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1. Inledning 

I detta inledande kapitel presenteras bakgrunden till val av ämne och problemdiskussion som 

sedan mynnar ut i en problemformulering samt syftet med uppsatsen. Vidare för att underlätta 

för läsaren presenteras hur uppsatsen är disponerad. 

 

1.1. Bakgrund 

Detaljhandeln har i Sverige gått från att förr bestå av små butiker som enbart sålde till boende 

inom närområdet för att sedan under 1950- och 1960-talen ersättas av lite större snabbköp. I 

den nyare typen av snabbköp skedde självbetjäning av kunderna vilket innebar slutet för de 

små lokala handlarna, där betjäning skedde över disk. Med tiden växte ytan på butikerna och 

snabbköpen expanderade till stora varuhus som till exempel dagens Åhléns, vilket medförde 

ett större utbud av dagligvaror för konsumenterna. Under 1970-talet skedde nästa stora 

omvandling då stormarknader och externa köpcentrum gjorde entré inom den svenska 

dagligvaruhandeln (Bergström & Wikström, 2003). Konkurrensen hårdnade ytterligare och 

köpcentrumen växte sig ännu större och städernas centrum bygger idag ut eller bygger om för 

att klara av konkurrensen om kunderna (Bengtsson, 2006). Detta intåg av stormarknader hade 

till följd att de mindre butikerna i bostadsområden i allt större utsträckning blev tvungna att 

stänga ner. Enligt en rapport gjord av Handelns Utredningsinstitut har antalet butiker i Sverige 

minskat från cirka 30 000 till 6 800 mellan år 1970 och 2000 (Bergström & Wikström, 2003).  

 

Idag förflyttas handeln mer och mer från stadens centrum och bostadsområden ut mot allt 

större externa köpcentrum och handelsområden. Uppkomsten av dessa externa köpcentrum 

kommer från försök av detaljhandelsbranschen att göra detaljhandeln mer kostnadseffektiv, 

med hjälp av att bland annat använda mer effektiva distributionsmetoder och kunna utnyttja 

de ekonomiska stordriftsfördelarna (Bergström, 2000). Idag får kommunerna i Sverige själva 

bestämma hur planeringen av handeln skall se ut i kommunen och kan därmed välja att 

placera en stor del av handeln utanför stadskärnan (Forsmark, 2001). Denna utveckling av 

handeln är något som sker i många kommuner runt om i Sverige och i de flesta fall har de 

externa köpcentrumen varit framgångsrika. Några viktiga orsaker till varför kunder väljer att 

handla i externa köpcentrum kan vara att varuutbudet är brett, parkeringsmöjligheterna är 

goda, de kan erbjudas konkurrenskraftiga priser samt att kunden kan göra flera olika inköp 

kan göras på ett och samma ställe (Bergström, 2000).  
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En av de många kommuner i Sverige som har satsat på att utöka handeln i externa områden är 

Norrköping. I en artikel skriven av Ulla Ericsson i Norrköpings Tidningar (2006) beskrivs 

handeln i Norrköping som en motor för den ekonomiska utvecklingen. Om bra handel finns 

och om kommunikationen är god kan det tillsammans driva utvecklingen i en positiv riktning 

och därmed utgöra en ort där det är bra att leva och arbeta. Ingelsta är ett externt handels-

område som växer mycket i Norrköping när uppsatsen skrivs. Det har gått från att ha varit ett 

industri- och jordbruksområde till att utvecklas till att bli ett område där handelscentrum 

breder ut sig (Norrköpings kommun, 2007a).  

 

1.2. Problemdiskussion 

Ingelsta köpcentrumområde är beläget norr om Norrköpings innerstad (se karta i bilaga 1). 

Det ligger på en strategisk plats då det ligger både intill E4:an och riksväg 51. E22:an håller 

även på att byggas ut och när den är färdig kommer det innebära ytterligare en väg för att 

komma till Ingelsta. Omvandlingen av Ingelsta från att ha varit ett industriområde till att bli 

ett handelsområde har skett successivt under de senaste 25 åren men det är under de senaste 

sex till sju åren som utvecklingen har dragit igång på allvar (Norrköpings kommun, 2007a). I 

en artikel i Norrköpings Tidningar (Sönne, 2005) beskrevs det som en ketchupeffekt då 

många företag på senare tid har etablerats på Ingelsta och det har kommit förfrågningar från 

flera andra företag om stora mark- och parkeringsytor inom området. Området växer hela 

tiden och i dagsläget finns fler planer på ytterligare utbyggnader (Sönne, 2005).  I takt med att 

antalet butiker på området växer ökar utbudet av varor vilket leder till att konkurrensen ökar 

och det kan även leda till lägre priser för konsumenterna men det finns dock även en baksida 

med att ha externa köpcentrum. Ökad handel utanför staden kan leda till att små närköp får 

läggas ner och miljön kan påverkas då den privata bilåkningen ökar (Forsberg, Hagson & 

Tornberg, 1994). 

 

Tidigare fick volymhandeln i Norrköping inte växa snabbare än vad cityhandeln gjorde men 

nu låter Norrköpings kommun företagen själva bedöma hur mycket handel det finns utrymme 

för (Höjer, 2006). Ju mer handel det finns på en handelsplats desto starkare blir den. Ingelsta 

är inte bara ett handelsområde i Norrköping, utan det utgör även en regional handelsplats. 
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Tillsammans med handelsplatsen Tornby1 i Linköping täcker Ingelsta större delen av handeln 

i Östergötland (Norrköpings kommun, 2007a). Utifrån denna diskussion vill vi studera hur 

och varför etableringen på Ingelsta har skett som den gjorde. Vi tycker vidare att det skulle 

vara intressant att studera vad de belägna företagen anser om området och om konkurrensen. 

För att kunna studera detta område behövs dock en förförståelse för hur själva processen med 

utbyggnaderna har gått till.  

 

1.3. Problemformulering 

Utifrån problemdiskussionen har vi formulerat följande frågor som vi anser skall hjälpa oss att 

besvara vårt syfte med studien:  

 

• Vilka faktorer har påverkat hur och varför utvecklingen på Ingelstaområdet har skett 

de senaste åren?  

• Vilka fördelar och nackdelar finns det med att vara etablerad på Ingelstaområdet och 

vad är det som lockar företag att etablera sig där? 

• Hur kan olika aktörer som är etablerade på Ingelstaområdet skilja sig från mängden? 

 

1.4. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att utreda hur och varför Ingelsta handelsområde har utvecklats 

ur olika aktörers perspektiv samt att undersöka några av de företag som har etablerat sig på 

Ingelsta och dess syn på området.  

 

1.5. Målgrupp  

Uppsatsen riktar sig främst till studenter på Linköpings Universitet som är intresserade av det 

studerade ämnet. En annan målgrupp som uppsatsen vänder sig till är Norrköpings kommun 

och andra kommuner i Sverige samt även företag som är nyfikna på att etablera sig på 

Ingelsta eller i ett externt handelsområde någonstans i Sverige. 

 

                                                 
1 Tornby är ett externt handelsområde i Linköping, som utgör Sveriges tredje största. 
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1.6. Disposition 

 

Kapitel 1 
Uppsatsen ifråga inleds med en kort bakgrund som ger en 
nödvändig förhandsinformation till arbetet. Därefter presen-
teras syfte och uppsatsens målgrupp för att tydliggöra till vilka 
uppsatsen riktar sig till.  
 

 

Kapitel 2 
Därefter följer ett metodkapitel där vi kommer att förklara den 
metod som vi valt att använda oss utav för att skriva uppsatsen 
samt en beskrivning av vilken ansats uppsatsen utgår ifrån. För 
att tydliggöra så mycket som möjligt för läsaren förklarar vi 
noggrant hur vi har gått tillväga med att samla in datan till 
teoriavsnittet och till empirin (intervjuerna) samt vilka reflek-
tioner vi har kring detta.  
 

 

Kapitel 3 
I rapporten presenteras sedan ett kapitel med de relevanta 
teorierna för vårt problemområde och syfte. Dessa har använts 
som en grund till den empiriska studien. Vi har här valt olika 
perspektiv som vi tycker är nödvändiga för att kunna besvara 
vårt syfte. 
 

 
 
  

Kapitel 4 
Kapitlet som följer är ett empirikapitel, där vår insamlade fakta 
har sammanställts och presenterats. Kapitlet är indelat i tre 
olika delar där de första delarna utgörs av en kort beskrivning 
av utvecklingen i Sverige och i Östergötland. Sedan följer en 
presentation av utvecklingen på Ingelsta handelsområde utifrån 
den information som utvunnits från intervjuer med olika 
aktörer i Norrköping.  
 

 

Kapitel 5 
Därefter följer ett analyskapitel där vi har analyserat den 
teoretiska referensramen tillsammans med den empiriska bak-
grunden för att kunna besvara våra problemfrågor och syfte.   
 

 

Kapitel 6 
Utifrån vår analys har vi dragit slutsatser och vi har även här 
gett rekommendationer till företag som funderar på att etablera 
sig på Ingelsta i Norrköping eller på ett annat externt 
köpcentrum i Sverige samt rekommendationer inför framtida 
studier.  

 

Slutsatser 

Analys 

Empirisk 
bakgrund 

Teoretisk 
referensram 

 
 

Metod 

Inledning 
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2. Metod 

I det följande kapitlet beskrivs olika begrepp som berör det vetenskapliga teoretiska synsättet 

och studiens ansats. Därefter redogörs även i kapitlet för de val som gjorts och hur 

insamlingen av data har gått tillväga. Den avslutande delen av kapitlet kommer att behandla 

en diskussion om tillförlitlighet och validitet samt även kritik angående den valda metoden.  

 

2.1. Vetenskapligt teoretiskt synsätt 

Syftet med vår studie är att undersöka hur och varför företag etablerar sig på Ingelsta 

köpcentrum. Detta kommer att vara utgångspunkten när vårat val av metod görs och vi har i 

och med det anpassat denna för att på bästa sätt kunna uppfylla syftet. Det vetenskapliga 

teoretiska synsättet utgör grunden för alla de ställningstaganden en person gör. Vetenskapen 

försöker ständigt att söka sanningen och utgår från att komma fram till hur olika fenomen 

förhåller sig i verkligheten. På grund av att ny fakta tillförs utvecklas kontinuerligt 

vetenskapen. Det finns inom vetenskapen två huvudinriktningar, vilka är positivism och 

hermeneutik (Jacobsen, 2002).  

