % av Subways omsättning kommer bara från 

lunchen. Att ligga i närhet till arbetsplatser, skolor/universitet samt i anslutning till 

studentbostadsområden är positivt. En Subwayrestaurang måste alltså ligga i områden med många 

lunchgäster. Som uppföljning till detta är det då viktigt att undersöka hur många som har 

gångavstånd till det tänkta läget, vilket är essentiellt då de flesta går och äter sin lunch i stadslägen. 
För köpcentrum säger respondenten att det är viktigt med statistik om försäljning men för stadslägen 

är andra variabler viktigare som kommer att presenteras under andra teman. 
 

Respondent E 
Enligt Respondent E beror faktorer för den generella lokaliseringen om det är ett trafikorienterat 

läge eller ett city-läge, och därmed är olika parametrar mer viktiga än andra beroende på det. Dock 

förklarar respondenten att det som generellt bör undersökas är: antal boende i närområdet, 

trafikmängd, handel samt övriga trafikgeneratorer. Vilka anpassas utifrån vilket läge det som sagt 

rör sig om. Det bästa är en stark kombination av alla faktorer för att kunna uppnå ett jämnt, högt 
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flöde av gäster under hela dagen/dygnet och inte bara enskilda toppar. Respondenten säger att 

exempelvis vara placerad vid en stor arbetsplats ger enbart försäljning på lunchen, vilket inte är 

optimalt för McDonalds. 
 

Respondent F 
För Respondent F och Sibylla är det av vikt att veta hur många det är som bor i området. 

Respondenten förklarade att man gärna såg att det var minst 15 tusen invånare i närområdet för en 

mindre stad och över 75 tusen i växande större städer. Att det finns trafikgeneratorer så som 

“småindustrier” där folk arbetar är viktigt för lunch-omsättningen. 

5.1.2 Specifik lokalisering 

Under denna kategori kommer respondenternas svar gällande lokaliseringsfaktorer för den specifika 

platsen att presenteras. 
 

Respondent A 
Ett flertal faktorer uttryckte Respondent A vara centrala gällande den specifika lokaliseringen. 
De vill ha en så bred fasadyta som möjligt, minst sex meter men gärna mer. Lokalen ska vara 

tillräckligt stor, minst 350 kvm. Det är självklart också betydande att lokalen i fråga ens går att 

bygga om och anpassas till att vara en snabbmatsrestaurang. Det finns höga krav gällande att det 

måste finnas adekvata ventilationsmöjligheter, fettavskiljare etcetera. Respondenten säger att ibland 

kan det till och med vara så att lokalens kvalité kan gå före läget i sig. Vad som menas med detta är 

exempelvis om lokalen är perfekt fyrkantig, redan utrustad, rätt storlek etcetera. 
 

Kassorna ska ligga på gatuplan och samma gäller för köket av logistiska skäl. Att ha kontroll över 

läget är betydelsefullt, vilket betyder att företaget gärna inte ligger i en “food court” för där måste 

man anpassa sig efter många andra röster. I sådana fall måste man ofta exempelvis dela sittplatser 

med andra restauranger och möjligheterna att ha ens egen logo och reklam etcetera är limiterade. 

Att vara etablerad på rätt sida av gatan där solen når fram, vilket gör besöket mer trevligt och att 

restaurangen ser mer inbjudande ut, beskriver Respondent A som betydelsefullt. Respondenten 

trycker på att den totala kundupplevelsen inte ska underskattas. Det ska alltså finnas gott om 

ljusutsläpp och liknande för att det inte ska bli en tråkig upplevelse. 
 

Tillgänglighet och synlighet är av yttersta vikt för lokalisering, detta då många kunder är 

spontanbesökare. Dessutom behövs en kvalitativ karaktäristiska, respondenten säger att känslan för 

läget bör tas i beaktning, vilket betyder att platsen måste besökas i samband med 

lokaliseringsprocessen. 
 

Respondent B 
För Respondent B är synlighet mycket viktigt, detta för att kunna fånga upp spontankunder som går 

förbi läget. Pressbyrån vill att deras lokaler ska i storlek vara på 100-120 kvm medan 7/Eleven vill 

ha lokaler på 120-150 kvm. För att kunna synas är skyltning A och O enligt respondenten. För att 

synas så mycket som möjligt så skyltas det dels längs med fasaden och dels genom utskjutande 

skyltning från fasaden. 
 

Det är fördelaktigt om lokalerna har tillgänglighet både ute och inne i exempelvis gallerior, då finns 

möjligheten oftast att ha öppet dygnet runt dessutom. En faktor som är relaterat till specifik 

lokalisering och högst relevant är att ha analysera på hur folk går på gatorna. Att komma underfund 

med om de exempelvis är villiga att gå över gatan vid ett övergångsställe eller dylikt vilket kan 

kopplas till tillgängligheten av läget. 
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Respondent C 
Hos Respondent C var tillgänglighet och synlighet en viktig aspekt för ett framgångsrikt Waynes 

Coffee. Det ska vara lätt att sig till caféet på ett intuitivt sätt. Synligheten ska vara god och lämplig 

skyltning och utformning av lokalen ska göra det tydligt att det är ett café som tillhör Waynes. För 

Waynes är en optimal lokalyta runt 180 kvm men caféer finns inom spannet 45 - 450 kvm. Waynes 

Coffee vill ha möjlighet till att ha en uteservering och gärna i solläge. Ett plus enligt respondenten 

är om lokalen är ett hörnläge, detta då den syns från flera håll vilket är positivt. Lokalen ska gärna 

vara i ett plan, kök och lager ska i alla fall finnas på entréplan. Lokalen ska gärna ha en lång fasad 

med mycket glas, helst en äldre karaktärsfull byggnad med stora fina fönster. En självklarhet är att 

läget ska vara handikappanpassat. Respondenten säger att Waynes Coffee gärna har möjligheten till 

att ha långa öppettider för att kunna fånga upp alla olika typer av gäster. Det vill säga frukostgäster, 

lunchgäster samt kvälls/middags- gäster. 
 

Respondent D 
Ett flertal faktorer är viktiga för den specifika lokaliseringen av en snabbmatsrestaurang och detta 

gäller även för Subway enligt respondenten. Tillgängligheten är viktig för Subway, att vara i närhet 

av kollektivtrafik är enligt respondenten viktigt och där är tunnelbanan i Stockholm är ett bra 

exempel. Synlighet, flertalet stora skyltfönster är positivt. Subway har som tanke att man vill att 

förbipasserande kan se folk äta så man själv blir sugen och detta går hand i hand med stora fönster. 
Respondent D förklarar att det visat sig vara positivt att ligga bredvid Clas Ohlson eller 

systembolaget då det visat sig vara liknande kundprofiler på dessa. Att ligga bredvid en McDonalds 

eller annan stor hamburgerkedja anses också vara ett plus. 
 

Lokalen ska gärna ligga på solsidan av gatan och speciellt i Sverige då vi får så lite sol under året. 

Ett hörnläge är att föredra då det ger bättre synlighet samt menar Respondent D att det skapar en 

trygghetskänsla hos kunden. Ett optimalt läge ligger på runt omkring 60 kvm, med så mycket fasad 

som möjligt. Viktigt med lägen där skyltning lätt syns i förbifarten. Detta för att folk som kanske 

inte ska äta just då, men ska ha i bakhuvudet att det finns en Subway där. 
 

Respondent E 
Respondenten för McDonalds menar att tillgänglighet och synlighet är otroligt viktigt och kan vara 

direkt avgörande i den här branschen. Detta då den bygger extremt mycket på högt flöde av gäster 

och spontana besökare. Det spelar ingen roll hur bra lokalisering man har om man varken syns eller 

har enkel tillgänglighet. Storlek på lokal eller mark är också en viktig faktor, men kan oftast anpassas 

på ett annat sätt. För Respondent E är synlighet och tillgänglighet det absolut viktigaste under temat 

specifik lokalisering. 
 

Respondent F 
Respondenten för Sibylla tryckte på vikten av tillgänglighet och synligheten för deras restauranger. 

Han beskrev ett exempel för deras restauranger som ligger vid externa, bilvänliga lägen om att deras 

restauranger ska ligga vid en rondell eller korsning. Detta för att få ner farten på förbipasserande 

och därifrån vara synliga och att det är vid dessa tillfällen folk har tid och möjlighet att svänga av. 

Efter dem svängt av ska det vara intuitivt att ta sig in till restaurangen, där av tillgängligheten. Detta 

gäller även för stadslägen, att restaurangen ska vara synlig och det ska vara lätt att ta sig in till den, 

det är A och O. 
 

För stadslägen ska restaurangen gärna ligga längst ett stråk där mycket folk rör sig. Restaurangen 

ska vara utav storleken 140 kvm och uppåt. Respondenten påpekade dock att de hellre tummar på 

storleken ifall det är ett mer attraktivt läge där utrymmet är lite mindre. 
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5.1.3 Trafikinformation 

Denna kategori kommer att behandla respondenternas svar angående lokaliseringsfaktorer för trafik. 
 

Respondent A 
För Respondent A är gångtrafikflöden av yttersta vikt för maximal försäljning dygnet runt. Det blir 

då viktigt att kunna identifiera vilken typ av flöde det handlar om, är det exempelvis stressade 

pendlare eller strosande folk. Det är viktigt att lokalisera sig där det finns flöden som består av de 

som tar sig tid att äta på restauranger, alltså identifiera gångstråk lämpliga för snabbmat. Det är inte 

alltid att en snabbmatsrestaurang passar på alla gator. Ibland görs undersökningar på att fånga upp 

rätt typ av pendlare, exempelvis de som åker långdistanståg och inte de som åker tunnelbana. Av 

betydelse är att identifiera om det är ett lokalt eller delat flöde, det vill säga om det är gångtrafik 

som bara är på plats för gatans skull eller om de är på väg längre bort. Kollektivtrafikpunkter runt 

omkring är positivt, både tunnelbana och buss. 
 

Respondent B 
För Respondent B är starka trafikflöden ytterst viktiga och mer specifikt ska det vara 

gångtrafikflöden. Då Pressbyrån inte finns där mycket bilar rör sig påverkas de inte av låga 

bilflöden. 7/Eleven däremot samarbetar med bensinbolaget Shell och finns på dessa bensinmackar 

där biltrafik är av yttersta vikt. Då respondenten vidare förklarade att han förstod att vi ville avgränsa 

oss till stadslägen påverkas inte 7/Eleven av låga biltrafikflöden utan här vill man också se höga 

gångtrafikflöden. För Pressbyrån och 7/Eleven är det viktigt med kollektivtrafiken, detta då man 

gärna ligger i anslutning till den servicen. Här är det generellt i större städer höga strömmar av 

resenärer på tunnelbana/buss/pendeltåg som man gärna vill fånga upp. Respondent B säger att det 

är mycket hjälpsamt med statistik från exempelvis Stockholms Lokaltrafik (SL) som tillhandahåller 

siffror på antalet passagerare vid olika stationer. 
 

Respondent B säger att det är viktigt att identifiera vilken typ av flöde det är vid det tänkta läget. I 

vissa fall kan det vara ett stort flöde fotgängare men de är på väg någon annanstans och har inte tid 

att stanna. Det kan vara så att de är stressade på väg till jobbet eller att de är stressade för att hinna 

med tåget eller liknande. Det är därför viktigt att analysera vilken typ av fotgängare det är i 

anslutning till läget. 
 

Respondent B säger att det även gör skillnad vilken sida av gatan butiken ligger på. Detta hör ihop 

med gångtrafik där fotgängare primärt går på en sida av olika anledningar, vilket är något som måste 

identifieras. Ett exempel på detta är kollektivtrafikpendlare i Stockholm som kan gå på en sida på 

morgonen och sedan den andra sidan på kvällen. 
 

Respondent C 
Respondent C uttryckte att trafikflöden är essentiellt för Waynes Coffee och deras olika caféer. 

Gångtrafik är till och med den absolut viktigaste lokaliseringsfaktorn för Waynes Coffee. Detta då 

de som många andra vill fånga upp så många kunder som möjligt. Respondent C förklarar vikten 

för Waynes med att ha bra flöden över hela dagen. Då Waynes serverar frukost, lunch, kvällsmat 

och fika är det av yttersta vikt att fånga upp de olika kunderna. 
 

Respondent D 
För Respondent D och Subway är gångtrafik viktigt och det är essentiellt att det är bra flöden. “Det 

är viktigt att korrekt gångtrafikmängd mäts för det ska inte tummas på sanningen då det är 

lönsamheten som står på spel”. På Subway mäts gångtrafiken manuellt. Exempelvis under någon 

timme vid utvalda tillfällen under en dag, ett par dagar under en vecka, för att skapa sig en 
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uppfattning om kundströmmar. Som tidigare nämnt är lunch den viktigaste tidpunkten så många 

mätningar görs då men också vid olika andra tillfällen. Det är betydelsefullt att undersöka om det är 

rätt kundgrupp som rör sig runt omkring platsen. Exempelvis ifall det är ett stort äldreboende som 

står för gångtrafiken betyder det att man antagligen inte säljer så bra trots högt gångflöde. Det är 

alltid positivt ifall det går att stanna med bil vid Subway men inte avgörande. Åter igen ska man 

kunna se läget från vägen för att lägga det på minnet. 
 