 

Positivismen har främst sin grund i naturvetenskapen men synsättet har även spritt sig till 

andra vetenskapsområden. Till skillnad från positivismen är hermeneutiken mer humanistisk i 

sin inriktning. Beroende på vilken av dessa två inriktningar som forskaren finner sig närmast, 

kommer studien att se olika ut. Nedan kommer en beskrivning av dessa två inriktningar för att 

tydliggöra varför denna studie är utformad som den är (Jacobsen, 2002). 

 

Positivismens syfte är att bygga en säker kunskap om någonting. Sanningen är det som finns 

kvar då forskarna har rensat bort allt som de finner sig veta men som de egentligen inte har 

någon kunskap om. Utifrån denna kärna av säker fakta kan forskaren sedan bygga upp 

vetenskapen. Utifrån det positivistiska synsättet finns det två källor till kunskap, dessa är de 

som går att iaktta med ens sinnen och det som kan räknas med ens logik (Jacobsen, 2002).  

 

Den positivistiska skolan menar att forskaren inte själv skall ta något parti eller göra en 

forskningsuppläggning för att medvetet försöka att få fram ett visst resultat. Det leder till att 

studien inte får störas av forskarens egen närhet. Forskaren bör inte själv lägga upp det som 

skall studeras på något speciellt sätt för att resultatet och arbetet skall kunna styras. På grund 
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av detta kan det undvikas att resultatet av forskningen påverkas av den som har genomfört 

arbetet. Tanken är den att om en annan forskare genomför samma studie med samma upplägg 

skall denna kunna komma fram till ett liknande resultat (Jacobsen, 2002).  

 

Hermeneutik är vetenskapen om att människor förstår andra människor och dess huvudsyfte 

är att tolka och förstå olika ting. När forskarna skall tolka någonting använder de sig av sina 

egna tidigare upplevelser, sin egen förståelse och sina känslor. De hermeneutiska tolkningarna 

kan på grund av detta uppfattas som osäkra men även som rikare än vad de positivistiska 

tolkningarna är. Med tanke på att de personliga erfarenheterna och förförståelsen för ämnet 

styr mycket av forskningen i det hermeneutiska sättet, spelar det roll vem det är som har gjort 

forskningen. Kunskapen är den att människan inte bara uppfattar verkligheten med sitt eget 

sinne utan att det även handlar om hur tolkningen sker (Lundahl & Skärvad, 1999).   

 

Vi anser att utifrån studiens syfte står vi närmare den hermeneutiska inriktningen. Detta på 

grund av att vi innehar förförståelse kring ämnet i fråga och att vi vill tolka företagens egna 

uppfattningar om etableringen på Ingelstaområdet snarare än att bevisa tolkningarna som 

fullständiga fakta. Vi grundar detta på att vi med en annan bakgrund förmodligen skulle ha 

haft andra tolkningar och kanske av den orsaken gjort andra val av till exempel problem-

område eller referensram.   

2.1.1. Studiens ansats 

Det finns inom den vetenskapliga forskningen två olika sätt på hur forskarna kan dra 

slutsatser om det utredda fenomenet vilka är induktiv och deduktiv. Dessa två begrepp har en 

nära koppling till de två tidigare nämnda vetenskapliga inriktningarna, där den induktiva kan 

kopplas samman med det hermeneutiska synsättet och den deduktiva kan kopplas samman 

med det positivistiska synsättet. De två ansatserna, induktiv och deduktiv, skiljer sig främst 

från varandra med tanke på att villigheten att vara öppen för ny information skiljer sig åt 

(Jacobsen, 2002).  

 

Den deduktiva ansatsen innebär att forskaren endast letar efter den informationen som den 

finner relevant för det som skall undersökas och utgår på grund av detta från den befintliga 

teorin för att sedan granska undersökningens syfte empiriskt. Ansatsen presterar begränsad 

information eftersom forskarna endast finner det som de letar efter men att den ofta utgår från 

funderingar om hur verkligheten ser ut snarare än empirisk fakta (Jacobsen, 2002).  
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Vid den induktiva ansatsen går forskaren istället från det empiriska till det teoriska och går 

därmed ut i verkligheten med ett öppet sinne i avsaknad av olika förväntningar och 

begränsningar. Denna ansats kan även kritiseras på grund av att det är svårt att inte ha några 

förväntningar innan, då författaren redan vid sitt val av ämne gjort ett ställningstagande. Det 

anses dock att människan på ett eller annat sätt gör begränsningar, omedvetet eller medvetet, 

vilket i slutändan kan påverka det material som samlats in (Jacobsen, 2002).  

 

Vi har dock svårt att anse att vår studie är renodlad induktiv eller deduktiv, utan vi anser att 

den ligger någonstans mitt emellan dessa två (Jacobsen, 2002). Detta med hjälp av att vi vill 

gå ut i verkligheten med ett öppet sinne för att se hur den ser ut när vi genomför studien. Vi 

började med att läsa in oss på det valda ämnet och gick sedan ut och intervjuade. Efter 

intervjuerna gick vi sedan tillbaka till teorin och granskade att vi inte hade missat någon teori 

av betydelse. Denna typ av ansats är kallad abduktiv. Abduktion handlar om att forskarna 

utnyttjar den befintliga kunskapen och referensram för att finna de teoretiska mönstren (se 

figur 1 nedan). Den abduktiva ansatsen skiljer sig från den induktiva och den deduktiva 

ansatsen av den orsaken att forskarna här inte endast har en utgångspunkt i enbart teori eller 

empiri utan de båda ansatserna beblandas (Alvesson & Sköldberg, 1994). Vi anser att detta 

kan bero på att vi hade egna förkunskaper eftersom vi med avsikt läste in oss på de utvalda 

teorierna (Jacobsen, 2002), men även att vi låtit de vi intervjuat komma med egna funderingar 

och idéer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Abduktion. Egen bearbetning av Alvesson & Sköldberg, 1994 s.45. 
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2.2. Metodval 

Då själva forskningsmetoden kan tänkas vara ett resultat av forskarnas egna synsätt på veten-

skapen samt tidigare erfarenheter och kunskaper, menar vi att det är av betydelse att redogöra 

för den metod som använts i denna studie. 

 

Det finns i stort sätt två olika metodiska ansatser för en vetenskaplig studie vilka är kvalitativ 

och kvantitativ. Valet mellan dessa två metoder beror på vilken som är mest användbar för 

forskarnas problemställning. Skillnaden mellan den kvalitativa och den kvantitativa metoden 

handlar om på vilket sätt insamlingen och analysen av empiri hanteras under studiens gång 

(Jacobsen, 2002).  

 

Den kvantitativa ansatsen är sluten för ny information och mer inriktad på att undersöka 

exempelvis hur ofta ett visst fenomen förekommer. Detta kan ske i form av siffror, vilka bland 

annat kan utgöra måttenheter eller olika åsikter. Skillnaden i öppenheten mellan de två olika 

ansatserna kan främst ses på intervjufrågornas utformning. En kvantitativ ansats utgår från att 

forskarna går ut och vill studera ett stort antal och sedan kunna generalisera svaret. En 

enkätundersökning av ett stort antal personer eller företag är ett bra exempel på detta 

(Jacobsen, 2002). 

 

Vi har under våran studie använt oss av den kvalitativa metoden och genomförde ett fåtal 

intervjuer. Det som är bra med den kvalitativa metoden är att den är öppen för att ny 

information samlas in och innebär att forskarna undviker att styra den data som samlas in så 

mycket som möjligt. Den kvalitativa metoden har till syfte att förstå verkligheten utifrån 

respondentens eget perspektiv. Av den orsaken anser vi att vi har fått bred och utförlig 

information från de personer som vi har intervjuat samt djupare förståelse och en bredare syn 

på det valda problemet. Med tanke på att antalet intervjuobjekt är färre vid en kvalitativ 

undersökning finns det ytterligare möjlighet att ställa följdfrågor till dem som har intervjuats 

än om det skulle vara en kvantitativ metod. Vi förmodar att en kvalitativ metod lättare kan 

hjälpa oss att besvara vårt syfte eftersom att denna ansats kan få fram fler detaljer och mer 

specifik information för ämnesområdet (Jacobsen, 2002; Lundahl & Skärvad, 1999). Hade vi 

under studien velat se vad befolkningen i Norrköping tycker om Ingelstaområdet idag, hade 

det varit fördelaktigare att använda sig av en kvantitativ studie, men det var inte vårat syfte då 
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vi ansåg att den kvalitativa ansatsen var bättre för oss för att få en djupare studie. Vi ville även 

förstå hur verkligheten uppfattades av respondenten.  

 

2.3. Sekundärdatainsamling  

Sekundärdata är information som från början har tagits fram av någon annan forskare för att 

användas i ett annat syfte än i denna studie, till exempel litteratur eller tidningar (Jacobsen, 

2002). Dessa data kan enligt Jacobsen (2002) vara bra att använda om det till exempel är 

omöjligt att samla in primärdata om ämnet. Under vår studie har vi samlat in sekundärdata till 

den teoretiska bakgrunden och för att få en förståelse för det diskuterade ämnet. Vi har samlat 

in datan med hjälp av olika litteraturstudier och sökning av rapporter samt tidigare uppsatser. 

Uppsatserna har hjälpt oss att veta vad som tidigare har skrivits om ämnet. Sökningen av 

litteraturen har framförallt gjorts för att hitta information angående etableringar av externa 

köpcentrum. Ofta är sekundärdata insamlad för ett annat ändamål eller för en annan 

problemställning och det gäller för oss att vara ordentligt uppmärksammade angående detta 

för att vårat resultat inte skall bli snedvridet (Jacobsen, 2002).  

 

Användandet av Internet och olika databaser har skett för att vi skall få en bättre förståelse för 

det valda ämnet. Det finns dock vissa risker med användande av Internet. Detta är främst på 

grund av att det är svårt att undersöka vilka källor som har använts och hur tillförlitliga 

källorna är. Ett sätt för att försöka att undvika detta är att hitta fler källor med samma eller 

liknande ämne som har publicerats av någon annan författare (Jacobsen, 2002).  