Respondent E 
Branschen har de senaste åren gått mer och mer mot trafikorienterade lokaliseringar, därmed har 

trafikflödena blivit en av de viktigaste faktorerna. Antal personer alternativt fordon per dygn är 

bland det första man tittar på nuförtiden, beroende på ifall det är ett stadsläge eller ett externt 

bilanpassat läge. 
 

Respondent F 
Trafikflöden är oerhört viktigt för Sibylla när lägen ska undersökas inför en etablering och det spelar 

ingen roll ifall det gäller ett stadsläge eller ett externt läge. Sibylla ser att det är högre flöden runt 

lunch och middagstid när majoriteten äter under dagen. 

5.1.4 Demografi 

Här framställs respondenternas svar på i hur stor utsträckning demografiska lokaliseringsfaktorer 

används och deras betydelse. 
 

Respondent A 
För Respondent A spelar inte demografi den mest avgörande rollen för lokalisering. Flöden är 

viktigare än demografi. Dock bör man lokalisera sin verksamhet inom ett område som har tillräcklig 

potential, städerna bör vara tillräckligt stora för att vara intressanta. När städerna blir allt för små 

kan citylägena bli ointressanta. Av anledningen att Respondent A:s företag i princip bara undersöker 

större städer ligger generellt inkomster högre än vid andra platser i landet. Inkomst är dock ingen 

faktor som fokus läggs vid. I en stad blir demografin inte allt för intressant eftersom en stad är 

tätbebyggd. Hursomhelst bör både dags- och nattpopulationen vara hög, vilket går att uppnå i större 

stadskärnor för deras målgrupp unga vuxna. 
 

Respondent B 
Pressbyråns kunder är oftast av lite äldre klientel, personer som känner igen varumärket och vet vad 

man får. För 7/Eleven är målgruppen yngre kunder. Detta i sin tur betyder att Pressbyrån är viktigare 

för kunderna under dagen medan 7/Eleven är viktigare för kunderna under kvällen. Det är viktigt 

att analysera när folk är aktiva i området, det vill säga kontorstider, öppettider för krogar etcetera. 

Pressbyrån är inpräntat hos gemene man där man vet vad man får, vilket till viss del tar bort 

betydelsen av demografi. 
 

Respondent C 
Under kategorin demografi fanns det ett antal faktorer som Respondent C tyckte var värt att 

undersöka vid lokalisering av ett nytt läge. För Waynes Coffee är det viktigt att veta hur många 

besökare det finns i området. Waynes Coffee vill gärna ha minst 10 000 invånare i ett 

upptagningsområde för att det ska anses attraktivt. Waynes Coffee finns representerade i mindre 

städer av storleken beskrivet tidigare, men det är mer attraktivt att vara lokaliserad i större städer. 

Framförallt är det viktigt att ha en stadig dagspopulation, det vill säga personer som befinner sig på 

plats under dagen. Detta hör ihop med att Respondent C vill se arbetsplatser, skolor eller sjukhus i 

närområdet för att driva upp antalet dagsinvånare. För att verkligen lyckas med att driva en Waynes 
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Coffee säger Respondent C att det är viktigt att känna till vilka som finns i upptagningsområdet. 

Respondenten beskrev ett scenario om när det är ett kontorstätt område kan man behöva anpassa 

inredningen på caféet med flera normala bord och stolar istället för soffor, detta då personer som 

ska utföra arbetsuppgifter gärna sitter striktare. 
 

Överlag tror Waynes Coffee att det egentligen inte finns någon ålder som de siktar på, även fast de 

mest återkommande är kvinnor i åldrarna 35-55. Respondenten påstår att alla ändå fikar ibland. 
 
Respondent D 
Respondent D säger att det är alltid positivt att ligga i höginkomstområden då de är köpstarkare. 

Åldrarna på kunderna är ofta mellan 15-21 samt yngre singelhushåll. Lunchgästerna är som sagt av 

yttersta vikt. Det gäller ytterligare att undersöka framtiden, var nya områden växer fram, nya 

arbetsplatser med mera. Respondent D sa att det kan vara intressant att spekulera på platser för 

etableringar som kan tänkas bli mycket populära i framtiden. Det vill säga att för tillfället skulle 

lönsamheten lidande om en etablering skulle ske på platsen medan det i framtiden eventuellt kan 

ske en stark återhämtning. 
 

Respondent E 
Specifikt för McDonalds som har en såpass bred målgrupp samt ett såpass utbrett restaurangnät 

betraktas inte demografi som den viktigaste parametern enligt respondenten. 
 
Respondent F 
Sibylla undersöker inte så noga på speciella demografiska faktorer gällande var Sibylla ska etablera 

sig. Sibylla vill veta om området har en tillräckligt stor marknad som nämnt under generell 

lokalisering. Städerna som Sibylla etablerar sig i ska vara på tillväxt, inte ha problem med massiv 

utflyttande bland ungdomen. Den vanligaste kunden som Sibylla ser är män mellan 25-54 år men 

har inte något uttalat demografimål. Dagspopulationen är mycket viktig, men läget ska gärna ha en 

mix av dags- och kvällsinvånare så att kundflödet är någorlunda jämnt under dagen. 

5.1.5 Konkurrens 

Under denna sektion presenteras respondenternas svar på lokaliseringsfaktorer gällande 

konkurrensens betydelse för lokalisering. 
 

Respondent A 
För Respondent A är det ett plus att ligga bredvid en konkurrent. Han menar att området redan har 

analyserats av konkurrenterna. Om de då attraherar kunder är det därmed en rimlig plats att ligga 

vid. Dock får inte ens egna restauranger ligga allt för nära varandra, av anledningen att det kan leda 

till kannibalisering. Respondenten säger att en restaurangs framgång inte får ske på bekostnad av en 

annan. 
 

Om möjligheten finns att undersöka omsättningen hos konkurrenter görs det, detta för att skapa sig 

en uppfattning om området och platsen. Det finns dock inte alltid möjlighet till detta då denna 

information är svåråtkomlig och ofta hemligstämplad. En faktor som också är av betydelse är att 

undersöka kvalitén hos närliggande konkurrenter. Om det visar sig att konkurrenters lokaler är 

undermåligt skötta kan det betyda att det är dålig omsättning, alltså att det inte finns pengar till 

renoveringsarbeten. Det bör också tas i beaktning att det kan medvetet snålas från restaurangägarens 

sida och att det fortfarande är ett attraktivt läge. En bedömning av områden måste göras för att 

undersöka om det är överetablerat samt hur stark konkurrensen är. 
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Respondent B 
Pressbyrån och 7/Eleven sneglar lite på konkurrenter men det finns absolut ingen prioritet till att 

göra det säger respondenten. Dels för att det finns få konkurrenter samt att de är så pass självsäkra 

på sitt varumärke och koncept. Enligt respondenten är den egentliga konkurrenten kedjan WHSmith, 

som inte är jättestora. Med andra ord är Pressbyrån och 7/Eleven de absolut största aktörerna på 

marknaden. 
 

För ett tag sedan introducerade 7/Eleven ett nytt koncept kallat “Express”, som fokuserade på att 

servera mer livsmedel och dylikt. Dock medförde det att man fick nya konkurrenter som ICA To Go 

och liknande. Respondenten beskrev en annan typ av konkurrens, i detta fall en Mobilapplikation. I 

samband med att SL (Stockholms Lokaltrafik) introducerade en ny mobilapp som möjliggjorde köp 

av resor utan att besöka butiker blev det en märkbar nedgång för pressbyrån. Då man tidigare kunde 

köpa resor genom pressbyrån i form av “remsor” och månadskort var det inte alls ovanligt att kunden 

köpte med sig en dryck eller liknande. Pressbyrån gick alltså miste om merförsäljningen när kunden 

skulle ordna sin SL resa. Det respondenten menade är att konkurrenter kommer i olika former och 

inte bara en liknande verksamhet. 
 

Gällande kannibalisering av egna butiker kan det vara förödande i vissa fall medan i andra fall spelar 

det ingen roll. Respondenten berättade ett exempel vid Älvsjö pendeltågsstation i södra Stockholm. 

När stationen byggdes om till två våningar öppnade Pressbyrån en till butik på nedre plan. 

Kannibalisering uppstod inte trots sin närhet, detta då resenärerna var separerade. Eftersom de två 

våningarna försörjde olika tåglinjer, påverkades inte den tidigare butikens omsättning. 
 

Respondent C 
Respondenten förklarade att Waynes Coffee helst vill vara själva i ett område, inte för nära 

konkurrenter. I mindre städer är det extra viktigt att vara själva av anledningen att marknaden är 

mindre. I större städer är det dock mindre viktigt att vara lokaliserade själva i ett område med tanke 

på det större antalet invånare. Respondenten beskrev en situation med hög konkurrens, nämligen i 

samband med att hyresvärdar erbjuder lediga lokaler. Detta kan leda till höga hyreskostnader då 

flera aktörer gärna vill komma åt läget. En upptrappning av hyreskostnaderna sker då och 

respondenten förklarade det som att man ligger i händerna på hyresvärden. Det vill säga att 

hyresvärden har övertaget då flera aktörer är ute efter samma lokal. 
 

Respondent D 
Att ta hänsyn till konkurrenters lokalisering är viktigt när man ska bestämma plats för etablering 

enligt respondenten. Subway ser sig gärna ligga bredvid en McDonalds, detta med anledningen att 

McDonalds har enorma resurser att lägga på lokalisering. Även lägen som McDonalds väljer bort 

kan vara attraktiva, detta då en McDonalds restaurang kräver större kundströmmar för att bli 

lönsamma. För en Subway kan det kanske passa alldeles utmärkt. Samtidigt är 

Hamburgerrestauranger är de största konkurrenterna. Subway ser sig helst dock inte ligga bredvid 

en Sandys, en annan “sandwich-restaurang”, trots att de är mindre populära. Respondenten säger att 

marknaden inte är tillräckligt stor för två intilliggande mack-aktörer. 
 

Att ligga bredvid andra typer av restauranger är alltid positivt på grund av klustereffekten det skapar. 

En trend Subway såg var att caféer gärna etablerar sig bredvid deras lägen då de kan fånga upp 

kunder som inte orkar stå i Subways lunchköer. Det är på samma sätt positivt som beskrivet att ligga 

bredvid andra populära restauranger för att ta deras “spill over”-kunder. 
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Respondent E 
McDonalds, som är stor marknadsledare, lägger lite fokus konkurrenters placeringar. Respondent E 

sa att det är konkurrenter som bryr sig om McDonalds lokalisering och inte vise versa. Däremot är 

det ofta en större utmaning gällande närheten till existerande restauranger. I Sverige har McDonalds 

flest restauranger per capita jämfört med övriga Europa. Respondenten säger att det är en komplex 

beräkning i hur mycket ett nytt läge kommer att kannibalisera på en existerande restaurang och det 

tas i högsta beaktning. 
 

Respondent F 
Sibylla ligger helst inte bredvid konkurrenter utan vill först och främst ligga för sig själva. Ifall 

staden är “tillräckligt” stor spelar närheten till konkurrenter mindre roll då det är en större marknad. 

Kannibalisering av egna restauranger är något som Sibylla gärna undviker men ibland kan det vara 

oundvikligt. Det hör samman med att man måste följa efter stadens tillväxt. Nu när nya 

handelsplatsen vid IKEA i Umeå öppnar drar sig mycket kunder dit och stadskärnan tappar 

besökare. Ifall en restaurang skulle öppna vid den nya handelsplatsen tar man kunder från Sibylla i 

staden men för att ackommodera sig efter invånarna är det nödvändigt. 
 

Sibylla försöker alltid komma underfund med konkurrenters omsättning i städer för att sedan se ifall 

det är värt att konkurrera med dessa i den tänkta staden. Sibylla använder sig utav en teknik där de 

ställer en snitt mot vad en invånare förväntas spendera på att äta ute mot hur många invånare det 

finns i upptagningsområdet. Där får Sibylla en summa på hur mycket restauranger bör sälja per 

månad eller år. Ifall exempelvis McDonalds och Max bara omsätter 50 procent av den summan, 

finns det en hel del pengar att hämta. Ifall det finns ett antal mindre kiosker och dylikt finns det 

möjlighet att konkurrera med dessa mindre aktörer och ta en bit av marknaden. Även kan det 

självklart vara åt andra hållet att marknaden kan vara mättad och det inte är finns tillräckligt med 

utrymme att konkurrera på. 

5.1.6 Kostnader                

 

I denna del redovisas vad respondenterna påvisar vara viktigt i form av kostnadsaspekter. 
 

Respondent A 
Respondent A kunde identifiera ett antal kostnadsfaktorer i processen att finna ett nytt läge. Hyran 

är så klart en stor kostnad i ett stadsläge och därför är det viktigt att avgöra ifall hyra är skälig för 

vad man får. Respondent A förklarar att i lägen där man hyr vill företaget att kostnaden för att 

modifiera platsen ska ligga på hyresvärden, det vill säga kostnader för att installera utrustningen för 

att kunna bedriva en snabbmatsrestaurang. Då man kommer att befinna sig på platsen ett bra tag 

speglas den ofta genom avtal med hyresvärden på hyreskostnaden som en avbetalning. 
Att det ska vara en snabb ROI (Return On Investment) är av vikt när man ska välja ett läge, och här 

förklarar respondenten att det är viktigt att göra en analys mellan olika lägen. Vissa lägen som 

intuitivt kan verka sämre, men har billigare driftskostnader kan därmed att bli lönsammare snabbare. 
Vid varje läge ställs lokalen mot EBITDA-mål (Earnings Before Intrest, Taxes, Depreciation och 

Amortization) som måste vara uppfyllt för att man ska gå vidare med att investera i det nya läget. 

Ifall det inte uppfylls letar man vidare. 
 

Respondent B 
Kostnad för tomt/hyra är en självklart viktigt aspekt som måste kalkyleras och värderas då det är en 

fast kostnad som verksamheten till stor del vilar på förklarar respondenten. Reitan AB (Pressbyråns 

& 7/elevens moderbolag), som driver nämnda företag i Sverige, säger att de alltid står för 

kostnaderna att bygga butikerna. Genom att själva stå för ombyggnationerna medför det att hyran 
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blir billigare, vilket är positivt. Dessutom vill företagen ha möjligheten att kunna bygga om/renovera 

butikerna med jämna mellanrum, detta för att hålla butikernas standard på topp. Respondenten 

nämnde att ROI (Return on investment) får vara max 5 år. 
 

Respondent C 
Respondent C förklarade att Waynes har ganska rigorösa krav gällande kostnadsaspekter. Detta hör 

ihop med hur verksamheten är uppbyggd. Då Waynes Coffee till största del är en Franchisegivare 

som mot en avgift låter aktörer använda sig utav varumärket, i stil med vad en franchiseverksamhet 

klassiskt beskrivs som. I Waynes Coffee´s koncept är det tagaren som står för kostnaderna gällande 

etableringen av ett nytt läge, vilket betyder att det måste bli rätt från början. 
 

Kostanden för att bygga, modifiera läget i kombination med hyran av lokalen måste fungera av vad 

franchisetagaren anser sig vara kapabel till att betala. Franchisetagarna har ofta inte möjlighet till 

att spekulera om läget kommer bli lönsamt om exempelvis 5 år. De måste bli lönsamma första året, 

då det handlar om människors privatekonomi och familjer som ska försörjas. Stora konkurrerande 

aktörer har råd att investera i lägen som i dagsläget är oattraktiva, men som om 5 år kommer bli 

attraktiva då området spås utvecklas. Dessa företag vet att det exempelvis planeras att byggas 

massor av bostäder och arbetsplatser i området, och därmed tar dom ett bra läge i god tid. Som 

nämnt går det inte för Waynes Coffee utan etableringen måste vara lönsamt idag. 
 

Respondent D 
Diverse kostnader måste alltid tas hänsyn till vid etableringar, exempelvis kostnad för att hyra säger 

respondenten. Att hyreskostnaderna är adekvata undersöks samt får hyran gärna vara fast under en 

längre period, då detta underlättar prognostisering. Långsiktiga kostnader måste jämföras mot 

etableringskostnader, även utbyggnad och ombyggnadskostnader måste också beräknas menar 

respondenten. Lokalen får gärna vara en gammal restaurang där mycket nödvändigt finnes. Det vill 

säga tillräckligt med ström (3-fas), korrekt avlopp, restaurangspecifik utrustning, fettavskiljare 

etcetera då detta minimerar modifieringskostanderna av lokalen. 
 

Att bygga om lokaler kan medföra enorma kostnader, från 200 000 upp till 2 000 000 kronor för 

Subway enligt respondenten. Den normala kostnaden brukar dock ligga på cirka 400 000 - 500 000 

kronor. ROI (Return On Investment) får vara max 5 år, helst 3 eller mindre. Subway ser gärna att 

hyresvärden tar investeringen i att bygga om lokalerna. Det var ofta fallet då hyresvärdar vet att 

Subway är ett starkt varumärke och kunder kommer att kunna betala kostnaderna på sikt. På grund 

av detta finns det ofta förhandlingsutrymme gällande hyra och även byggnadskostnader som 

hyresvärden ska stå för. 
 

Respondent E 
Kostnad för att bygga, modifiera platsen samt tomt/hyra är med i den totala investeringskalkylen 

och ska sedan vägas mot potentiell omsättning sade respondenten. Detta för att slutligen undersöka 

noggrannare ifall lokaliseringen kommer uppnå satta lönsamhetsmål för McDonalds, bland annat 

ROI (Return On Investment). 
 

Respondent F 
Sibylla är ett franchisekoncept förklarar respondenten och därmed ligger alla kostnader på tagaren 

och inga direkt på Sibylla. På grund av detta finns det sällan stora budgetar hos franchisetagaren till 

att göra stora investeringar i dyra lägen där det tar lång tid att få igen pengarna. Sibylla ser gärna att 

hyresvärden tar investeringen av byggnad/ombyggnad och att det sedan speglas på hyran, vilket 

underlättar för möjliga franchisetagare. 
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Sibylla säger att inventarier bör vara avbetalade inom 3-5 år och fastigheter bör vara avbetalade 

inom 5-10 år. 

5.1.7 Övrigt 

Under denna del kommer övriga lokaliseringsfaktorer eller aspekter vilka respondenterna inte anser 

passa in under de andra kategorierna att presenteras. 
 

Respondent A 
En aspekt som bör tas i beaktning är att då det rör sig om franchising måste restaurangernas lägen 

godkännas från franchisegivaren. Detta är speciellt viktigt för varumärken som ska etableras på en 

ny marknad eftersom franchisegivaren är extra mån om att restauranger placeras på ett läge som inte 

är negativt för varumärket. 
 

Respondent B 
Respondent B har inget övrigt att tillägga. 
 

Respondent C 
Respondent C uttrycker att flexibilitet är viktigt och Waynes Coffee kan öppna caféer i olika slags 

miljöer. Waynes Coffee fungerar lika bra på Stureplan som i Värnamo. Det är också viktigt att skapa 

rätt känsla på caféet, kunden ska veta att man är på ett Waynes Coffee när man kliver in caféet. 
 

Respondent D 
Respondent D har inget övrigt att tillägga. 
 

Respondent E 
Ett exempel är vikten av att undersöka framtidsmöjligheter för lägen. Detta i form av exempelvis 

kommande nya infrastrukturprojekt som att vägar ska dras om, nya trafikplatser, en ny bro samt 

kommande handelsplatser som ska byggas upp. Att känna till vad som sker i framtiden kan vara 

högst avgörande för lägets framgång. 
 

Respondent F 
Respondent F förklarar vikten av att hitta rätt franchisetagare för att driva restaurangen är mycket 

avgörande för restaurangens framgång. Om tagaren inte har engagemanget och drivet till att driva 

restaurangen blir det med största sannolikhet inte bra. 

5.1.8 Lokaliseringsfaktorer av störst betydelse 

Under denna kategori kommer respondenternas svar på de viktigaste lokaliseringsfaktorerna att 

presenteras. 
 

Respondent A 
För Respondent A är de viktigaste lokaliseringsfaktorerna gångflöden och synlighet, med den 

förstnämnda som aningen mer betydelsefull. Respondenten säger att det gärna ska vara starka flöden 

vid alla öppet timmar. Synligheten skall vara god dels från gatan utanför och dels från korsande 

gator så man kan se läget på lite längre håll. Det är essentiellt att vara på plats vid läget för att visuellt 

inspektera hur läget ser ut i verkligheten.    

 
 Gångflöden 

 Synlighet 
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Respondent B 
För Respondent B är gångflöden den viktigaste lokaliseringsfaktorn. Synlighet är den näst viktigaste 

lokaliseringsfaktorn. Dessa i kombination är avgörande för att fånga upp impulshandlarna. Det är 

också viktigt att ha i åtanke att Pressbyrån/7/Eleven inte är en destination utan de ska bara finnas 

där. 

 
 Gångflöden 

 Synlighet 

 

Respondent C 

I samma spår som tidigare respondenter sade Respondent C att gångflöden följt av synlighet är de 

viktigaste lokaliseringsfaktorerna. För kundflöden är det viktigt att analysera om det är rätt typ av 

flöde, man vill komma åt folk som inte är på väg någon annanstans. Return on investment (ROI) är 

också mycket viktigt. Ibland kan det sämre läget vara mer lönsamt. 

 
 Gångflöden 

 Synlighet 

 Return On Investment (ROI) 

 

Respondent D 
Det är alltid viktigt att ställa kostnader som finns i samband med etableringen mot långsiktiga 

kostnader. Med andra ord kan ett sämre läge vara mer lönsamt i det långa loppet. Subway vill finnas 

strategiskt över hela städer för att fånga upp så många som möjligt och att inte ligga för nära 

existerande lägen. Subway ska exempelvis finnas i alla stora köpcentrum. Det är mycket viktigt med 

anslutning till arbetsplatser och skolor/universitet som är starka kundgeneratorer. Det är 

betydelsefullt att veta hur mycket folk det är som går förbi. Subway kan mycket exakt prognostisera 

försäljningen i relation till antalet förbipasserande. 

 
 Return on investment (ROI) 

 Geografisk spridning av flertalet restauranger 

 Trafikgeneratorer 

 Gångflöden 

 

Respondent E 
Respondenten säger att det är helheten av alla faktorer som ger ett bra läge. 
 

Respondent F 
För Sibylla är det följande tre faktorer som är viktigast enligt respondenten: 

 
 Flöden, oavsett ifall det är för gångtrafikanter eller biltrafik. 

 Undersöka och veta hur många potentiella kunder det finns i upptagningsområdet. 

 En kombination av arbetsplatser och annan handel kring läget som skapar kundflöden. 

5.2 Visuell inspektion 

Nedan kommer resultaten från vår visuella inspektion att presenteras. I tabell 4 återfinns 

övergripande resultat från undersökningen. I tabell 5 är resultatet uppställt utifrån de resultat vi fick 

i inspektionen. Detta i form av hur mycket av läget som är skymt, vilket vi presenterar i procentform. 

Antal som fick en viss procentandel som var skymd under våra två frågor presenteras även. 
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Tabell 4: Resultat av synlighetsundersökningen 

 

Snabbmatsrestaurang Typ av 

läge* 

Skymt från vägar i 

direkt anslutning 

Skymt från närliggande 

väg vid in- och utträde 

Burger King Karlbergsvägen 4 1 25 % 50 % 

Burger King Vasagatan/Kungsgatan 2 0 % 10 % 

Dunkin Donuts Vasagatan 40 1 25 % 50 % 

Espresso House Hötorget 

(Konserthuset) 

2 30 % 50 % 

Espresso House Norrlandsgatan 18 2 0 % 10 % 

Max Hamngatan/Kungsträdgårdsgatan 2 10 % 25 % 

Max Vasagatan 7 2 20 % 30 % 

McDonalds Folkkungagatan 50 1 10 % 25 % 

McDonalds Regeringsgatan 20 1 30 % 75 % 

Sibylla Ringvägen 141 3 25 % 50 % 

Sibylla St. Eriks Plan 3 20 % 30 % 

Pressbyrån Hamngatan 11 1 0 % 25 % 

Pressbyrån Strömkajen 3 10 % 40 % 

Starbucks Hamngatan/Regeringsgatan 1 15 % 20 % 

Starbucks hörnet Kungsgatan / Birger 

Jarls Gatan 

2 0 % 15 % 

Subway Hantverkargatan 33 1 0 % 30 % 

Subway Kungsgatan 61 1 25 % 50 % 

Waynes Coffee Hornsgatan/Slussen 1 0 % 25 % 

Waynes Coffee Kungsgatan 21 1 25 % 70 % 

7/Eleven Norrlandsgatan 7 2 25 % 50 % 

7/Eleven Sveavägen/Rådmansgatan 2 15 % 40 % 
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* Förklarar typ av läge för tabell 4 

1. Läge parallellt med gatan. 

2. Hörnläge.  

3. Fristående läge. 

 

Tabell 5: Restauranger kategoriserade utifrån procentuell skymdhetstillhörighet 

Procent av 

restaurangen som 

är skymd 

Antal snabbmatsrestauranger 

skymda från vägar i direkt 

anslutning till läget. 

Antal snabbmatsrestauranger 

skymda från angränsande vägar 

vid inträde och utträde. 

0 % 6 0 

10 % 3 2 

15 % 2 1 

20 % 2 1 

25 % 6 4 

30 % 2 3 

40 % 0 2 

50 % 0 6 

70 % 0 1 

75 % 0 1 

Totalt 21 21 

 
Som framgår av tabell 5 varierar synligheten för lägena mellan 0 % skymt upp till 75 % skymt. 

Även är det specificerat hur många lägen som har en viss procentsats skymd under de två 

undersökningsaspekterna vägar i direkt anslutning och angränsande vägar som vi valt. 
 