 

För att hitta litteratur, tidigare skrivna uppsatser och rapporter har vi använt oss av databasen 

Libris, som är en databas där alla böcker och rapporter i Sverige finns tillgängliga samt alla 

svenska universitets uppsatser. Vi har även använt oss utav Internet för att hitta artiklar om 

Ingelstaområdet samt om externa köpcentrum.  

 

2.4. Primärdatainsamling 

Primärdata är när någonting samlas in för första gången för att användas specifikt i denna 

studie. Observationer, öppna individuella intervjuer och gruppintervjuer är de vanligaste 

typerna.  Under själva insamlingen har forskarna själva en viss kontroll över att den insamlade 

datan är rätt för problemformuleringarna och uppsatsens syfte. Forskaren måste själv samla in 
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primärdata när den befintliga sekundära data som finns är bristfällig för den specifika studien 

(Jacobsen, 2002). Den data som i denna studie har insamlats med hjälp av olika intervjuer har 

skett under tidsperioden 2007-11-13 till och med 2007-11-29.  

2.4.1. Intervjumetod  

För att på bästa sätt besvara vårat syfte undersökte vi få enheter (sju företag av de etablerade 

på Ingelsta) men med ett flertal olika variabler. Vi var ute efter att samla in flera olika 

uppfattningar om hur det gått till för att detta kan hjälpa oss att skapa en större förståelse för 

det valda ämnet. På grund av vårat intensiva upplägg har vi fokuserat på att intervjua ett fåtal 

personer, en så kallad små-N-studie. Små-N-studier har det specifika fenomenet i fokus, vilket 

i vårt fall är de faktorer som påverkar när företagen har etablerat sig på Ingelsta och vad de 

tycker om konkurrensen på området idag. Med hjälp av detta anser vi oss få en rikare och mer 

detaljerad information från de vi har intervjuat med ett antal nyanser för att få ett bredare 

perspektiv på det valda ämnet (Jacobsen, 2002). Studien i sig kan visa om butikerna tycker att 

det är bra eller dåligt att ha sina konkurrenter på nära håll, vilka de anser vara sina 

konkurrenter samt om detta skulle kunna vara likartat för andra företag som skulle etablera sig 

på ett externt köpcentrum någonstans i Sverige eller på Ingelstaområdet i Norrköping.  

 

Generaliserbarheten i en kvalitativ studie, där mycket av resultatet är baserat på forskarnas 

egna tolkningar, är begränsad (Lundahl & Skärvad, 1999). Detta är på grund av att det är få 

enheter som blir granskade i en kvalitativ studie (Denscombe, 2000). Studiens resultat är till 

för att ge läsaren en bättre förståelse för vad företag som är etablerade i ett externt 

köpcentrum anser att det finns för för- och nackdelar med att vara etablerade där samt vilka 

faktorer som kan uppstå när en etablering skall ske. Då vi genomför en kvalitativ studie är vi 

medvetna om att det låga antalet intervjuobjekt kan medföra att en generalisering blir svår att 

göra, men vi anser dock att ändå att gemensamma drag kan påvisas och att en generalisering 

över externa köpcentrums framväxt i Sverige kan konstateras. 

 

Innan själva intervjuerna skedde bestämde vi oss för vilka ämnesfrågor vi ville få besvarade 

av respondenterna men vi lämnade även möjligheten för oss själva att kunna ställa följdfrågor 

om det behövdes. Målet inför intervjuerna var att de skulle vara flexibla och öppna för att 

respondenterna skulle få stor möjlighet att fritt svara och förklara som de ville. Detta för att vi 

skulle kunna samla in varje intervjuad persons uppfattning på bästa sätt. På grund av att vi 

förberedde ämnesfrågor använde vi oss utav en semistrukturerad form av intervju. En 
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semistrukturerad intervju är ett mellanting mellan en ostandardiserad intervju (som är mer 

som ett vanligt samtal där frågorna inte är bestämda i förväg utan de uppkommer under 

intervjuns fortgående) och standardiserad intervju (frågorna är här skrivna i förväg och 

personen som blir intervjuad har klara svarsalternativ som de kan välja på) (Jacobsen, 2002¸ 

Lundahl & Skärvad, 1999). Vi ville inte att respondenterna skulle känna sig styrda av oss utan 

att vi endast skulle leda in dem på de valda ämnena. Vi hade ett antal ämnesfrågor som vi 

ville få svar på men därefter var det fritt för respondenten att tala (se bilagorna 2-4).  

2.4.2. Urval av intervjuobjekt 

Den första intervjun vi bokade in var med Britt Forsberg som är Näringslivsutvecklare på 

Näringslivskontoret. Vi valde att börja med den intervjun för att få en första förståelse för hur 

och varför utvecklingen i Norrköping och på Ingelstaområdet har skett och för att få en 

inblick i hur kommunen ser på ämnet. Forsberg (2007) rekommenderade oss att även 

intervjua hennes före detta chef, Björn Persson, som varit näringslivschef på 

Näringslivskontoret under ett antal år och därmed varit delaktig under hela Ingelstas 

utveckling. De båda intervjuerna gav oss en bred bakgrund om framstegen på Ingelstaområdet 

och vi fick även information om de olika fastighetsägarna inom området. Både Forsberg 

(2007) och Persson (2007) rekommenderade oss att intervjua Kenneth Malmberg på 

Eurocommercial properties och att tala med någon på AxFast AB. 

 

Därefter intervjuade vi representanter från de två fastighetsägarna; Olof Erstorp, som är 

projektledare på AxFast och Kenneth Malmberg, som idag är centrumledare för MaxiHuset 

men som från och med januari 2008 kommer att arbeta för ett amerikanskt företag (Jones 

Lang LaSalle) som förvaltar alla fastigheter åt Eurocommercial i Sverige. Vi valde att 

genomföra dessa intervjuer för att få lite bredare information om vad som skett avseende 

utbyggnader samt vad det är som kommer att ske på Ingelsta den närmaste tiden. Vi var 

intresserade av att intervjua dessa två därför att båda har varit delaktiga i utvecklingen på 

Ingelstaområdet och både AxFast och Eurocommercial står inför nya utbyggnader. 

 
Eftersom att det idag finns runt 75 företag på Ingelsta ansåg vi inte att det fanns möjlighet att 

inom vår tidsram intervjua alla företagen, utan vi valde att avgränsa oss till sju av dem. Vi 

gjorde ett avsiktligt urval av företag i syfte att få en bredd och utgick där ifrån hur länge de 

hade varit etablerade på Ingelsta eftersom vi även där ville få en bredd. Detta kan främst visa 

sig eftersom vi både har valt Essells (som funnits där sedan 1973) och Mio (som endast 
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funnits där sedan oktober 2007). Vi tyckte även att det var intressant att två av företagen 

tidigare hade befunnit sig på andra områden i Norrköping men som har flyttat till 

Ingelstaområdet. Vi ansåg även att det var viktigt att de alla inte var inom samma bransch och 

att vi fått en bra blandning av företag som vi har intervjuat samt att de varit olika stora inom 

sin respektive bransch. Läsaren kan dock se att de flesta av företagen är möbelföretag men 

detta var inte avsiktligt utan valet berodde främst på hur länge de varit etablerade på 

Ingelstaområdet och var på området de är belägna. För att komma i kontakt med de olika 

företagen ringde vi runt för att se om de hade möjlighet att medverka till vår studie. Detta 

märkte vi inte var några problem då vi bara blev nekade från ett enda företag på grund av att 

de inte kände att de hade tid. De företag vi valde ut var: Babyproffsen, Bauhaus, Em, Essells, 

Jula, Mio och Nordik. 

 

Vår utgångspunkt var att i största möjliga mån genomföra personliga intervjuer på grund av 

att vi tror att respondenterna då är villiga att tala mer obehindrat och att svaren blir mer 

tillförlitliga. Vi genomförde personliga intervjuer med Britt Forsberg och Björn Persson på 

Näringslivskontoret, Kenneth Malmberg på Eurocommercial properties, Kenneth Ljungqvist 

på Babyproffsen, Magnus Hylén på Jula, Anne-Charlott Pakkanen på Em, Kenneth Sellin på 

Essells, Anders Ohlsson på Mio och med Ann-Sofie Andersson på Nordik. Av dessa 

intervjuer skedde sju av dem i konferensrum på respektive kontor och de övriga två skedde i 

butik. De sista två intervjuerna genomfördes med Olof Erstorp på AxFast och Per Wernqvist 

på Bauhaus via telefon. Att vi intervjuade Erstorp via telefon berodde på att hans kontor 

ligger i Stockholm och han tyvärr inte hade möjlighet till en personlig intervju inom vår 

tidsram. Att vi även genomförde intervjun med Wernqvist via telefon berodde på att det var 

en preferens från hans sida på grund av tidsperspektivet.  

2.4.3. Intervjuernas utformning 

Vi ringde till samtliga respondenter och bestämde en tidpunkt för när intervjuerna skulle ske, 

vilket innebär att de var planerade i förväg. Respondenterna bestämde tillsammans med oss 

tid och plats för när de skulle ske. I sju av fallen utfördes intervjuerna på respondenternas 

kontor och i två av fallen i deras butiker. Vi ansåg inte att det var negativt att sitta i butiken 

eller på respektive kontor med tanke på att vi på båda ställena fick sitta och prata i lugn och ro 

utan avbrott. De två sista intervjuerna utfördes via telefon. När det gäller telefonintervjuerna 

vet vi inte var de satt men vi satt hemma hos en av oss och använde oss utav en 

högtalartelefon. Vi anser inte att det var negativt att vi inte visste var de satt eftersom vi ändå 
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kunde prata ostört och hade möjlighet att fråga de frågor som vi hade förberett. Vi anser 

vidare att vi fick tag i rätt personer att intervjua med tanke på att de var väl insatta i de frågor 

som vi ville ställa samt att de kunde tala fritt om vårat ämnesområde. Alla respondenterna var 

varuhuschefer eller butikschefer förutom en respondent som var vice varuhuschef. Detta anser 

vi stärka vår studie eftersom att vi har fått tag på insatta personer på respektive företag. Att en 

respondent var vice varuhuschef anser vi inte var negativt eftersom att han obehindrat kunde 

svara på de frågor vi hade. I vissa av fallen begärde respondenterna att vi skulle skicka 

frågorna i förväg för att säkerställa att de var rätt person som kunde besvara våra frågor. Detta 

anser vi var bra och styrker att vi talade med rätt personer. 