Som kan ses i tabell 6 ligger medelvärdet för andel skymt från vägar i direktanslutning på 14,8% 

och medelvärdet för skymdheten från vägar anslutande till läget på 36,7%. Medianen för 

skymdheten från direkt anslutna vägar ligger på 15 % medan skymdheten från angränsande vägar 

ligger på 30 %. Standardavvikelsen för skymt från angränsade vägar är högre, det vill säga att 

avvikelsen från medelvärdet varierar i större utsträckning. För vägar i direkt anslutning ligger de 

flesta snabbmatsrestaurangerna nära medelvärdet för hur skymt det är. Som framgår av tabell 7 var 

lägen parallellt med gatan mest frekvent återkommande i undersökningen, följt av hörnlägen och 

sist fristående lägen. 
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Tabell 6: Sammanställning av lägenas skymdhet i medelvärde och median 

Undersökningsfråga Medelvärde 

 

(Avrundat till en 

decimal) 

Median Standardavvikelse 

 

(Avrundat till en 

decimal) 

Skymt från vägar i direkt 

anslutning. 

14,8% 15 % 1,1 

Skymt från angränsande vägar vid 

inträde och utträde 

36,7% 30 % 1,8 

 

 

Tabell 7: Förklarande tabell som påvisar den vanligaste typen av läge 

Typ av läge Antal Antal/Totalt Antal 

(Avrundat till hela 

procent) 

Ranking för mest frekvent 

återkommande 

Läge parallellt med 

gatan 

10 48 % 1 

Hörnläge 8 38 % 2 

Fristående läge 3 14 % 3 
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6. Analys 

I detta kapitel kommer den teoretiska referensramen att ställas mot den insamlade empirin för att 

kunna besvara studiens problemformulering och syften. I kapitlet kommer de sex kategorierna av 

lokalisering att vara utgångspunkten för analysen av intervjuerna. Först kommer analysen att bestå 

av den kvalitativa delen med intervjuerna och sedan den kvantitativa delen med visuella 

inspektioner. 

6.1 Lokaliseringsfaktorer 

I denna del ställs den största teoretiska delen som ligger till grund för vår studie mot resultaten från 

våra intervjuer som vi genomförde med etableringsansvariga inom ett antal noga utvalda aktörer. 

Vi kommer att jämföra resultaten med existerande teori, detta är något som görs under de separata 

teman av lokalisering som presenterats i studien. Eftersom denna studie har använt sig av en annan 

metod än tidigare forskning är det svårt att göra direkta jämförelser. Hursomhelst kommer 

jämförelser att göras då de fortfarande visar på betydelsefulla lokaliseringsfaktorer.  

För att på ett överskådligt sätt kunna förstå hur våra intervjuobjekts svar står mot tidigare forskning 

presenteras jämförelserna i tabell 8-14 i kapitlet nedan. 
 
Vi har valt att inkorporera det relevanta som respondenterna förklarat under kategorin Övrigt i 

lämpliga faktorgrupper då det inte finns någon motsvarande grupp att ställa dessa svar mot från 

tidigare forskning. 

6.1.1 Generell lokalisering 

För generell lokalisering är trafikgeneratorer en återkommande lokaliseringsfaktor hos våra 

intervjuobjekt. Respondent A, B, C, D och F nämner alla betydelsen av att ha snabbmatsrestauranger 

lokaliserade nära trafikgeneratorer som sjukhus, skolor och arbetsplatser, medan Respondent F 

beskrev en trafikgenerator som exempelvis “småindustrier”. En annan betydelsefull faktor att 

analysera är hur staden kan tänkas förändras framöver. Respondent A och B trycker båda på att det 

är viktigt att analysera vad som kan tänkas påverka verksamheten både positivt och negativt i 

framtiden. Vidare resonerar Respondent A och E att information och statistik om handel i det tänkta 

området bör tas i beaktning, medan Respondent D däremot argumenterar att för restauranger i 

köpcentrum är statistik om försäljning viktigare än för restauranger i ett traditionellt stadsläge. En 

annan punkt där respondenterna säger emot varandra är angående att vara lokaliserade vid 

arbetsplatser. Respondent D menar att det är viktigt för deras verksamhet att ligga nära arbetsplatser 

medan Respondent E menar att det bara ger försäljning under lunchtid. Detta verkar ha sin grund i 

skillnader i affärsmodeller företagen emellan. 
 

Tidigare forskning har också visat på att trafikgeneratorer spelar en viktig roll för val av generellt 

område att lokalisera sig. Timmermans (1985, s. 231) påvisade att butiker med stark dragningskraft 

är en lokaliseringsfaktor som är betydelsefull. Detta är i linje med Respondent A:s svar om att stora 

handelsaktörer bidrar med kundströmmar som är positivt för snabbmatsrestauranger. I Park & 

Khans studie är trafikgeneratorer en av de viktigaste lokaliseringsfaktorerna för generellt område 

(2006, s. 105). Den viktigaste faktorn från deras studie var koncentration av tilltänkt målgrupp 

(hushåll) (Park & Khan, 2006, s. 105). Denna faktor återfinns inte i vår studies empiriinsamling. 
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Som kan utläsas i tabell 8 kan identifierade lokaliseringsfaktorer från intervjuerna ses ställas mot 

lokaliseringsfaktorer från tidigare forskning. Överensstämmelsen mellan dessa är att tre faktorer 

kunde identifieras utav totalt sju. 

 

Tabell 8: Lokaliseringsfaktorer för generell lokalisering 

Lokaliseringsfaktorer från tidigare forskning Lokaliseringsfaktorer från vår empiri 

Generell lokalisering Generell lokalisering 

Koncentration av tilltänkt målgrupp (hushåll)   
 

Trafikgeneratorer (Exempelvis industri- bostads- 

sport- rekreations- utbildnings- och affärscentrum) 

Trafikgeneratorer (Skolor, universitet, 

arbetsplatser, sjukhus, industrier) 

Säljgeneratorer (sysselsättning, genomsnittlig 

försäljning, marknadseffektivitet, handel etc.) 

Säljgeneratorer (genomsnittlig försäljning 

och handel) 

Typ av plats (campus, shoppingcentrum, motorväg 

etc.) 

 

Att vara i centrum av en plats 
 

Handelsförsäljning Handelsförsäljning 

Mat- och dryckförsäljning 
 

 

6.1.2 Specifik lokalisering 

Alla Respondenter understryker att den specifika platsen, som en tänkt snabbmatsrestaurang ska 

etablera sig vid, är mycket viktig att ta hänsyn till. Synlighet är något alla respondenter sa var av 

största vikt för att nå framgång i sin lokalisering. Respondenterna B och D sade att skyltningen ska 

vara stor och tydlig. Respondent E sade att det är essentiellt att vara synlig och tillgänglig i denna 

bransch som bygger på höga flöden av gäster och spontanbesökare. Respondent E sa “Det spelar 

ingen roll hur pass bra lokaliserad man är om inte syns eller är enkelt tillgänglig”. Det leder oss in 

på tillgänglighet. På samma sätt som för synlighet är tillgänglighet grundläggande för en lyckad 

etablering. Respondenternas svar belyser vikten av att vara tillgänglig för kunderna, att det ska vara 

lätt att ta sig till restaurangen, exempelvis som Respondent D uttryckte sig att vara i närheten av 

kollektivtrafik. Även Respondent F sa att det är väsentligt att kunderna enkelt ska kunna hitta och 

ta sig till snabbmatsrestaurangen. Platsens storlek ska vara också en faktor som frekvent återkom, 

där varje aktör har önskemål om passande storlek. Att fasadytan ska vara stor nämnde även ett flertal 

Respondenter. Företagen har olika krav på storlek och skick på deras lokaler som måste uppfyllas 

för att en nyetablering ska bli verklighet. Återkommande svar var att lokalen ska inhysa det mesta 

på grundplanet, det vill säga kassor och kök. Detta måste tas i beaktning och som Respondent A 

sade kan ibland skicket och utformningen på en lokal gå före själva lokaliseringen av lokalen. 

Respondent F uttryckte sig att en liten lokal i ett bra läge är bättre än en stor lokal i ett sämre läge. 

Ett hörnläge är också att föredra (C och D). En faktor som uppkom var solens påverkan på den 

specifika platsen. Att ligga i ett solläge är gynnsamt påstår Respondent A, C och D. 
 

Enligt tidigare forskning observeras det att synlighet är betydande för lokalisering (Simons, 1992, 

s. 527; Park & Khan, 2006 s. 106). Det är i linje med vår empiri då alla respondenter uttryckte 
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synlighetens betydelse. Tillgänglighet är en faktor som har varit högt värderad i tidigare forskning 

(Simons, 1992, s. 527; Timmermans, 1985, s. 231) vilket överensstämmer med vår empiri. I Park 

& Khan (2006, s. 106) är dock tillgänglighet inte allt för högt rankat. Parkeringsmöjligheter är den 

näst viktigaste faktorn för specifik lokalisering efter synlighet i Park & Khans studie (2006, s. 106). 

Denna faktor nämndes inte en enda gång i vår datainsamling vilket kan tyda på att det skiljer sig 

mellan amerikanska städer och svenska stadskärnor. Storleken på lokalen verkar ha ungefär samma 

betydelse i tidigare forskning som i vår studie. Ett antal faktorer som inte har nämnts i vår teori men 

som återfinns i vår datainsamling är exempelvis att ett sol- och hörnläge är att föredra. Även många 

praktiska förutsättningar för platsen och lokalen nämndes i vår empiri. 
 

Som kan utläsas av tabell 9 kan identifierade lokaliseringsfaktorer från intervjuerna ses ställas mot 

lokaliseringsfaktorer från tidigare forskning. Överensstämmelsen mellan dessa är att sex faktorer 

kunde identifieras utav totalt tio. Fyra nya faktorer identifierades. 

 

Tabell 9: Lokaliseringsfaktorer för specifik lokalisering  

Lokaliseringsfaktorer från tidigare 

forskning 

Lokaliseringsfaktorer från vår empiri 

Specifik lokalisering Specifik lokalisering 

Synlighet Synlighet 

Parkeringsmöjligheter 
 

Skyltning Skyltning 

Bekvämlighet Bekvämlighet (lätt att hitta och att ta sig till 

platsen, liknande tillgänglighet) 

Lagar för landutnyttjande 
 

Storlek på platsen Storlek på platsen 

Tillgängligheten Tillgängligheten (kollektivtrafik) 

Närhet till industri- bostads- sport- rekreations- 

utbildnings- och affärscentrum 

Närhet till industri- bostads- utbildnings- och 

affärscentrum 

Tillgänglighet till offentlig service/verksamhet 
 

Typ och skick av gata (trottoar etc.) 
 

 

Solläge (ny faktor) 

 

Lokalen ska inhysa det mesta på grundplan, 

kök och kassor (ny faktor) 

 

Lokalens standard/skick (ny faktor) 

 

Hörnläge (ny faktor) 
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6.1.3 Trafikinformation 

Som framgår av vår empiriinsamling är respondenterna enade om att gångtrafik i närområdet är 

bland det viktigaste för lokalisering av en snabbmatsrestaurang. Ett högt flöde dagen igenom är 

fördelaktigt för att kunna fånga upp så många kunder som möjligt. Respondent E beskriver att 

branschen har gått mer mot trafikorienterade lokaliseringar och därmed har flöden ökat i betydelse. 

Det spelar dock inte bara roll att det är ett högt gångflöde utan det måste vara rätt sorts flöde. 

Respondenterna A, B, D och F understryker att det ska vara potentiella kunder som ska gå utanför 

ens snabbmatsrestaurang och de som de har tid för att äta. Att ligga nära kollektivtrafik är också 

positivt sade Respondenterna A och B. 
 

Trafikflöden är viktigt för lokalisering av en snabbmatsrestaurang (Simon, 1992, s. 527). Till 

skillnad från vår empiri har tidigare forskning fokuserat på biltrafikflöden vilket leder till skillnader 

i resultat forskningen emellan. Som kan ses i tabell 10 nedan så har lokaliseringsfaktorerna starka 

kopplingar till just bilar. Faktorer så som trafikljus, antal filer etcetera verkar sakna relevans för ett 

stadsläge. Detta då det är just gångtrafiken som är den typ av trafik aktörerna vill komma åt. 

Mängden av trafikanter är en viktig lokaliseringsfaktor för studien av Park & Khan (Park & Khan, 

2006, s. 107) vilket på sätt och vis kan återspeglas av att respondenterna var insisterande på att 

gångtrafiken och hög mängd av den är essentiell. Som framgår i forskningen och vår empiri är trafik 

mycket betydelsefullt men vilken sorts trafik det rör sig om skiljer dem emellan. 
 

Som kan utläsas av tabell 10 kan identifierade lokaliseringsfaktorer från intervjuerna ses ställas mot 

lokaliseringsfaktorer från tidigare forskning. Överensstämmelsen mellan dessa är att två faktorer 

kunde identifieras utav totalt tio. 

 

Tabell 10: Lokaliseringsfaktorer för trafikinformation 

Lokaliseringsfaktorer från tidigare 

forskning 

Lokaliseringsfaktorer från vår empiri 

Trafikinformation Trafikinformation 

Antal trafikanter Antal trafikanter (Gångtrafikanter) 

Förväntade förändringar i trafikflöden 
 

Trafikljus 
 

Framtida trafikmönster 
 

Riktning på trafiken (exempelvis trafik på 

väg till jobbet kontra trafik hem från 

jobbet) 

Riktning på trafiken (exempelvis trafik på väg till 

jobbet kontra trafik hem från jobbet) (Dock främst 

för gångtrafikanter) 

Trafikmönster 
 

Antal filer 
 

Frekvensmönster för trafik 
 

Hastighetsbegränsningar 
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Typ av transportmedel 
 

 

6.1.4 Demografi 

Hur många som bor i området är en lokaliseringsfaktor som är viktig för val lokalisering. Både 

Respondent C, E och F sade att området måste ha en tillräckligt stor befolkningsmängd. 

Hursomhelst är respondenterna relativt överens gällande att den demografiska kategorin inte är den 

viktigaste. Respondent A förklarar att höga gångtrafikflöden är alla gånger viktigare än 

demografiska faktorer. Respondent E (McDonalds) säger att de har en såpass bred målgrupp och 

utvecklat restaurangnät vilket gör att demografin inte betraktas som allt för betydelsefull. Storleken 

på inkomsterna i området verkar inte vara allt för betydande för våra respondenter. Förvisso säger 

Respondent D att det alltid är positivt med höginkomstområden då de är köpstarkare. Respondent 

A säger att eftersom de i princip bara undersöker större städer för etableringar ligger inkomsterna 

generellt högre. Respondent A och fortsätter med att när städerna blir för små kan citylägena bli 

ointressanta eftersom dags- och nattpopulationen blir för liten. Respondent A och F ser gärna både 

dags- och nattpopulation för att få ett jämt kundflöde dagen igenom, där A också nämner vikten av 

flöde på natten för restauranger med nattöppet. Respondent B sade att Pressbyrån är något som 

gemene man känner till väl, vilket gör att demografins betydelse minskar. Respondent D och E 

svarade att undersöka framtida möjligheter för lokalisering, genom att exempelvis spekulera var nya 

populära områden kommer att växa fram, kan vara lönsamt. 
 
I Simons artikel (1992, s. 521) är inkomst den faktor som bäst kan prediktera fösta års-försäljningen 

för en snabbmatsrestaurang, vilket kan vara viktigt att veta för en nyetablering. Som beskrivet fick 

inte faktorn inkomst vidare stort utrymme i vår datainsamling. Vad detta kan bero på är svårt att sia 

om. I Park & Khan (2006, s. 107) är den viktigaste lokaliseringsfaktorn för demografi 

bostadsområdets population. Denna faktor var inte speciellt framträdande i vår empiriska 

undersökning. Den fick lite ljus under val av generellt område och det verkar logiskt att det måste 

finnas en tillräcklig population för att verksamheten ska kunna verka. Faktorer som dags- och 

nattpopulation, arbetspopulation, inkomst och framtida utveckling återfinns både i teorin och vår 

undersökning. Mindre viktiga faktorer från Park & Khan (2006, s. 107) som ålder, etnicitet, 

matpreferenser, livsstil och värderingar, yrkesgrupper och kön återfinns inte i vår undersökning. 

Ingen av respondenterna hade någon uttalad målgrupp, men några hade identifierat en viss typ som 

var den stereotypiska kunden hos dom. Målgruppen verkar inte påverka speciellt mycket i samband 

med lokalisering av en snabbmatsrestaurang i Stockholms innerstad. 
 

Som kan utläsas av tabell 11 kan identifierade lokaliseringsfaktorer från intervjuerna ses ställas mot 

lokaliseringsfaktorer från tidigare forskning. Överensstämmelsen mellan dessa är att sex faktorer 

kunde identifieras utav totalt tolv. 
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Tabell 11: Lokaliseringsfaktorer för demografi 

Lokaliseringsfaktorer från tidigare forskning Lokaliseringsfaktorer från vår empiri 

Demografi Demografi 

Bostadsområdets population Bostadsområdets population 

Dagtidspopulation Dagtidspopulation 

Nattidspopulation Nattidspopulation 

Jobbpopulation Jobbpopulation 

Inkomst Inkomst 

Framtida utveckling och tillväxt Framtida utveckling och tillväxt 

Ålder 
 

Etnicitet 
 

Matpreferenser 
 

Livsstil och värderingar 
 

Yrke 
 

Kön 
 

 

6.1.5 Konkurrens 

Gällande hur de olika respondenterna ser på området konkurrens var det delade åsikter. 
När det handlar om att tanken att vara etablerade i närheten till en konkurrent var inte respondenterna 

överens. Respondent A och D ligger gärna i närheten till någon konkurrent. A beskriver att området 

upplevs som mer attraktivt ifall det finns flertalet lokaliserade där, vilket är bra för alla då det 

attraherar fler kunder. Respondent D säger att de specifikt gärna ligger bredvid en McDonalds. Detta 

då de har mycket kapital och erfarenhet bakom sig för att finna lägen, vilket kan tolkas som att lägen 

de väljer fungerar för deras höga standarder. Samtidigt vill respondent D absolut inte ligga bredvid 

en annan “sandwich” aktör. Respondent C och F hävdar att de gärna inte har någon närhet till 

konkurrenter, speciellt inte i mindre städer på grund av det mindre antalet invånare. Respondenterna 

B och E förklarar att de sällan ser på konkurrenter, detta då de säger att de är marknadsledande inom 

respektive nisch. Respondent B förklarar att det inte finns någon riktigt konkurrent för Pressbyrån 

och 7/Eleven. Respondent E är självsäkra på sin position då de vet att konkurrenterna följer efter 

dem. 
 

Flera av respondenterna förklarar att även konkurrens kan komma inifrån det egna varumärket, i 

form av kannibalisering. Vilket betyder att en restaurang inom kedjan kan ta en del av andra egna 

restaurangers kunder och därmed försämra omsättning. Detta är självklart inget som man gärna vill 

ska hända och är därmed något som försöker begränsa i största möjliga utsträckning. Respondent A 

förklarade en intressant aspekt om vikten av att undersöka konkurrenter i närheten noggrant. Det 

vill säga om det går undersöka exempelvis omsättning och restaurangens ekonomi, som dock kan 
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vara svårt att få tag på information om. Respondent F var den som mest tryckte på vikten av att 

undersöka konkurrenter och deras omsättning samt hur marknadens köpkraft ser ut i kringområdet. 
 

Att ligga i närheten till konkurrenter är positivt för snabbmatsrestauranger (Simons, 1992, s. 527). 

Dock är denna faktor inte allt för betydelsefull i Park & Khans studie (2006, s. 108). Som sagt var 

det blandade åsikter gällande att ligga nära konkurrerande snabbmatsrestauranger. Det verkar bero 

på vilken ställning företaget i fråga har på marknaden. Desto större och mer ledande desto mindre 

beroende är aktören av att ligga nära konkurrenter som lockar till sig kunder (McDonalds och 

Pressbyrån/7eleven). Subway, som är en stor aktör, vill ändå ligga nära konkurrenter (framförallt 

nära McDonalds). Det är inte glasklart vad detta kan bero på men beroende på organisationens 

ställning och strategi kan det vara antingen positivt eller negativt att ligga nära konkurrenter. Enligt 

Park & Khans studie (2006, s. 108) är konkurrenters försäljningsvolym den viktigaste 

lokaliseringsfaktorn under konkurrens. Bland respondenterna så förklarades det att om möjlighet 

finnes att identifiera konkurrenters omsättning så bör det göras, vilket kan tolkas som att vara samma 

sak som försäljningsvolymen hos en konkurrent. 
 

Som kan utläsas av tabell 12 kan identifierade lokaliseringsfaktorer från intervjuerna ses ställas mot 

lokaliseringsfaktorer från tidigare forskning. Överensstämmelsen mellan dessa är att sex faktorer 

kunde identifieras utav totalt sju. 

  

Tabell 12: Lokaliseringsfaktorer för konkurrens 

Lokaliseringsfaktorer från 

tidigare forskning 

Lokaliseringsfaktorer från vår empiri 

Konkurrens Konkurrens 

Försäljningsvolymen för 

konkurrenter 

Försäljningsvolymen för konkurrenter 

Lokalisering av konkurrenter Lokalisering av konkurrenter (Skiljer sig mellan aktörer ifall 

de vill vara etablerade i närhet till konkurrenter eller inte) 

Antal konkurrenter Antal konkurrenter (Bör inte vara överetablerat) 

Verklig och potentiell 

konkurrens 

 

Direkt och indirekt konkurrens Direkt och indirekt konkurrens 

Kvalitet av konkurrens Kvalitet av konkurrens 

Närhet till andra restauranger Närhet till andra restauranger 

 

6.1.6 Kostnader 

Kostnader är självklart en viktig post när det kommer till att avgöra ifall ett läge är värt att satsa på 

och etablera sin verksamhet. Det finns flertalet faktorer som överensstämmer de olika aktörerna 

emellan, en av dessa som alla var mycket tydliga att poängtera var hyreskostnader för lokaler. Att 

hyreskostnaden för läget ska vara skälig är nått som måste tas i aktning, detta då det ofta är en av 

lägets dyraste fasta kostnader. Alla respondenter är överens om att hyran är bland det viktigaste. 
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Kostnader som finns i samband med etablering, eller som Respondent D uttryckte sig 

etableringskostnader, kan vara en post som är en “deal-breaker”. Till denna post återfinns 

kostnaderna för att bygga om, modifiera och bygga ut platsen som enligt Respondent A, D och E 

kan vara stora. Detta är förståeligt då de vidare förklarar de komplexa kraven gällande rätt utrustning 

i fastigheten som exempelvis fettavskiljare och fläktsystem. Beredning av snabbmat kräver kraftiga 

och dyra system för att hantera verksamhetens “avfall”, mat os etcetera. Samma respondenter ser 

gärna att hyresvärden tar investeringen som krävs för att modifiera platsen för ackommodera en 

snabbmatsrestaurang och att det sedan avspeglas på hyran som en avbetalning, detta är något som 

även Respondent F instämmer på. Respondent B förklarade att de själva står för kostnaderna för att 

modifiera platsen. Då huvudbolaget, Reitan AB, står som ägare för varje butik vill de även vara 

obehindrade gällande hur butikerna ska se ut samt möjligheterna att bygga om efter eget behag. 
Respondent C beskrev det som extra viktigt för deras verksamhet att vara noggranna med kostnader 

som finns i samband med etablering av ett nytt café. Då alla dessa kostnader ligger på 

franchisetagaren så finns det inte alltid stora budgetar som kan bära upp dyra etableringskostnader. 

Detta för oss även in på nästa faktor som är viktig för dessa aktörer, ROI (Return On Investment). 

Här igen förklarar Respondent C att då franchisetagarens privatekonomi i många fall har en direkt 

koppling till verksamheteten, finns det inte utrymme med att vara olönsam. Respondent C säger att 

i många fall måste caféet vara lönsamt från år 1. För resterande respondenter så uttalas ROI som en 

viktig post, med varierande tidsperspektiv. Respondent A säger sig inte ha en uttalad max-tid när 

investeringen ska vara återbetald. För B, D och E så varierar det mellan 3-5 års tid när investeringen 

ska vara återbetald, men tidsspannet ska självklart gärna vara så kort som möjligt. Respondent F var 

den enda som gjorde tydligt skillnad på återbetalningstiden för inventarier mot fastigheter. 
 

I studien av Park & Khan (2006, s. 109) beskrivs faktorerna ROI, markkostnad, byggkostnad, IRR, 

renoverings/modifierings-kostnader som utmärkande viktigast. Det finns en relativt hög 

överensstämmelse mellan intervjuobjektens svar och mot vad tidigare forskning konstaterat. 
Faktorer som inte nämndes av respondenterna var markkostnad, IRR, kostnad för utveckling, 

kostnad för arbetskraft, skatt på fast egendom samt servicekostnader återfanns inte i vår empiri. 

Dock faller IRR nog in under företagens lönsamhetsmål som finns uppsatta. Markkostnad är svår 

att applicera för stadslägen då det är hyreskontrakt som gäller. 
 

Kostnaderna som finns i samband med etablering, det vill säga byggkostnad, 

renoverings/modifierings-kostnader stämmer bra överens till tidigare forskning. Den viktigaste 

faktorn gällande kostnader inom tidigare forskning, ROI, har även i vår studie hög aktualitet. 
Mindre viktigare faktorer från tidigare forskning så som utrustningskostnader, löner, fastighetsskatt 

och driftskostnader har inte heller för vår studie något nämnvärt utrymme. Utrustningskostnader 

kan dock gå hand i hand med modiferingskostnader om fettavskiljare och ventilation etcetera 

behöver uppgraderas. 
 