 

Vid intervjuerna började vi med att presentera syftet med vår uppsats för att sedan fortsätta 

med övergripande frågor om det företaget som vi intervjuade och detaljerad beskrivning om 

hur etableringen på Ingelsta har skett. Därefter berättade vi hur materialet skulle användas och 

behandlas och att deras företag kortfattat kommer att presenteras i uppsatsen. Respondenterna 

berättade fritt och förklarade tydligt hur verksamheten såg ut och på vilket sätt de varit 

involverade under etableringen på Ingelsta. Då respondenterna var avslappnade och inte 

stressade, kunde vi obehindrat ställa följdfrågor för att få de detaljer som vi sökte efter. Vi 

kompletterade även med frågor om företaget som vi skulle använda i inledningarna där vi 

hade märkt att deras Internetsida inte var heltäckande.  

 

Vi använde oss utav olika intervjuguider beroende på vem det var som vi intervjuade. Dessa 

återfinns i bilagorna 2 till och med 4, men dessa använde vi endast som stöd för att fylla på 

med stödfrågor, då respondenterna förklarade tydligt och höll sig inom vårt presenterade 

ämnesområde. I vissa av fallen skickade vi även följdfrågor via e-post där vi hade missat 

någon fråga eller behövde förtydligande av något som sades under intervjun.  

 

Vid alla intervjutillfällena medverkade vi båda, vilket var en fördel eftersom vi tillsammans 

fick en stor förståelse för ämnet och i samarbete kunde ställa följdfrågor. Vi använde oss 

under alla intervjuer av en bandspelare efter det att respondenterna hade godkänt det, vilket 

alla gjorde. Vi anser att bandspelaren hjälpte oss när vi senare skulle transkribera intervjuerna 

eftersom vi hade möjlighet att lyssnade av dem flera gånger och säkerställde att vi inte 

missade någonting viktigt. Att den informationen som vi antecknade blev rätt uppfattad säker-

ställde vi eftersom vi skickade den sammanfattande informationen till respondenterna för 

granskning.  
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Det resultat som vi fått ut av intervjuerna anser vi tyder på att vi har valt ett bra antal företag 

för att få en bredd på uppsatsens innehåll. Vi var dock tvungna att dra gränsen någonstans om 

hur många vi skulle intervjua och ansåg att sju företag, två på Näringslivskontoret och två 

fastighetsägare var ett bra antal.  

 

2.5. Tillförlitlighet  

Tillförlitligheten av en studie handlar om att granska och se om det går att lita på 

undersökningen. Vid en individuell intervju kan problem med intervjuareffekt och 

kontexteffekt uppstå. Kontexteffekten behandlar om intervjun är gjord på rätt plats eller om 

platsen i fråga kan påverka resultatet av intervjun. Detta kan handla om att de vi har intervjuat 

känner att intervjun tar plats på en naturlig plats eller inte och om intervjun var planerad eller 

om den var av en oväntad karaktär. Intervjueffekten medför att respondenten influeras av 

intervjuaren, som till exempel att respondenten känner sig obehaglig till mods över att 

intervjuaren ställer vissa frågor (Jacobsen, 2002). I vår studie bestämde vi tillsammans med 

respondenten tid och plats för respektive intervju, vilket innebar en naturlig och avslappnad 

miljö för respondenterna, på en i förväg bestämd tidpunkt. Intervjuerna fortskred bra och inga 

avbrott skedde under intervjuerna även om vi hade två telefonintervjuer. Under alla intervjuer 

satt vi relativt enskilt och det fanns ingen i närheten som kunde lyssna. Vi anser därför att 

kontexteffekten var låg i denna studie. Intervjuareffekten hade vi i åtanke och vi försökte vara 

neutrala och använde öppna och inte ledande frågor under intervjuerna. Eftersom vi frågade i 

slutet av intervjun om de ville vara anonyma, vilket ingen ville vara, anser vi inte att resultatet 

påverkades något av det.  

 

Tillförlitligheten handlar även om hur informationen som vi har samlat in sammanställs i 

empirin. Den datan som är nedskrivna men inte väl bearbetade leder till att tillförlitligheten 

blir låg för en studie. Detta kan leda till att feltolkningar sker av det insamlade materialet och 

det är inte bra (Jacobsen, 2002). Vi hade detta i åtanke och var noga med att sammanställa den 

insamlade information korrekt eftersom vi båda granskade transkriberingen. Vi antar även att 

det underlättade av att vi hade möjlighet att använda bandspelare. På detta sätt kunde vi i 

efterhand lyssna igenom banden och säkerställa att vi inte missat någonting. Vi kunde även 

kontrollera att vi hade uppfattat respondenten rätt. Vid sammanställningen av intervjuerna 

skrev en av oss ner informationen från inspelning samt de nedskrivna anteckningarna. Den 
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andra läste sedan igenom för att se att sammanställningen stämde överens med det som sades 

på inspelningen. Efter varje intervju skickades sammanställningen till respondenterna för 

granskning och komplettering. På detta sätt kunde de som vi hade intervjuat kontrollera att vi 

återgett informationen korrekt och inte missat något väsentligt.  

 

2.6. Validitet  

I stora drag handlar validitet om att granska om den studie som gjorts i själva verket mäter det 

som forskarna ämnar mäta (Björklund & Paulsson, 2003; Eriksson & Wiederheim-Paul, 

2001). I vår studie anser vi att validiteten är stor, eftersom vi har gjort flera intervjuer och fått 

kunskap och detaljer om vårt studerade ämne. Validitet kan delas in i två olika delar, relevans 

och giltighet.  

 

Relevans behandlar om empirin är relevant för studiens syfte eller inte och om forskarna 

ställer de rätta frågorna eller inte. Vidare handlar det om den insamlade information till 

empirin kan användas (Jacobsen, 2002). Vi anser att våra intervjufrågor speglar våra 

problemfrågor då vi under hela intervjun har utgått från dessa. Giltighet handlar om huruvida 

det som vi har skrivit i vår studie är användbart eller inte. Detta innefattar både teorin och 

empirin (Jacobsen, 2002).  

 

Det finns flera sätt för en forskare att se till att validiteten av materialet blir så hög som 

möjligt. Detta kan enligt Jacobsen (2002) vara att låta respondenten granska informationen 

från intervjun, vilket vi lät dem göra. Ett annat sätt skulle kunna vara att låta andra erfarna 

personer granska studien och att på ett eller annat sätt använda flera olika metoder för att se 

om forskarna kommer fram till samma resultat. Detta hade inte vi möjlighet till med tanke på 

tidsramen men vi förmodar inte att detta har lett till att vår giltighet har försämrats, då alla 

transkriberade intervjuer är godkända av respondenterna (Jacobsen, 2002). 
 

Den sekundärdata som vi använde oss av försökte vi granska kritiskt för att få så hög giltighet 

som möjligt. Vi valde att använde teorier som skulle ge oss en bra förståelse för vårt studerade 

ämne. Vissa av de teoriböcker som vi använt oss av är publicerade för ett antal år sedan, vilket 

vi är medvetna om. Dock anser vi att de författare vi har använt oss av är erkända och aktuella 

för vårt ämne, eftersom de ofta refereras till i flera böcker.  
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Giltigheten när det handlar om primärdata är om vi har intervjuat rätt personer eller inte för 

vårt syfte. Vi anser att vi har gjort det eftersom de alla har varit väl insatta i ämnet och 

kunniga angående frågorna vi har ställt (Jacobsen, 2002).  

 

2.7. Metodkritik och källkritik 

Att vi endast har valt ut sju företag på området anser vi inte vara något negativt eftersom vi 

var intresserade av allmänna svar om hur deras etablering skett samt vad de tycker om 

konkurrensen på området. En nackdel med urvalet kan vara att vi inte valde företag inom alla 

representerade branscher på Ingelstaområdet. Något som även kan ses som en nackdel kan 

vara att antalet valda företag är något för litet och att göra flera intervjuer kunde ha lett till att 

vi fått ta del av flera aspekter. Vi tror dock att den information som vi fått är tillräcklig för att 

hitta skillnader och gemensamma drag.    

 

När vi ringde till respondenterna var det ett antal som undrade hur lång tid intervjun skulle ta 

på grund av att de var under tidspress. Vi var då innan intervjuerna något oroade för att det 

skulle påverka resultatet men när vi sedan genomförde intervjuerna var det ingen av 

respondenterna som verkade stressad eller angelägen om att avsluta intervjun snabbt.  

 

Vi var väl medvetna innan dess att vi bokade telefonintervjuerna om att denna typ av intervju 

skiljer sig från en personlig intervju eftersom att den personliga kontakten minskar. Att vi 

gjorde två intervjuer via telefon ser vi dock inte som någonting negativt av den orsaken att vi 

kände att vi kunde fråga det vi ville och att det inte var någon tidspress eller några störande 

ljud i bakgrunden.  

 

Vi har under studien använt oss av både böcker och artiklar av olika författare. Vi är 

medvetna om att artiklar kan vara att föredra framför böcker på grund av dess vetenskapliga 

giltighet men vi tror inte att det låga antalet artiklar har påverkat resultatet av vår studie då 

flera av bokförfattarna är kända inom sina respektive områden. Några av de böcker som vi har 

använt är även utländska och detta kan självklart påverka teorierna på grund av att det är 

våran egen översättning om vad det är som författaren skrivit om. I vissa fall har vi även hittat 

en tolkning på svenska och vi får då lita på att översättaren gjort ett bra jobb.  
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Vi har även använt oss av rapporter skrivna av Bergström som är verkställande direktör på 

Handelns Utredningsinstitut (HUI). Vi är medvetna om att han skriver ur ett national-

ekonomiskt perspektiv och har därför haft det i åtanke när vi använt oss av den datan, då vår 

uppsats skrivs utifrån ett företagsekonomiskt synsätt.  
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3. Teoretisk referensram 

I detta kapitel behandlas de teorier som ligger till grund för uppsatsen och som är väsentliga 

vid analysen av den insamlade empirin. Detta för att utifrån det sedan kunna besvara 

problemfrågorna och syftet med uppsatsen. Hyresgästmix och utformning av köpcentrumet 

utgår från fastighetsägarnas perspektiv medan de resterande styckena är utifrån företagens 

perspektiv. De teorier som behandlas är externa köpcentrum, etablering, konkurrens samt att 

skilja sig från mängden.  