Som kan utläsas av tabell 13 kan identifierade lokaliseringsfaktorer från intervjuerna ses ställas mot 

lokaliseringsfaktorer från tidigare forskning. Överensstämmelsen mellan dessa är att fem faktorer 

kunde identifieras utav totalt tio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

Tabell 13: Lokaliseringsfaktorer för kostnader 

Lokaliseringsfaktorer från tidigare 

forskning 

Lokaliseringsfaktorer från vår empiri 

Kostnader Kostnader 

Return of investment (ROI) Return of investment (ROI) 

Markkostnader Hyra 

Kostnad av att bygga Kostnad av att bygga 

Internal rate of return (IRR) 
 

Kostnad för förbättringar (exempelvis 

renovering och modifikationer) 

Kostnad för förbättringar (exempelvis 

renovering och modifikationer) 

Kostnad för utveckling (exempelvis köpa 

kontra leasa) 

 

Kostnad för utrustning Kostnad för utrustning 

Kostnad för arbetskraft 
 

Skatt på fast egendom 
 

Servicekostnader 
 

 

6.1.7 Lokaliseringsfaktorer av störst betydelse 

Ett flertal av de svar som våra respondenter gav, gällande vilka lokaliseringsfaktorer som är av störst 

betydelse för lokalisering av en snabbmatsrestaurang i ett stadsläge, är liknande. Gångflöden är en 

faktor som ständigt återkom i vår undersökning som mycket viktig. Alla tillfrågade förutom 

Respondent E uttryckte gångflödens betydelse för lokalisering i en stadskärna. Respondent B sa att 

“ett högt gångflöde är nödvändigt för att fånga upp impulshandlare”. Synlighet framkom också som 

en mycket viktig faktor med undantaget att Respondent D och F inte uttryckte faktorn som en av de 

viktigaste. Respondenterna C och D tryckte på betydelsen av return on investment (ROI), att ett 

sämre läge med billigare hyra kan vara mer lönsamt än ett “bättre läge” med dyrare hyra. Respondent 

D uttryckte även att det är viktigt för dem att finnas över ett stort geografiskt område över staden 

och att exempelvis arbetsplatser och universitet är mycket betydelsefulla kundgeneratorer. 

Respondent F ansåg att det var av vikt att det fanns en mix av trafikgeneratorer och annan handel i 

området som ökade kundströmmarna. Respondent E påstod även att det är helheten av alla faktorer 

kombinerat som gör en lokalisering lyckad, och kunde inte peka ut någon/några speciella som 

viktigast. 
 

I Simons studie (1992, s. 527-528) “Site attributes in retail leasing: an analysis of a fast-food 

restaurant” framkom det att faktorerna synlighet, tillgänglighet, trafikflöden, inkomst och närhet 

till konkurrerande restauranger är alla viktiga för lokaliseringen av en snabbmatsrestaurang. I Park 

& Khans studie (2006, s. 110) “An Exploratory Study to Identify the Site Selection Factors for U.S. 

Franchise Restaurants” bevisades ett flertal faktorer vara av stor betydelse. De faktorer som 
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nämndes i teorin återfinns i denna studie. Dock finns det ett antal ytterligare faktorer som teorin har 

påvisat på men som inte återfinns i vår studie. En jämförelse för vilka lokaliseringsfaktorer som 

framkommer i vår empiriinsamling från teorin kan ses i tabellerna 8, 9, 10, 11, 12 och 13. Eftersom 

Park & Khans studie identifierar flest lokaliseringsfaktorer och att vi har utgått ifrån deras 

lokaliseringskategorier ser vi att en närmare jämförelse är rimlig. Några av de absolut viktigaste 

lokaliseringsfaktorerna var enligt ett flertal respondenter synlighet, return on investment (ROI), 

bostadsområdets population, kostnad för mark, koncentration av tilltänkt målgrupp (hushåll) och 

trafikgeneratorer (Park & Khan, 2006, s. 110). Majoriteten av dessa faktorer kan ses i denna studies 

resultat även fast inte alla nämns som de absolut viktigaste. Synlighet är en faktor som flera 

respondenter underströk som mycket viktig, vilket är entydigt med forskningen. Detsamma gäller 

för ROI. Resterande faktorer, förutom koncentration av tilltänkt målgrupp (hushåll) och kostnad för 

mark, nämns i studien men har inte fått samma starka stöd som synlighet och ROI. Det verkar helt 

enkelt vara skillnader i lokaliseringsfaktorernas betydelse och i vilken utsträckning de används för 

vår studie jämfört med tidigare forskning. Några andra märkvärdiga skillnader studierna emellan är 

att de betydelsefulla faktorerna parkeringsmöjligheter, förväntade förändringar i trafikflöden, 

internal rate of return (IRR), bekvämlighet, lagar för landutnyttjande och trafikljus inte nämndes i 

vår undersökning. Detta kan tyda på att det skiljer sig mellan ett stadsläge och ett mer spritt 

geografiskt område, att svenska städer skiljer sig från amerikanska. Faktorer som 

parkeringsmöjligheter, förväntade förändringar i trafikflöden, lagar för landutnyttjande, trafikljus 

och markkostnad är alla starkt kopplade till externa snabbmatslägen med stort bilfokus. Eftersom 

vår undersökning är inom ramarna för en innerstad återfinns inte dessa faktorer. Det är istället andra 

lokaliseringsfaktorer som har fått större fokus. Gångflöden uttrycktes vara av största vikt för 

framgångsrik lokalisering av en snabbmatsrestaurang i ett stadsläge. 

 
I tabell 14 återfinns de viktigaste faktorerna från Park & Khan (2006) och denna studie. 

 

Tabell 14: Lokaliseringsfaktorer av störst betydelse  

Lokaliseringsfaktorer av störst betydelse från 

tidigare forskning 

Lokaliseringsfaktorer av störst betydelse 

från vår empiri 

Synlighet Synlighet 

ROI ROI 

Bostadsområdet population Bostadsområdets population 

Mark-kostnader 
 

Koncentration av tilltänkt målgrupp (hushåll) 
 

Trafikgeneratorer Trafikgeneratorer 

 

Gångtrafikflöden (ny faktor) 

 

Geografisk spridning (ny faktor) 

 

Helheten av faktorer (ny faktor) 
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6.2 Undersökning av synlighet 

Under denna del kommer de utförda inspektionerna av synligheten att jämföras med existerande 

teori, för att komma fram till om synlighet prioriteras i den utsträckning som forskningen påstår den 

bör. 
 

I Ordway et als., studie (1988, s. 238) “Developing a Visibility Index to Classify Shopping Centers” 

hade de lägena som var klassificerat som de bästa en grad av skymdhet mellan 0-5%, alltså hade 

dessa lägen en låg nivå av skymdhet. De efterkommande lägena var skymda i högre grad i ökande 

ordning 5-20%, 20-30%, 25-70%, 30-50% och 40-90% skymda (Ordway et al., 1988, s. 238). I 

tabell 15 kan resultatet ses för över vilka intervall vår studie har. Det ska dock tillägas att det är svårt 

att göra någon övergripande analys av de fristående lägena eftersom endast 3 stycken återfinns i 

denna studie. Det finns endast fåtalet identifierade fristående lägen i Stockholms stadskärna. 

Generellt är det även svårt att göra en jämförelse med tidigare studie då lägenas karaktärsdrag inte 

överensstämmer överhuvudtaget. Hursomhelst kan sägas att intervallen i denna studie är av relativt 

låg andel skymt. Intervallet för skymt från närliggande vägar för lägen parallellt med gatan är lite 

högre än andra intervall, det vill säga lite sämre synlighet överlag. Som framgår av tabell 15 är ett 

hörnläge bäst i avseendet synlighet från vår undersökning. Hörnlägen har genomgående lägre 

procentandel som är skymd än de andra lägena. Om ett läge ska väljas utifrån hur synligt det ska 

vara kan ett hörnläge ge en fördel. Det framgår också tydligt av tabell 15 att synligheten är bättre 

från vägar i direkt anslutning än angränsande vägar, den andel som är skymd är märkvärt högre för 

angränsande vägar. Stadskärnans uppbyggnad i sig spelar en avgörande roll då det är svårt att få bra 

synlighet från angränsande vägar, då byggnader helt enkelt blockerar synligheten. Hursomhelst sade 

våra respondenter att gångtrafik är mycket viktigt och av anledningen att lägena i undersökningen 

hade relativt god synlighet från vägar i direkt anslutning bör det inte vara helt avgörande att 

synligheten från angränsade vägar är sämre. Om gångflödena i direkt anslutning till läget är goda 

och synligheten är hög bör det kunna leda till framgångsrik lokalisering av en snabbmatsrestaurang 

i en stadskärna. Visserligen kan det vara mycket förbipasserade gångtrafikanter vid angränsade 

vägar och synligheten bör även vara viktig för att få gångtrafikanter att gå över till 

snabbmatsrestaurangen.  
 

Tidigare forskning har som nämnt påvisat synlighetens betydelse (Simons, 1992; Park & Khan, 

2006). Respondenterna har som känt förklarat att synlighet är en viktig lokaliseringsfaktor. Frågan 

är då hur bra synligheten är på snabbmatsrestaurangerna i vår undersökning? Det är svårt att komma 

fram till vad som får anses vara en “bra synlighet” för ett läge. I vår studie låg totalt sett 6 stycken 

snabbmatsrestauranger på 0 % skymda från vägar i direkt anslutning. Två snabbmatsrestauranger 

(hörnlägen) fick bäst resultat. Båda hade 0 % skymt från vägar i direkt anslutning och 10 % skymt 

från närliggande vägar. Ingen snabbmatsrestaurang hade mer än 30 % skymt från vägarna i direkt 

anslutning. För synligheten från angränsande vägar var det ingen som hade 0 % skymt och det 

återfanns 6 stycken snabbmatsrestauranger som hade 50 % skymt. Dessutom var två restauranger 

uppe i 70 % respektive 75 % skymda från angränsande vägar. Synligheten var definitivt bättre från 

vägar i direkt anslutning där vi personligen tycker att den är bra. Från angränsande vägar anser vi 

synligheten var lite undermålig stundtals. Hursomhelst var synligheten från vägarna i direkt 

anslutning bättre. 
 

Som kan utläsas i tabell 15 ligger medelvärdet, för vägar i direkt anslutning till läget, lägre än 

medianen för lägen som är parallellt med gatan något som även kan ses för fristående lägen. 

Gällande hörnlägen är medelvärdet och medianen på samma nivå. Alltså kan det sägas att ett större 

antal av lägena parallellt med gatan och fristående lägen har en lägre andel skymdhet än vad som 

medianen anger. För hörnlägen är medelvärdet och medianen identiska vilket betyder det att det är 
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mer konsekvent hur skymda hörnlägena är, vilket kan vara positivt då en aktör vet vad de får när en 

snabbmatsrestaurang ska etableras.  
 

För andelen som är skymt från närliggande vägar är medelvärdet och medianen snarlika för de olika 

typerna av lägena. För lägen parallellt med gatan och hörnlägen var medelvärdet lite högre än 

medianen vilket tyder på att det är några observationer som ligger på lite högre andel som är skymt, 

vilket i sin tur drar upp medelvärdet. För fristående lägen är medelvärdet och medianen av samma 

värde. 
 
Tabell 15: Sammanfattande tabell över synlighetsstatistiken 

Typ av läge Läge parallellt 

med gatan (10 

st.) 

Hörnläge 

(8 st.) 

Fristående 

läge 

(3 st.) 

Intervall för lägena gällande hur skymda de var 

från gångvägar (procentuellt från lägsta till 

högsta värdet som observerades) 

0-30 % 0-30 % 10-25 % 

Intervall för lägena gällande hur skymda de var 

från närliggande vägar vid in- och utträde 

(procentuellt från lägsta till högsta värdet som 

observerades) 

 

20-75 % 10-50 % 30-50 % 

Skymt från vägar i direkt anslutning 

(Medelvärde) 

15,5 % 12,5 % 18,3 % 

Skymt från närliggande vägar vid inträde och 

utträde 

(Medelvärde) 

42 % 28,8 % 40 % 

Skymt från vägar i direkt anslutning 

(Median) 

20 % 12,5 % 25 % 

Skymt från närliggande vägar vid inträde och 

utträde 

(Median) 

40 % 27,5 % 40 % 
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7. Slutsats 

Detta kapitel besvarar studiens problemformulering och syften samt presenterar de teoretiska samt 

praktiska bidragen med studien. Rekommendationer till de som jobbar med etablerings- och 

lokaliseringsfrågor inom snabbmatsrestauranger för stadslägen kommer att framgå. Kritik mot den 

egna studien samt dess begränsningar kommer att presenteras. Slutligen ges förslag på framtida 

forskning samt samhälleliga aspekter. 

7.1 Delsyfte 1 

Undersöka vilka lokaliseringsfaktorer har störst betydelse för snabbmatsrestauranger i svenska 

stadskärnor och hur denna rankning står sig mot tidigare forskning. 

 
Som framkommer av analysdelen “lokaliseringsfaktorer av störst betydelse” i denna uppsats är det 

ett antal faktorer som har framkommit vara av större betydelse än andra för lokalisering i ett 

stadsläge. Gångflöden är den faktor flest respondenter nämnde som den viktigaste 

lokaliseringsfaktorn. Gångflöden är essentiellt för snabbmatsrestauranger i en stadskärna på grund 

av att de flesta går i en innerstad och ett högt gångflöde krävs för att fånga upp störst möjligt antal 

spontankunder. Det är alltså fördelaktigt att lokalisera en snabbmatsrestaurang i närhet till högt 

gångflöde men det är också viktigt att det är rätt typ av gångflöde. Gångtrafikanterna ska vara 

potentiella kunder som har tid och kan tänkas äta snabbmat, de ska med andra ord inte vara på väg 

någon annanstans. För att komma underfund med detta behövs antingen reliabel data på antal 

gångtrafikanter eller manuella undersökningar. Att ha en god kännedom om platsen gällande hur 

mycket folk som rör sig i området och hur dom rör sig är ett stort plus. 
 