 

3.1. Teoriöversikt 

Vår referensram behandlar teorier som ligger till grund för den analys vi gjort av studiens 

insamlande material. Eftersom vårt syfte med studien är att undersöka hur och varför 

etableringen har skett på Ingelstaområdet kommer tyngdpunkten i referensramen att ligga på 

olika typer av teorier kring etablering och konkurrens. Figur 2 (se nedan) illustrerar 

utformningen av referensramen och är skapad för att underlätta för läsaren hur teorierna 

länkas samman, där utgångspunkten är externa köpcentrum. 
 

 
Figur 2: Den teoretiska referensramens disposition. 

 

3.2. Externa köpcentrum 

Ett externt köpcentrum är en handelsplats som är etablerad utanför stadskärnan och 

bostadsområden. Det kan inkludera en enstaka verksamhet eller en anläggning med många 

olika daglig- och sällanköpcentrum (Cronholm & Bergström, 2003). Några faktorer som har 

påverkat när konsumenter skall välja var de vill handla är utbudet, priset och tillgängligheten. 

3.2 Externa köpcentrum 3.3 Etablering 
 

3.5 Konkurrens i 
detaljhandeln 

3.4 Konkurrens 
 

3.6 Företagskluster 3.7 Att skilja sig  
från mängden 
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Konsumenten ställer idag högre krav än tidigare och handeln är tvungen att se till att den 

också förändras med konsumenterna för att möta deras krav. Den ökade konsumtionen inom 

Sverige har lett till att externa köpcentrum har utvecklats. Detta har inte bara skett i Sverige 

utan även i andra länder där USA är störst inom detta med den ledande butikskedjan Wal-

Mart (Bergström och Fölster, 2005).  

 

Det är inte bara kundernas perspektiv som har förändrats utan även företagens och politikens, 

på grund av den urbanisering som skett de senaste åren. Folk har börjat flytta ifrån glesbygden 

och detta har lett till att lanthandeln har minskat dramatiskt de senaste åren. Fler och fler 

människor tenderar att flytta till de lite större städerna vilket leder till att utrymmet inne i 

städerna minskar och de stora varuhusen måste på grund av detta flytta utanför staden. Kravet 

på att ha tillgång till bil har ökat för konsumenterna de senaste åren och konsumenterna har på 

grund av detta mer möjlighet att välja vilken handelsplats de vill handla på. Att kunna åka till 

ett och samma ställe, parkera bilen och köpa allt de behöver utgör en stor fördel för kunderna. 

Allt detta leder till att butikerna i sig kan erbjuda lägre priser till kunderna samt att 

öppettiderna oftast är längre på ett externt köpcentrumen jämfört med inne i staden 

(Bergström & Fölster, 2005).  

 

De stora kedjornas medvetna etableringsstrategier i kombination med det breda utbudet av de 

mest efterfrågande varorna, förmånliga priserna och köpvillkoren är ett antal faktorer som 

värderas högt av konsumenten och det är det som har bidragit till att den stora förändringen 

har skett. Utifrån företagets perspektiv har tillgången till billigare mark och hyror på de 

externa köpcentrumen bidragit till att företag föredrar att etablera sig där istället för i 

citylägen. Ett externt köpcentrum är ett attraktivt område för olika butiker att lokalisera sig i 

och mycket beror på de låga kostnaderna samt att det är enklare för leveranser och transporter 

till och från butiken jämfört med i innerstaden. Logistiken är en av de beslutande faktorerna 

för ett företag. Det är ofta stora välkända butiker som etablerar sig på de externa 

köpcentrumen och detta kan bero på att efterfrågan från konsumenten finns. Ju fler butiker 

som vill etablera sig där desto bättre (Bergström & Fölster, 2005). 

 

Att de flesta butikerna ofta ligger under samma tak leder till att kunderna inte behöver tänka 

på till exempel varma kläder och det underlättar för kunden. Kunder attraheras av det utbud 

som de stora kedjorna erbjuder. De externa varuhusen har ökat den senaste tiden och de måste 

inte bara attrahera med butikerna utan med andra faktorer också. Ett exempel kan vara att det 
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ofta finns en avdelning med restauranger som lockar till sig kunderna. Det är inte bara ett 

ställe att shoppa på utan även ett ställe att möta nära och kära över en fika (Bergström & 

Fölster, 2005). 

 

Det är inte bara de ekonomiska aspekterna som har spelat in när det gäller utökningen av 

köpcentrum utan även politiska aspekter som till exempel förändringar av ett antal lagar. Det 

finns en del kommuner och politiker i Sverige som är rädda för att konsumtionen minskar och 

att städer börjar bygga mer och mer externa köpcentrum. De förmodar att det kan missgynna 

handeln i sin egen kommun (Bergström & Fölster, 2005). 

 

När nya marknader växer fram, och speciellt snabbt växande marknader, är konkurrens-

förhållandena vanligen inte välordnade. Vid en tidig etablering kan etableringskostnaderna 

vara lägre mot vad de skulle vara vid en senare etablering. Det kan till exempel vara därför att 

företagen ännu inte har hunnit binda upp leverantörerna av råmaterial. I början är inte heller 

så många av de redan etablerade företagen emot att nya företag etablerar sig, på grund av 

detta sker inte motåtgärder (Porter, 1994). Denna diskussion har lett till att vi går vidare för att 

diskutera hur etableringar går till.  
 

3.3. Etablering 

Etablering är en process där företag skapar relationer med andra aktörer på marknaden, till 

exempel olika företag, institutioner eller individer från det nätverk som den nya marknaden 

utgör. För att kunna vara framgångsrik måste enligt, Hammarkvist, Håkansson och Mattsson 

(2003) företaget vara bättre än sina konkurrenter. Det behöver dock inte betyda att dess 

produkter måste vara bättre än konkurrenternas men de måste erbjuda något som skiljer dem 

åt. Det kan till exempel gälla överlägsenhet i service till kund. Det är alltså viktigt för 

nyetablerade företag att utforma sitt erbjudande så att det lockar nya kunder och de som redan 

är trogna andra aktörer (Hammarkvist, Håkansson & Mattsson, 2003). 

 

När ett företag skall etablera sig på en ny marknad tillför det ny kapacitet till marknaden. 

Företaget konkurrerar då om de andra existerande företagens marknadsandelar. När ett nytt 

företag etablerar sig på en marknad kan det medföra att priserna sänks, vilket kan leda till att 

lönsamheten kan reduceras. När en ny aktör kommer in på marknaden påverkar dess kapacitet 

efterfråge- och utbudsbalansen på marknaden. Om nyetableraren ökar branschkapaciteten i 
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väsentlig omfattning innebär det att några av de andra företagen får överkapacitet. När det 

finns höga fasta kostnader är det troligt att det leder till prissänkningar eller andra tillväga-

gångssätt för att försöka fylla överkapaciteten och detta sker till dess att någon lägger ner sin 

verksamhet eller tills branschöverkapaciteten försvinner via till exempel branschtillväxt 

(Porter, 1994). 

 

Enligt Porter (1994) finns det två grundorsaker till etableringshinder som företaget måste vara 

förberedd på, vilka är strukturella etableringshinder och existerande företags förväntade 

reaktion. Företaget måste i förväg veta att de har kapacitet att klara av att betala vad det kostar 

för att övervinna strukturella etableringshinder och vara beredda på att ta risken att de redan 

etablerade företagen kommer att reagera.  

3.3.1. Strukturella etableringshinder 

När ett företag vill etablera sig på en marknad finns det olika sorters motstånd som kan hindra 

företaget vid etableringen. Nedan presenteras några olika etableringshinder: 

 

Differentiering; om de företag som redan finns på marknaden har starka kundlojaliteter med 

hjälp av att de har differentierat sig kan det innebära ett hinder för nyetablerade företag. 

Lojala kunder kan företagen ha fått med hjälp av annonsering, sin kundservice, 

produktskillnader eller med tanke på att de var det första företaget som etablerade sig inom 

den branschen. För ett företag som vill etablera sig på en sådan marknad kan det innebära att 

företaget får vara beredd på förluster till en början när det bygger upp sin position på 

marknaden och lockar kunder att bli lojala till dem (Porter, 1994).  

 

Kapitalbehovet kan vara stort för företag som vill etablera sig på en för dem ny marknad. Det 

utgör ett hinder då ett företag, för att kunna konkurrera med andra aktörer på marknaden, 

måste ha stora resurser i kapital för att till exempel kunna bygga upp lager, ha resurser till att 

ge kundkredit och för att kunna täcka de initiala förluster som kan uppstå vid en nyetablering 

(Porter, 1994).  

 

Kostnadsolägenheter oberoende av stordrift innebär kostnadsfördelar som de etablerade 

företagen har och som är svåra för nya konkurrenter att kopiera oavsett hur stora företag de är. 

Det kan vara att de existerande företagen har skapat sig gynnsamma lägen på marknaden eller 

att företagens produkter är patenterade. Det kan också innebära fördelar på grund av den 



Magisteruppsats i företagsekonomi 

Sofie Carlsson & Gabriella Engström  28  

erfarenhet de har som till exempel kan sänka kostnader för marknadsföring och distribution. 

Om kostnader sjunker när ett företag har ökad erfarenhet inom en bransch, och om de kan 

hålla erfarenheten hemlig, leder detta till ett etableringshinder för företag som vill etablera sig 

på samma marknad (Porter, 1994).  

 

Statlig politik kan utgöra ett hinder för nyetablerande företag om det finns vissa begränsningar 

mot etablering utifrån kontrollkrav av till exempel luft- och vattenreningsföreskrifter och 

regler om produktsäkerhet. Kontrollkravet i fråga om miljö kan öka kapitalbehovet för 

företaget eller försvåra en etablering. Staten kan begränsa eller hindra etableringar i branscher 

med hjälp av att till exempel begränsa tillgången av råmaterial (Porter, 1994). 

3.3.2. Existerande företags förväntade reaktion 

Existerande företag kan utgöra ett hot mot nyetableraren om de förväntas reagera kraftfullt när 

det nya företaget gör entré på marknaden. De redan existerande företagen slår tillbaka mot 

nyetableraren om det lönar sig att göra det utifrån ekonomiska och icke-ekonomiska 

överväganden. Nedan presenteras två olika situationer där motåtgärder från konkurrenter är 

sannolika: 

 

Långsam tillväxt på en marknad kan medföra motåtgärder från etablerade företag eftersom när 

ett nytt företag kommer in på marknaden minskar de andra företagens marknadsandelar, 

därför att vid långsam tillväxt kan det medföra en minskning av försäljningsvolymen. Om 

däremot marknaden kännetecknas av snabb tillväxt kan de etablerade företagen fortsätta att gå 

bra även om nyetableraren plockar en viss marknadsandel (Porter, 1994).  

 

Standardvaror eller liknande produkter innebär att det inte finns någon märkestrohet hos de 

befintliga företagens produkter. Om ett företag etablerar sig där kommer hela den branschen 

att påverkas. De existerande företagen kommer sannolikt att vidta vissa motåtgärder, som till 

exempel prissänkningar (Porter, 1994).  

3.3.3. Faktorer som påverkar etablering 

Det finns olika faktorer som påverkar var en etablering skall ske för företag inom 

detaljhandeln. Nedan följer exempel på ett antal olika faktorer som företag måste ta i 

beaktning (Hallgren, 2006):  
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• Marknadsområdet. Var skall vi ligga geografiskt? Hur långt kan våra potentiella kunder 

tänka sig att resa för att komma till oss?  

• Tillgängligheten. Hur lätt är det för folk att ta sig till området? Hur ser läget ut i 

förhållande till trafikflöden? Kan folk ta sig dit med buss eller cykel?   

• Marknadsföringskostnader. Hur aktiva måste vi vara för att locka kunder till området?  

• Konkurrens. Hur ser själva konkurrensen ut inom marknadsområdet? Kommer det mycket 

folk hit från andra regioner?  

 

Att det är viktigt för företag att ta reda på hur konkurrenssituationen ser ut på marknaden 

innan de bestämmer sig för att etablera sig där kan kanske ses som en självklarhet. Nedan 

beskrivs mer ingående vad konkurrens innebär och speciellt hur den ser ut i detaljhandeln för 

att ge läsaren en förståelse för dess betydelse. 

 

3.4. Konkurrens 

Konkurrens är ”inom nationalekonomin den rivalitet som råder mellan olika aktörer, köpare 

och säljare, i en marknadsekonomi. Graden av konkurrens bestäms, förutom av de mål som 

aktörerna formulerat, av i vilken utsträckning aktörerna kan agera utan att komma i konflikt 

med andra parter på marknaden” (Nationalencyklopedin, 2007).  

 

Om konkurrensen fungerar väl på en marknad inverkar det positivt på både konsumenter, 

företag samt på samhället i stort. För att skapa tillväxt är konkurrens en viktig förutsättning då 

det ger konsumenterna stor valfrihet och företagen blir stimulerade att ständigt konkurrera om 

kunderna. Konkurrensverket är en myndighet som arbetar för att skapa effektiv konkurrens 

för att det skall gynna konsumenterna och därmed också hindra skadliga konkurrens-

begränsningar. Konkurrenslagen utgör ramen för vad som är tillåtet (Dominius, 2005).  

 

Inom en kommun kan konkurrensen påverkas av ett antal olika faktorer. Dessa kan vara 

företagens eller marknadsplatsernas storlek, lokalisering samt pris- och sortimentinriktning. 

Det kan inom vissa kommuner finnas en turlista på vem som får slå upp en butik och när de 

får öppna och var. Konkurrens mellan företag kan granskas utifrån två olika synsätt, dels det 

traditionella synsättet, som utgår från ett statiskt perspektiv, och dels ett dynamiskt synsätt 

som ser konkurrens som en dynamisk process (Bergström, 2002).  
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3.4.1. Det statiska perspektivet på konkurrens 

Det statiska perspektivet utgör den traditionella modellen för konkurrens, där konkurrens 

enbart anses vara mellan företag som säljer likartade varor och tjänster. Det innebär att 

konsumenter inte jämför olika typer av varor och tjänster vid köp utan de jämför endast de 

varor och tjänster som är liknande (substitutvaror). Detta medför då även att om det finns få 

företag som erbjuder liknande varor är konkurrensen i det området låg (Bergström, 2002).  

 

Enligt den traditionella modellen sker konkurrens mellan företag främst eftersom företagen 

justerar priserna. Om ett företag höjer sina priser kommer konsumenterna istället inhandla 

likartade varor hos konkurrenterna på grund av att de erbjuder ett lägre pris. Att den 

traditionella modellen anses vara statisk är för att utgångspunkten är utifrån hur företags-

strukturen ser ut vid en viss tidpunkt när mätningen av hur god konkurrenssituationen är görs 

(Bergström, 2002).  

3.4.2. Det dynamiska perspektivet på konkurrens 

Inom det dynamiska synsättet finns flera olika teorier om konkurrens. En av dem är den 

österrikiska skolan som innebär att istället för att företagen konkurrerar med liknande varor är 

det olika entreprenörer som konkurrerar om konsumenternas köpkraft. Detta gör de med hjälp 

av att hitta nya sätt att producera och sälja varorna och tjänsterna på. Den österrikiska skolan 

ser konkurrens som en process där företag hela tiden strävar efter att vara bättre än sina 

konkurrenter, därför placeras denna teori inom det dynamiska perspektivet. Något som är 

viktigt är att det råder fri konkurrens på marknaden, vilket innebär att det inte skall finnas 

regler som försvårar för konkurrenter att utmana de företag som redan befinner sig på 

marknaden. När fri konkurrens råder på marknaden är det möjligt för konsumenterna att välja 

att utvärdera företagen (Bergström, 2002).  

 

Konkurrens kan förutom att gynna konsumenterna även vara positivt för företagens 

utveckling. När ett företag får konkurrens från ett nytt företag blir det tvunget att vidta olika 

åtgärder för att fortsätta vara konkurrenskraftiga, som till exempel att minimera sina kostnader 

och omorganisera produktionen effektivare. De redan etablerade företagen kan dra fördel av 

att imitera vissa förbättringar som de nya företagen gör (Bergström, 2002). Företag som 

konkurrerar på rättvisa villkor sporras att bli mer effektiva och på så sätt skapas även högre 

kvalitet på produkterna samtidigt som priserna kan hållas låga (Dominius, 2005). 
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Efter att ha beskrivit hur konkurrens generellt kan se ut följer nedan ett avsnitt om hur 

konkurrens kan se ut inom detaljhandeln. 

 

3.5. Konkurrens i detaljhandeln 

Många företag är intresserade av konsumenternas köpkraft och detta skapar förändringar inom 

handeln. Till exempel breddar många företag inom dagligvaruhandeln sitt utbud för att 

erbjuda sina kunder färdiglagad mat eller banktjänster i butikerna. Vissa företag erbjuder även 

tjänster som att kunderna kan handla på avbetalning och få utökad support vid köp av dess 

varor. Många företag konkurrerar även inom flera olika branscher samtidigt. Ett exempel på 

det är stormarknaderna Ica Maxi och Coop Forum som utöver livsmedel nu även erbjuder en 

mängd olika specialvaror, som till exempel elektronik och kläder (Bergström, 2002).  

 

Enligt Vickers (1995, i Björnerstedt, 2006) finns det flera sätt på hur konkurrens ökar 

effektiviteten för företag. Eftersom att företag strävar efter att producera den bästa varan till 

det bästa priset blir marknader internt effektiva. Konkurrens på marknaden gör att de företag 

som inte är effektiva förr eller senare kommer att försvinna från marknaden och företag blir 

av den orsaken mer motiverade att förbättra sig och imitera hur andra företag gör (Vickers 

1995, i Björnerstedt, 2006).  

 

Enligt den statiska konkurrensmodellen konkurrerar företag med hjälp av prissättning. Denna 

typ av konkurrens sker även inom detaljhandeln men det finns fler sätt på vilket företag inom 

detaljhandeln konkurrerar. Tre sätt kommer att presenteras nedan, nämligen regional kon-

kurrens, konkurrens mellan olika marknadsplatser och konkurrens mellan olika butikskoncept 

(Bergström, 2002). 

3.5.1. Regional konkurrens 

Enligt Bergström (2002) finns handeln där kunderna är och eftersom att fler kunder nu för 

tiden tenderar att flytta från landsbygden och in till städerna förflyttas handeln till de 

befolkningstäta regionerna. Något som också många kunder nu för tiden föredrar är att handla 

på de större marknadsplatserna som ligger i eller i anslutning till städerna. Även om det 

innebär en något längre resa är det ändå tidseffektivt då många inköp kan göras vid ett och 

samma tillfälle. I och med att detaljhandeln växer i vissa regioner kan det leda till att den 
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minskar i en annan region. Detta kan vara på grund av att försäljningen går bättre i regioner 

som har en växande befolkning och dessutom om konsumenter bor i en kommun men handlar 

i en annan. I en region med stor befolkning eller en kraftigt växande befolkning är köpkraften 

större än i regioner med färre konsumenter, på grund av detta finns det mer utrymme för 

butiker i en sådan region än i en med låg köpkraft (Bergström, 2002).  

3.5.2. Konkurrens mellan olika marknadsplatser 

Inom detaljhandeln i Sverige har de externa köpcentrumen expanderat mycket under de 

senaste åren vilket har inneburit att handel på andra marknadsplatser har fått börja dra sig 

tillbaka. Enligt Bergström (2002) har cityhandeln inte drabbats så hårt som skulle kunna 

antas, utan en tillbakagång har istället drabbat handeln utanför stadskärnorna, den perifera 

handeln. Ett exempel på detta kan vara att en liten Konsumbutik i glesbygden har ersatts av 

stormarknader, som Ica Maxi, som har etablerat sig i ett externt köpcentrum inom samma 

region (Bergström, 2002).  