Return on investment (ROI) är en annan faktor som framkom vara vital. Självklart är detta mått 

viktig för all affärsverksamhet men också som en lokaliseringsfaktor. Det är inte alltid ett spontant 

bättre läge är mer lönsamt, etableringskostnader som hyra måste ställas mot förväntade intäkter för 

den tänkta etableringen. Ett bättre läge är oftast dyrare och därför kan det vara mer lönsamt att 

etablera snabbmatsrestauranger i sämre lägen med billigare hyra. 
 

En annan viktig faktor som nämndes var synlighet. Snabbmatsrestaurangen ska synas så bra som 

möjligt för förbipasserande personer, vilket vår visuella studie påvisade att snabbmatsrestauranger 

och andra quick service verksamheter i Stockholm gjorde. Vår undersökning påvisade att 

synligheten av lägen från vägar i direkt anslutning var generellt mycket god. Detta i kombination 

med att gångtrafikanter som befinner sig på gångvägar och trottoarer utanför lätt kan upptäcka ett 

läge och det kan borga för god lönsamhet och framgång. 
 

Andra viktiga faktorer är trafikgeneratorer som skolor och arbetsplatser, geografisk spridning av 

egna snabbmatsrestauranger för att öka upptagningsområdet och minska kannibalisering och att det 

ska finnas en tillräcklig population med tänkta kunder i området. En respondent nämnde att alla 

faktorer är viktiga att ta hänsyn till och att det är helheten som är viktig. 
 

Ifall en aktör som vill etablera en ny snabbmatsrestaurang förhåller sig till dessa 

lokaliseringsfaktorer så finns det god chans att lyckas väl med sin nyetablering. 

 

Eftersom vi inte har undersökt en rangordning av de viktigaste lokaliseringsfaktorerna är det svårt 

att precist kunna beskriva hur vårt resultat står sig mot tidigare rangordning av lokaliseringsfaktorer. 

All tidigare forskning har inte heller alltid rangordnat faktorerna mot varandra för att undersöka 



66 
 

faktorernas betydelse i förhållande till varandra. Dock har det framkommit i vår studie att andra 

faktorer anses vara av störst betydelse för lokalisering gentemot vad tidigare forskning har kommit 

fram till. Det framkommer av tabell 14. Där kan ses att gångtrafikflöden, geografisk spridning av 

snabbmatsrestauranger och helheten av faktorer är lokaliseringsfaktorer tidigare forskning inte har 

påvisat som viktiga. Markkostnader och koncentration av tilltänkt målgrupp (hushåll) är exempel 

på faktorer som inte framkommer vara av störst betydelse i vår undersökning. 

7.2 Delsyfte 2 

Undersöka ifall det finns nya faktorer som kan svara på karaktärsdrag för svenska 

snabbmatsrestauranger i stadskärnor som inte tagits hänsyn till i tidigare studier. 

 
Det har framkommit i denna studie att det finns ett antal nya faktorer som inte har tagits hänsyn till 

i tidigare studier. I tidigare forskning har fokus legat på mer externa lägen och bilflöden har varit 

viktiga. I denna studie som fokuserar på stadskärnor har det visat sig att gångtrafik är mer 

betydelsefullt. Solens påverkan var också en faktor som vi inte har stött på från tidigare forskning. 

Eftersom Sverige är såpass långt norrut och har årligt få soltimmar blir det en viktig 

lokaliseringsfaktor att finnas där solen når fram. Att ligga vid en plats som har mycket solinsläpp är 

alltså en konkurrensfördel. Andra faktorer rörde bland annat mer praktiska frågor så som att lokalen 

ska vara av god kvalité, att det skall finnas mycket fasad, kassan och köket skall ligga på gatuplan, 

att det ska finnas möjlighet till uteservering och att ha självständig kontroll över läget. Ytterligare 

fördel är att kunna lokalisera sig vid ett hörnläge och att det ska vara handikappanpassat. Det ska 

tilläggas att detta är faktorer vi inte har stött på från tidigare forskning men det betyder inte att de ej 

har framkommit i tidigare forskning. Vi kan ha missat forskning som belyser dessa faktorers 

betydelse. De nämnda faktorerna behöver inte heller vara mindre betydelsefulla i exempelvis USA 

bara för att de inte har framkommit i tidigare forskning. Att gångtrafik ska vara av största vikt tror 

vi inte är något som bara är unikt för vår undersökningsstad, Stockholm, utan är säkerligen av stor 

vikt i majoriteten av städer där bilens roll är mindre. 

7.3 Delsyfte 3 

Undersöka om den viktigaste lokaliseringsfaktorn framtagen i tidigare forskning är framträdande 

hos snabbmatsrestauranger i svenska stadskärnor. 

 
Som ett delsyfte hade vi i åtanke att undersöka om den viktigaste lokaliseringsfaktorn från tidigare 

forskning kunde identifieras som en framträdande aspekt hos snabbmatsrestauranger i stadskärnor. 

Synligheten var den faktorn som visade sig vara av störst vikt sedan tidigare, och därmed den faktorn 

om vi närmare undersökte. 
 

För att undersöka denna faktor så genomförde vi en visuell studie för ett antal slumpmässigt utvalda 

restauranger belägna i Stockholms innerstad. Som kan ses av studiens utfall var synligheten 

generellt bra för de flesta restauranger/butikerna. Dock såg vi att det skiljde sig gällande synligheten 

för vägar i direkt anslutning och angränsande vägar, vilket är försåtligt på grund av hur Stockholms 

stadsbild ser ut med lite högre hus och dess gathörn. På grund av detta är det svårt att se längre 

sträckor som gångtrafikant och därmed blir det svårt att skapa riktigt bra synlighet än just direkt 

utanför läget. 
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Att synligheten är av vikt har ytterligare stärkts genom vår kvalitativa studie genom intervjuer med 

etableringsansvariga hos flertalet aktörer för ett antal branscher. Lokaliseringsfaktorn synlighet 

visade sig vara en av de viktigaste faktorerna hos flertalet respondenter. 

7.4 Svar på studiens problemformulering 

 

Studiens problemformulering lyder: 

 
Vilka lokaliseringsfaktorer används vid etableringar av snabbmatsrestauranger i svenska  

stadskärnor? 
 

Som framgår av vår empiri tillsammans med analys har det identifierats ett antal 

lokaliseringsfaktorer som används av aktörer i samband med lokalisering av ett nytt handelsläge. 

De faktorer som visade sig användas av aktörer inom snabbmatsbranschen i Sverige för etableringar 

i stadslägen kan återses i bilaga 4, tabell 16, i appendix. De viktigaste faktorerna från vår 

undersökning framgår av tabell 14. De viktigaste faktorerna kan hjälpa de som ska lokalisera 

snabbmatsrestauranger eller snarlika verksamheter att förstå vad som är viktigast att prioritera. 
 
Genom vår genomförda kvalitativa studie med intervjuer av personer inom snabbmatsbranschen har 

vi erhållit stort förtroende för studiens resultat. Resultatet bör återge en korrekt bild av verkligheten 

eftersom aktörerna vi intervjuat utgör en stor del av de aktörer som opererar på marknaden. De 

faktorer som vi tagit fram i denna studie har förts samman för att skapa en checklista som syftar till 

att ge stöd till individer som ska etablera en snabbmatsrestaurang, men även andra typer av quick 

service verksamheter. 

7.5 Teoretiskt och praktiskt bidrag 

Det teoretiska bidraget med denna studie är att den tillför kunskap till området checklistor för 

lokalisering av snabbmatsrestauranger. Mer specifik för landet Sverige och stadskärnor. Majoriteten 

av forskningen har gjorts i USA med tillhörande städer. Tidigare framtagna checklistor har inte 

samma relevans om snabbmatsrestauranger ska etableras i framförallt svenska men också till viss 

del europeiska stadskärnor. Denna studie är utfärdad i en ny miljö med nya resultat. Det har påvisats 

att det faktiskt är skillnad på vilka lokaliseringsfaktorer som fått större utrymme i forskningen 

gentemot denna studie. Vi kan med relativ säkerhet säga att det skiljer sig för vilka faktorer som är 

mer framträdande. Ett tydligt exempel på detta är gångtrafikens betydelse vår studie kontra tidigare 

forskning. Ett ytterligare teoretiskt bidrag är att vi har visat på en checklista med faktorer som kan 

vara en utgångspunkt för lokalisering av snabbmatsrestauranger.  
 

Denna checklista är också vårt praktiska bidrag som etableringsansvariga kan ha som hjälpmedel 

för framtida etableringar av snabbmatsrestauranger, men är även applicerbar på andra typer av 

verksamheter snarlika till snabbmat. Denna studie har ett starkt fokus på att generera praktiskt 

användbara resultat som kan utveckla området lokaliseringsteori. Vi rekommenderar att de som ska 

etablera snabbmatsrestauranger i en stadskärna, som inte själva har mycket erfarenhet, att utgå ifrån 

de framtagna lokaliseringsfaktorerna från denna studie. Gångtrafik, synlighet för läget, 

trafikgeneratorer i närområdet och ROI är exempel på viktiga lokaliseringsfaktorer som bör tas 

hänsyn till. Fler lokaliseringsfaktorer, under varje lokaliseringskategori, som är relevanta att ta 

hänsyn till framgår av tabell 16, bilaga 4. Vi vill höja denna forskningsgren och visa på den stora 
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betydelsen den spelar för att få framgångsrika snabbmatsrestauranger. Denna studies resultat kan 

även hjälpa de som håller på med liknande handelsverksamheter. 
 

Vår undersökning av synlighet bidrar också till forskningsområdet då det har i stort sett inte forskats 

kring. Vi har genomfört visuella inspektioner för att påvisa hur framträdande synligheten är och har 

kommit fram till att den är övergripande bra för restauranger i Stockholm. Synligheten från vägar i 

direkt anslutning var bättre än för synligheten från angränsade vägar. Det praktiska bidraget från 

denna undersökning är att vi har indirekt undersökt synlighetens betydelse och kommit fram till att 

den prioriteras och verkar vara genomtänkt. Beslutsfattare bör därmed ta hänsyn till det faktiska 

läget vid etablering av snabbmatsrestauranger. Förvisso är det viktigt att undersöka övergripande 

faktorer vid lokalisering, som exempelvis bostadsområdets population, men det krävs också att man 

är på plats vid det tänkta läget och undersöker hur synligt det är för förbipasserande personer och 

därmed potentiella kunder. Ett läge kan vara bra på pappret men fortfarande måste läget undersökas 

för att se hur det ser ut i verkligheten. De som ska lokalisera snabbmatsrestauranger i stadskärnor 

bör definitivt ta hänsyn till lägets synlighet och för att öka synligheten framgår det av 

undersökningen att ett hörnläge ofta att föredra. 

7.6 Kritik mot studien 

Gällande metoden för vår studie skiljer den sig från metoden i Park & Khans studie. Park & Khan 

genomförde en så kallad Delfi undersökning där respondenterna under flera svarstillfällen fick 

möjligheten att bedömda faktorerna i poängskalor och att kunna revidera sin rangordning av 

faktorerna utifrån vad de andra respondenterna svarat. På grund av att vår och Park & Khans studie 

använder olika metoder för insamling av empiri försvårar det en direkt jämförelse mellan studierna. 

Ett mer liknande resultat hade eventuellt uppnåtts ifall samma typ av studie genomförts. Detta hade 

eventuellt lett till att fler lokaliseringsfaktorer hade identifieras samt att det skulle möjliggöra en 

mer statistisk jämförelse i samband med poängskalorna. Hursomhelst ger en jämförelse dock starka 

indikationer på skillnader beroende på om faktorer i denna studie nämns eller inte och om faktorerna 

nämns som viktiga. 
 
En negativ aspekt med denna studie är att det är svårt att generalisera resultaten på andra städer. 

Detta minskar studiens värde och framförallt användbarhet då resultaten inte kan vara helt 

säkerställda för andra städer. Hursomhelst ger resultaten fortfarande indikationer på vilka 

lokaliseringsfaktorer som används och karaktäriserar lokalisering av snabbmatsrestauranger inom 

stadskärnor och för vilka faktorer som är viktigast. Dock har vi inte uttryckligen frågat 

respondenterna om vilka faktorer som är viktigt specifikt för staden Stockholm, vilket stärker vår 

uppfattning om att det går att överföra kunskapen om lokaliseringsfaktorer för stadskärnor till andra 

städer. Respondenternas svar är alltså inte enbart för hur de väljer att lokalisera 

snabbmatsrestauranger i Stockholms stadskärna, utan också för hur de väljer att lokalisera generellt 

inom städer. Att använda sig av nämnda lokaliseringsfaktorer vid etableringar argumenterar vi är 

användbart för fler städer än Stockholm. 
 