 

Det finns flera olika faktorer till konkurrens mellan marknadsplatser. För att vara konkurrens-

kraftiga behöver butikerna i köpcentrumet inte nödvändigtvis ha de lägsta priserna utan det 

som är viktigt är att hela köpcentrumet ses som ett bra alternativ till konkurrerande 

handelsplatser. Storleken och läget på köpcentrumet har stor betydelse men det finns även 

andra faktorer som spelar in som till exempel vilken butiksmix som köpcentrumet består utav. 

För att konkurrera med andra marknadsplatser är det viktigt att det utbudet av butiker som 

finns tilltalar konsumenterna. Det är också av betydelse om tillgängligheten på köpcentrumet 

är hög. Om det är svårt att ta sig till marknadsplatsen eller om det finns få parkerings-

möjligheter är det svårare att konkurrera på den nivån. Då kan köpcentrumet behöva 

konkurrera med andra komponenter som till exempel att butikerna har låga priser på sina 

produkter (Bergström, 2002). Enligt Bergström (2002) är det också av betydelse om 

köpcentrumet är välskött både invändigt och utvändigt.  

3.5.3. Konkurrens mellan olika butikskoncept 

Konkurrens mellan olika butikskoncept sker på samma sätt som mellan olika marknads-

platser, men istället för att konkurrera med butiksutbud och tillgänglighet konkurrerar de med 

till exempel olika varuutbud och priser inom en marknadsplats. Enligt Bergström (2002) blir 

de köpcentrum som satsar på rätt butiker framgångsrika medan de som satsar fel blir utkonk-

urrerade. Inom detaljhandeln har många små butiker blivit ersatta av större butiker samt av 
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lågpriskedjor och av att stormarknader har börjat expandera. De stora kedjorna blir 

framgångsrika på grund av att de kan utnyttja stordriftsfördelar då de, med hjälp av att vara 

stora företag, kan förhandla om att få ett bra inköpspris. Eftersom de ekonomiskt har ett bättre 

läge än de små butikerna är det oftast då också de större som kan etablera sig i de växande 

externa köpcentrumen (Bergström, 2002). 

 

Diskussionen under denna rubrik har fokuserat på hur konkurrens kan se ut, då främst inom 

detaljhandeln. Vidare presenteras mer specifikt hur ett företag kan göra för att vara 

konkurrenskraftigt. 

 

3.6. Företagskluster 

Kluster är ett begrepp som kan användas för att stärka ekonomierna i regionala och nationella 

områden. Dessutom kan företag som ingår i ett kluster tjäna på att ingå då kluster kan ses som 

ett instrument för att förbättra företags produktivitet, innovationsförmåga och konkurrenskraft 

(Karaev, Koh & Szamosi, 2007). Ett kluster är en samling företag som inom ett specifikt 

område möter samma utmaningar och möjligheter och som producerar och säljer en rad olika 

produkter som antingen är liknande varandra eller varor som komplementerar varandra 

(UNIDO, 2000 i Karaev, Koh & Szamosi, 2007). I ett kluster kan flera aktörer i varierande 

storlekar ingå, som till exempel producenter, leverantörer, kunder, arbetskraft och kommun. 

Begreppet kluster kan enligt Karaev, Koh och Szamosi (2007) även ibland förväxlas med ett 

annat begrepp nämligen industriella områden. Skillnaden ligger i att industriella områden har 

mer fokus på att input finns inom området medan ett kluster utgår ifrån att skapa optimala 

konkurrensförhållanden för företag (Karaev, Koh & Szamosi, 2007). 

 

Porter (1998a) menar att kluster nästan alltid är relaterat till konkurrenskraft men han påpekar 

att en skillnad bör påvisas mellan konkurrenskraften i ett land, en region, en bransch eller i ett 

enskilt företag. Även Pouder och St John (1996 i Karaev, Koh & Szamosi, 2007) anser att 

konkurrens är ett omtalat begrepp och att den stärks inom ett kluster. De förklarar det med att 

klusterföretag konkurrerar direkt om mänskliga, monetära och teknologiska resurser, vilket 

inte företag utanför ett kluster gör. De menar därmed att konkurrensen blir mer intensiv inom 

ett kluster än utanför (Pouder & St ,1996 i Karaev, Koh & Szamosi, 2007; Christensen & 

Kempinsky, 2004). 
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Ett klusters effektivitet ökar med hjälp av den geografiska närheten företagen emellan med 

hjälp av att kunskap lätt kan överföras inom området. För de belägna företagen inom området 

skapar det konkurrensfördelar för dem som samarbetar och även konkurrerar med de andra 

företagen. Företag etablerar sig endast inom ett klusterområde om närheten till de andra 

företagen ger företaget en fördel som väger upp kostnaderna för att etablera sig inom området 

(Karaev, Koh & Szamosi, 2007). Enligt Porter (1998b) skapar samarbete och konkurrens 

mellan företagen inom klustret ett större värde än vad varje företag var och en för sig skulle 

skapa. Ofta är infrastrukturen en faktor som är viktig hos ett kluster, då en utvecklad 

infrastruktur kan attrahera andra företag till området. Om många företag finns inom ett 

område kan det leda till att fler försörjare av infrastruktur kommer till området. Något som 

även kan påverka attraktionen av klusterområdet är om det finns många företag som är 

specialiserade inom ett visst område. Om sedan fler företag med samma specialisering lockas 

dit skapar det ytterligare tryck på de redan etablerade klusterföretagen att förbättra sig 

(Karaev, Koh & Szamosi, 2007; Christensen & Kempinsky, 2004).  

 

Ett företagskluster kan hjälpa till att skapa tillväxt i en region men det krävs dock att klustret 

är konkurrenskraftigt. För att vara konkurrenskraftigt måste det enligt Christensen och 

Kempinsky (2004) finnas en strategi. De menar att det till exempel kan handla om att vara 

annorlunda genom att välja en annan inriktning eller genom att erbjuda en unik värdemix. När 

konkurrensen ökar mellan olika regioner är det viktigt att satsa på marknadsföring och att 

positionera sig (Christensen & Kempinsky, 2004). 

 

För att gå djupare in på hur företag kan samarbeta för att tillsammans bli konkurrenskraftiga 

gentemot omgivningen eller för att undersöka hur konkurrensen mellan företagen kan öka 

presenteras nedan en modell som beskriver detta. 

3.6.1. Diamantmodellen 

Diamantmodellen syftar till att urskilja de olika faktorerna som ligger till grund för ett 

samhälles framgång och främst relaterat till en speciell industri eller ett specifikt område för 

olika branscher. Modellen i fråga beskriver hur olika företag arbetar tillsammans för att skapa 

konkurrenskraft och fördelar inom området eller gentemot andra områden (Porter, 1998a).  

 

I Porters diamantmodell utgörs de mikroekonomiska förutsättningarna för ett dynamiskt 

kluster, inom ett visst stadsområde, av fyra olika drivkrafter. Dessa är: 1) strategi, struktur och 
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konkurrens, 2) lokal tillgång till mer avancerade och specialiserade produktionsfaktorer, 3) 

efterfrågeförhållanden från kunderna/konkurrenterna och 4) länkar till relaterade och till 

stödjande industrier av specialiserade varor och tjänster (Porter, 1998a). 

 
Figur 3: Diamantmodellen. Egen bearbetning av Porter, 1998a s. 72.  

 
Strategi, struktur och konkurrens ämnar beskriva företags förhållande i området, hur företag 

sätter sina strategier, hur företag skapas och hur konkurrens och rivalitet ser ut i området. Allt 

detta kan variera mellan olika företag men det beror också på hur regionens system i sig är 

uppbyggt. Om kombinationen mellan företagens och områdets mål är bra skapar det en bra 

förutsättning för konkurrens och rivalitet vilket kan leda till ekonomisk framgång (Porter, 

1998a). Konkurrensen som ett företag har är viktig för dess effektivitet och innovationskraft 

och en stark och dynamisk konkurrens är det mest fundamentala då det kan frambringa 

förnyelse och utveckling hos företagen. Den lokala rivaliteten leder till att företagen 

anstränger sig mer än vanligt vilket kan utveckla den rådande konkurrensen ännu mer 

(Söderström et al. 2001). 
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Produktionsfaktorer är de faktorer som gör att en viss region kan skapa konkurrensfördelar 

inom en speciell bransch eller en viss industri. Dessa avgörande faktorfördelar bygger på:  

 

• Fysiska resurser (naturtillgångar, området miljö eller geografisk storlek) 

• Humankapital (kompetens eller utveckling) 

• Infrastruktur (transportmöjligheter eller kommunikationsvägar) 

• Kapitalstruktur (finansiärer eller tillgång till kapital) 

• Kunskapsresurser och färdigheter (vetenskapliga, forskningsmässiga eller universitet) 

 

Alla de ovan nämnda faktorerna är viktiga för att skapa konkurrensfördelar för företagen och 

för att de skall vara unika och svåra att kopiera (Porter, 1998a) eller som faktordynamik som 

nämns i Söderström et al. (2001). Med tanke på den ökande urbanisering som skett anser 

Porter (1998a) att de flesta av de ovan nämnda faktorerna uppfylls och att det är vad företag 

kan bidra med och skapa som är det framgångsskapande och nödvändiga för företagets 

konkurrenskraft. Faktorfördelarna handlar om specialiserade kunskaps- och färdighets-

uppbyggnad och om att infrastrukturen är skräddarsydd för att passa den utmärkande industrin 

(Söderström et al. 2001). Faktorerna skapar möjligheter för företag att specialisera sig och 

utvecklingen går mot att samarbeta för att skapa konkurrensfördelar gentemot andra företag 

inom andra branscher (Porter, 1998a). 

 

Efterfrågeförhållanden. Det gäller för företag att fokusera på den lokala efterfrågan med tanke 

på att den är viktig för företagen när det handlar om kunskapsspridningen och för innovations-

kraften. Det finns tre olika egenskaper som kännetecknar en hemmamarknad som skapar 

fördelar: konsumenternas behov på den inhemska marknaden, storleken och efterfrågan på 

den inhemska marknaden samt hur väl företaget kan överföra de inhemska produkterna på 

internationella marknader (Porter, 1998a).  