Att vi använde olika undersökningsmetoder i form av personliga intervjuer, telefonintervjuer och 

en enkät för den kvalitativa delen kan ses som negativt. Detta medför att själva intervjumetoderna i 

sig kan till viss del påverka utfallet av undersökningen. Enkäten gav oss forskare inte samma 

möjlighet till öppet samtal och diskussion och därmed är svaret från den respondenten också mindre 

utförligt. Helst hade vi sett att alla intervjuer hade varit personliga intervjuer för att få ett öppet 

samtal och likvärdiga intervjuer för alla respondenter. Vi har tidigare argumenterat varför enkäten 

likväl genomfördes och vi ser fortfarande att den tillför ett tillskott av kunskap. Respondent E´s 

(McDonalds) svar utifrån enkäten skulle nog ha fått ett annat djup ifall den hade genomförts linje 
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med de andra intervjuerna, det vill säga en personlig intervju eller en telefonintervju. Då respondent 

E verkar besitta en ledande position på marknaden så hade det varit intressant att få gå djupare in 

gällande deras tankegångar. 
 

Att stor tyngd ligger på studien utförd av Park & Khan (2006) är en ytterligare aspekt som kan ses 

som negativ. Deras studie är den forskning vi utgick ifrån vid uppställandet av kategorierna och den 

studie vi närmast jämförde med. Vi ser de som de mest framträdande forskarna inom området och 

deras studie är mest detaljrik och aktuell. Kritik kan riktas mot att så pass stort fokus har varit på 

denna studie, men då det finns väldigt lite forskning inom området var det naturligt att fokus låg på 

nämnda studie. 
 
Som tidigare förklarat är undersökningen av lokaliseringsfaktorn synlighet mycket subjektiv och 

det är svårt för en tredje part att utvärdera vår undersökning och om våra resultat är rimliga. Det 

som borde ha gjorts är att ta flertalet bilder från varje läge, vilket inte gjordes för att på så sätt stärka 

vår bedömning. Resultatet från denna undersökning ska därför tas med en nypa salt och måste sättas 

in i sitt sammanhang. Denna undersökning ger alltjämt ändå indikationer på verkligheten och genom 

användandet av vår mall minskas subjektiviteten till viss del. Denna undersökning kan dock endast 

generaliseras för staden Stockholm där undersökningen utfördes, vilket limiterar dess relevans i 

relation till vår kvalitativa studie. 

7.7 Framtida forskning 

Framtida forskning skulle kunna fråga ännu fler respondenter och göra en större undersökning. 

Konsulter, forskare och andra kunniga skulle också kunna tillfrågas för att få ytterligare input på 

området. Undersökningar på andra faktorer än synlighet skulle även vara intressant. Att exempelvis 

göra mätningar på denna studies viktiga faktor gångflöden och undersöka dess relevans ur olika 

aspekter. Det skulle också vara en möjlighet att genom diverse metoder ställa lokaliseringsfaktorer 

mot varandra för att testa deras komparativa betydelse, för att på ett tydligare sätt komma fram till 

vilka faktorer som är viktigare gentemot andra. En Delfi undersökning, liknande Park & Khan 

(2006) skulle kunna genomföras för att på ett djupare och grundligare plan visa på 

lokaliseringsfaktor som används och skapa en rankning på deras betydelse. Mer forskning med annat 

fokus än på snabbmatsrestauranger är också välkommet. Det finns inte allt för mycket forskning på 

checklistor och lokaliseringsfaktorer för handel och kan utan tvekan utvecklas. 

7.8 Samhälleliga aspekter 

Denna uppsats följer grundläggande etiska principer som kan ses under 4.3 forskningsetik och bilaga 

1 informationsbrev. 

 

Att lokalisera sig på ett så optimalt läge som möjligt är viktigt för att verksamheten ska vara 

tillgänglig för så många invånare som möjligt, vilket därmed kan minska onödiga transportsträckor 

för kunder. I problembakgrunden argumenteras att folk inte är benägna att åka längre sträckor för 

att äta snabbmat. Genom att lokalisera sig på strategiskt utvalda platser behöver inte kunder resa 

lång för att äta på en snabbmatsrestaurang, vilket de ändå inte skulle göra, samtidigt som det minskar 

transporter, vilket är positivt för miljön. Bara för att en snabbmatsrestaurang är lokaliserad nära 

kunder betyder inte det att transportsträckorna minskar för distributörer vilket i sin tur betyder att 

det inte nödvändigtvis blir mindre utsläpp totalt sett.  
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När nya utländska kedjor gör intåg på den svenska marknaden finns det stora chanser till att de 

konkurrerar ut små lokala aktörer. Vi vill förtydliga att det är en naturlig del av en fri 

marknadsekonomi, men att det kan leda till att personer förlorar sina verksamheter och inkomster. 

Detta är även något som bidrar till sämre lokal anknytning när samma standardiserade 

snabbmatsrestauranger finns etablerade runtomkring i landet. Detta behöver inte vara något 

negativt, snarare tvärtom, då det kan skapas jobbtillfällen och tillväxt i landet. Detta är ändå något 

som bör tas i beaktning.  

 

En ytterligare aspekt som också bör tas i beaktning är folkhälsan. Snabbmat kan innehålla många 

kalorier vilket kan vara onyttigt om det äts i stora mängder ofta. Att snabbmatsrestauranger och dess 

mat kan bidra till sämre folkhälsa bör inte förbises, även fast snabbmatsrestauranger ofta har mer 

hälsosamma alternativ. Att dessa typer av restauranger ofta finns mycket tillgängliga kan bidra till 

en högre konsumtion av maten och därmed bidra till överviktsproblem i samhället. Genom optimal 

lokalisering kan fler kunder nås och tillgängligheten för existerande kunder kan bli högre, vilket i 

sin tur kan leda till folk äter mer snabbmat än vanligt. Därför tycker vi att det är viktigt för 

snabbmatsaktörer att alltid ha nyttiga alternativ vilket möjliggör att kunder kan göra ett mer 

hälsosamt val hos snabbmatsrestauranger.  

 

Positivt med denna studie är att mindre verksamheter som inte har samma resurser som större 

aktörer kan utifrån denna studie skaffa sig en uppfattning om vad som är av vikt vid lokalisering av 

ett nytt läge för att bedriva sin verksamhet på. För att återknyta vad som sades i den absolut första 

början av denna studie är ”location, location, location” extremt viktigt för en framgångsrik 

snabbmatsrestaurang. 
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9. Appendix 

9.1 Bilaga 1 - Informationsbrev                                 

Hej! 

 
Vi är två studenter från Umeå universitet som skriver vårt examensarbete inom 

Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik. Denna uppsats syftar på att 

undersöka ämnet “lokalisering av snabbmatsrestauranger i svenska stadslägen”. Mer specifikt är 

syftet att undersöka vilka lokaliseringsfaktorer som används av aktörer inom 

snabbmatsrestaurangbranschen gällande etablering i stadslägen. Ett delsyfte är att komma fram till 

vilka lokaliseringsfaktorer som är viktigast och spelar störst roll vid etableringar av 

snabbmatsrestauranger i svenska stadskärnor. Som ett led i detta vill vi intervjua etablerings- och 

lokaliseringsansvariga inom snabbmatsbranschen för att få tillgång till denna värdefulla 

kunskapskälla. Anteckningar kommer dessutom att tas. 
 

Alla intervjuer är helt frivilliga och kan avslutas när som helst av den deltagande utan specifik orsak 

och utan påföljder. Det insamlade materialet kommer endast att användas inom studiens ramar för 

att uppnå studiens syfte. Den intervjuade kan välja att vara anonym om så önskas. Inga personliga 

uppgifter kommer att tas och ingen information kommer att spridas till någon tredje part. 
 

Tack för ditt samarbete! 
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9.2 Bilaga 2 - Intervjuguide 

Identifiering av lokaliseringsfaktorer för etableringar av snabbmatsrestauranger 
 

Denna guide har används för samtliga intervjuer med företagsrepresentanterna. Detta kan ses som 

en mall vi följde vid intervjuerna. 
 

Här nedan följer ett antal faktorgrupper inom lokalisering med tanken att bygga upp en checklista. 

Checklistor används enligt forskningen i stor utsträckning inom lokalisering av handelslägen inom 

flertalet branscher, bland annat snabbmatsbranschen. Nedan vill vi lista vilka lokaliseringsfaktorer 

under respektive tema som du och er organisation använder sig av vid etableringar och vilka 

lokaliseringsfaktorer som har störst betydelse. 
 

Respondentens bakgrund 

 
Vilken position inom företaget besitter du för närvarande? 
 
 

 

 

Hur länge har du jobbat med etablering- och lokaliseringsfrågor? 
 
 

 

 

Vilken typ av lokaliseringsstrategi använder ni er utav idag samt historisk? Exempelvis 

gravitationsmodellering, på erfarenhet, en checklista med ett på förhand uppsatta faktorer som bör 

vara uppnådda etcetera. 
 
 

 

 

Har företaget använt sig av checklistor vid lokalisering av snabbmatsrestauranger? 
Och vad är tankarna kring denna metod? 
 
 

 

 



76 
 

Tema 1 - Generell lokalisering 
 

Exempel på faktorer: 
Populationstäthet 
Plats/område 
Marknadsstatistik 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
 

 

Tema 2 - Specifik lokalisering 
 

Exempel på faktorer: 
Tillgänglighet 
Synlighet 
Platsens storlek 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
 

 

Tema 3 - Trafikinformation 
 

Exempel på faktorer: 
Trafikflöden 
Trafikmönster 
Gångtrafik 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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Tema 4 – Demografi 

 
Exempel på faktorer: 
Inkomst 
Ålder 
Dagspopulation 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 
Tema 5 - Konkurrens 
 

Exempel på faktorer: 

Konkurrenters lokalisering 
Närhet till existerande restauranger 
Konkurrenters försäljning 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
 

Tema 6 - Kostnadsaspekter 
 

Exempel på faktorer: 
Kostnad för att bygga 
Kostnad för att modifiera platsen 
Kostnad för tomt/hyra 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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Tema 7 - Övrigt 
 

Är det någon övrig lokaliseringsfaktor som inte får utrymme under de specificerade teman som du 

skulle vilja ta upp? 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
 

 

Tema 8 - Lokaliseringsfaktorer av störst betydelse 

 
Finns det lokaliseringsfaktorer totalt sett, oberoende vilken kategori de kommer ifrån, som du anser 

vara absolut viktigast? Ett flertal faktorer kan komma från ett tema och från ett annat tema behöver 

det inte komma någon faktor alls. 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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9.3 Bilaga 3 - Undersökning av synlighet 

I samband med att vi kommer besöka ett antal restauranglägen skapade vi en guide som har som 

syfte att korrekt kunna bedöma lägena utifrån samma förutsättningar. För synlighet kommer dels 

korta kommentarer att skrivas och dels hur stor procentandel som är skymd från de olika lägena (0-

100%). 

 
1. Läge parallellt med gatan. 

2. Hörnläge. 

3. Fristående läge. 

 
Synlighet 

 
 Synlighet från gångvägar. 

 

____% Skymd 

 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 
 Synlighet från närliggande väg vid inträde och utträde. 

 

____% Skymd 

 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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9.4 Bilaga 4 - Checklista för lokalisering av 

snabbmatsrestauranger i en stadskärna 

Tabell 16: Checklista lokaliseringsfaktorer 

Lokaliseringsfaktorer att ta hänsyn till vid lokalisering av en snabbmatsrestaurang 

Generell lokalisering 

Trafikgeneratorer (Exempelvis skolor, universitet, arbetsplatser, sjukhus, industrier) 

Säljgeneratorer (genomsnittlig försäljning och handel) 

Handelsförsäljning 

Specifik lokalisering 

Synlighet 

Skyltning 

Bekvämlighet (lätt att hitta och att ta sig till platsen, liknande tillgänglighet) 

Storlek på platsen 

Tillgängligheten (kollektivtrafik) 

Närhet till industri- bostads- utbildnings- och affärscentrum 

Solläge 

Lokalen ska inhysa det mesta på grundplan, kök och kassor 

Lokalens standard/skick 

Hörnläge 

Trafikinformation 

Antal trafikanter (Gångtrafikanter) 

Riktning på trafiken (exempelvis trafik på väg till jobbet kontra trafik hem från jobbet) (Dock 

främst för gångtrafikanter) 

Demografi 

Bostadsområdets population 

Dagtidspopulation 

Nattidspopulation 

Jobbpopulation 
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Inkomst 

Framtida utveckling och tillväxt 

Konkurrens 

Försäljningsvolymen för konkurrenter 

Lokalisering av konkurrenter (antingen i närhet eller avstånd till konkurrenter beroende på strategi 

och den rådande situationen) 

Antal konkurrenter (bör inte vara överetablerat) 

Direkt och indirekt konkurrens 

Kvalitet av konkurrens 

Närhet till andra restauranger 

Kostnader 

Return of investment (ROI) 

Hyra 

Kostnad av att bygga 

Kostnad för förbättringar (exempelvis renovering och modifikationer) 

Kostnad för utrustning 

 
 

 