 

Relaterade och stödjande industrier har att göra med närvaron av och framför allt kopplingen 

till företag inom relaterade teknologier samt till underleverantörer i den lokala miljön. Om 

detta inte finns påverkas företaget i hög grad (Porter, 1998a). Leverantörerna på den lokala 

marknaden kan bidra med innovationer och kontinuerliga uppgraderingar av företagets 

strategier med tanke på den relation som dessa skapar emellan sig. Kunder, leverantörer och 
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företag kan dra nytta av varandra med hjälp av ett snabbare informationsflöde, gemensamma 

utvecklingsarbeten och ett ömsesidigt utvecklingstryck (Söderström et al. 2001). 

 

Företag kan alltså erhålla konkurrensfördelar genom att vara belägna inom ett klusterområde. 

Porter (1998a) anser att de finns två sätt på hur ett företag kan få konkurrensfördelar, 

nämligen genom kostnadsledarskap och differentiering. Detta kommer vidare att behandlas 

under nästkommande rubrik. 

 

3.7. Att skilja sig från mängden 

Det är viktigt för företag att positionera sig mot det segmentet som företaget valt som 

marknadsfokusering. Positionering utgör en process där företaget skall finna, etablera och 

underhålla sin bestämda position på marknaden (Davies & Brooks, 1989). Det är alla de 

åtgärder som en organisation eller ett företag använder för att få människor att uppfatta en 

produkt eller ett varumärke på ett visst sätt. Företagen understryker vissa av produktens 

viktigaste egenskaper då denna skall kommuniceras ut mot marknaden och kunden, som till 

exempel med hjälp av reklam på förpackningar eller annat (Nationalencyklopedin, 2007).  

 

Vad företag behöver när de har utvecklat en affärsidé och är beredda att starta verksamheten 

är en bra strategi för hur implementeringen av affärsidén skall gå till. Det finns enligt Porter 

(1998c) tre olika allmänna strategier som kan skapa en försvarbar position för företaget. 

Dessa är; kostnadsledarskap, differentiering och fokusering.  

3.7.1. Kostnadsledarskap 

Kostnadsledarskapet innebär att företaget erbjuder samma typ av vara eller tjänst som 

konkurrenterna men till ett lägre pris (se figur 3 nedan). Ett sätt för ett företag att kunna uppnå 

kostnadsledarskap är att de tänker maximalt på de kostnadsminimerande åtgärderna. Eftersom 

att företaget har lägre kostnader än sina konkurrenter blir det möjligt att sänka sina priser på 

produkterna eller tjänsterna. En kostnadsledare fokuserar mycket på att minimera sina rörelse- 

och produktkostnader för att på olika sätt effektivisera produktionen så att kostnaderna 

minskar (Porter, 1998c). 



Magisteruppsats i företagsekonomi 

Sofie Carlsson & Gabriella Engström  38  

3.7.2. Differentiering 

Differentiering innebär att företaget utformar sina produkter på ett sätt för att skilja sig från 

sina konkurrenter, vilket gör att kunderna är villiga att betala ett högre pris för att få köpa just 

den varan eller tjänsten istället för någon annan (se figur 3 nedan). Företaget kan differentiera 

sig på en mängd olika sätt. Det kan vara allt ifrån dess produkters design och finesser till 

företagets kundservice eller återförsäljarnät. Gynnsammast för företaget i fråga är om det 

differentierar sig på mer än ett sätt (Kotler, 2000). Andra exempel kan vara att företaget har 

ett starkt varumärke, bra teknik, andra produktegenskaper som ger ett mervärde för kunden 

eller bra kvalitet. Differentiering kan bestå av en kombination av dessa faktorer tillsammans 

(Porter, 1998c). Det viktigaste för att ett företag skall lyckas på en marknad är att lyssna på 

vad konsumenterna efterfrågar. Eftersom företaget differentierar sig mot konkurrenterna 

skapar de något unikt för konsumenterna (Davies & Brooks, 1989). Nackdelar som kan finnas 

med att differentiera sig mot sina konkurrenter är att det blir svårt för företaget att vinna stor 

marknadsandel på grund av att deras produkt oftast är unik i sig. Med tanke på att produkterna 

är unika i sig leder det ofta till att priserna på produkterna blir lite högre och det stämmer inte 

överens med att ha en hög marknadsandel (Porter, 1998c). 

 
                                                                      STRATEGISK FÖRDEL 
                                                            
STRATEGISK      
MÅLGRUPP       Unika fördelar  
                                                  enligt kunden             Lågkostnadsposition 
  
 
Hela branschen 
 
 
 
Särskilt 
segment 

    Figur 4: Tre allmänna strategier. Egen bearbetning av Porter 1994, s.56.  
 

3.7.3.  Fokusering 

Fokusering innebär att företaget är inriktat på en speciell målgrupp, en typ av produkter eller 

ett speciellt geografiskt område (se figur 3 nedan). För företaget är det viktigt att fokusera på 

den smala målgrupp bättre än sina konkurrenter som kanske satsar på ett större segment. 

Fokusering kan också kombineras med antingen differentiering eller kostnadsledarskap 
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(Porter, 1998c). Ovan i figur 3 visas hur relationen ser ut mellan differentiering, kostnads-

ledarskap och fokusering, utifrån de två perspektiven strategisk fördel och strategisk 

målgrupp.  

3.7.4. Risker med de tre allmänna strategierna  

Det finns enligt Porter (1994) två olika risker som kan uppstå när företag använder sig av de 

allmänna strategierna. Dessa är att företaget inte lyckas åstadkomma eller upprätthålla den 

valda strategin eller att värdet som differentieringen skapar sjunker när marknaden börjar 

mättas. Det är viktigt för företag att veta vilka risker det kan finnas med strategierna innan de 

väljer vilken inriktning de skall ha (Porter, 1994). 

   
Hittills i kapitlet har utgångspunkten varit utifrån företagens perspektiv. Nedan kommer dock 

utgångspunkten vara från fastighetsägarnas perspektiv där vi även går in på hur fastighets-

ägarna kan göra för att vara konkurrenskraftiga. 

3.7.5. Hyresgästmix 

Butiksutbuden blir i dagens läge allt mer lika varandra i de externa köpcentrumen. 

Fastighetsägarna vill att hyresgästmixen skall vara väletablerade kedjor som funnits ett tag 

och inte riskerar att gå i konkurs. De förlitar sig ofta på en stor butikskedja för att dessa drar 

kunder till köpcentrumet. Det gäller för fastighetsägaren att skapa en bra mix av hyresgäster 

(Bergström & Kolterjahn, 2004). Mixen av hyresgäster i ett köpcentrum bestäms till stor del 

av vilken yta köpcentrumet har och hur många butiker fastighetsägaren vill skall få plats där. 

Hur hyresgästmixen ser ut varierar på ett antal olika faktorer. Dessa är enligt White och Gray 

(1996):  

 

• Vilken typ av köpcentrum är det (vilken inriktning har köpcentrumet)?  

• Hur ser designen på köpcentrumet ut (är det en eller två våningar, måste det finnas 

någon butik på andra våningen som drar kunder)?  

• Var är köpcentrumet lokaliserat (kan kunder ta sig dit med kommunaltrafik)?  

• Hur ser detaljhandeln ut i området (vilka typer av butiker finns runt omkring)? 

• Vilken kundprofil satsar fastighetsägaren på (är det ett höginkomstområde)? 
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Tanken med ett köpcentrum är att butikerna som finns där skall öka sin försäljning, med hjälp 

av att finnas tillsammans, till skillnad från om butikerna skulle ligga var för sig. Fastighets-

ägaren måste se till att butikerna passar ihop så att de inte påverkar den totala försäljningen 

negativt (White & Gray, 1996).   

 

Förhoppningsvis är alla de tillgängliga lokalerna försedda med hyresgäster, men det är viktigt 

för fastighetsägaren att se till att de fortlöpande uppdaterar de hyresgäster som finns i 

köpcentrumet för att fortsätta att dra konsumenter dit. Det är viktigt för fastighetsägarna att 

undersöka hur det går för de enskilda butikerna samt att undersöka hur efterfrågan hos 

konsumenterna ser ut. Det gäller för dem att ha en långsiktig plan om hur de vill att det skall 

se ut och det kan de göra med hjälp av att ha långa kontrakt med sina hyresgäster. Om ägaren 

skall byta ut en butik mot en annan finns det vissa aspekter som måste tänkas över innan valet 

sker. Dessa kan enligt Hultén och Josefsson (2003, i Saesan & Lebeda, 2005) vara:  

 

• om den nya butiken tillför något till den totala försäljningen 

• om den nya butiken attraherar samma målgrupp som de andra butikerna  

• om den lockar en ny typ av målgrupp och kanske stöter bort den befintliga  

 

Dessa aspekter är något som en fastighetsägare bör ta i beaktning vid val av hyresgäster. Det 

gäller att hela nyetableringsprocessen går fort eftersom en tom lokal inte ser bra ut och 

fastighetsägaren och butikerna runt omkring kan förlora pengar (Hultén & Josefsson, 2003 i 

Saesan & Lebeda, 2005). 

3.7.6. Utformningen av köpcentrumet 

Det är inte meningen att ett köpcentrum bara skall vara en handelsplats. Det skall även vara en 

plats där konsumenterna kan umgås och där kunden trivs. Hur butikerna i köpcentrumet är 

placerade, om kunden behöver ta sig med bil överallt eller om de kan gå mellan butikerna 

samt vilken målgrupp köpcentrumet vänder sig till kan här spela en stor roll (Hultén & 

Josefsson, 2003 i Saesan & Lebeda, 2005).  

 

Vad fastighetsägaren vill ha för storlek på butikerna spelar in när de skall välja hyresgäster. 

Det är viktigt att butiksytorna är anpassade efter varje enskild hyresgäst. Ett problem som 

dock kan uppstå är att hyresgästen själv överskattar hur mycket yta de behöver (Sörnell, 

2002). Det är vanligast att hyresgästerna vill ha en bred lokal än att de vill ha en djup 
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butiksyta. Detta kan bero på att kunderna då lättare ser företagets sortiment. Det som påverkar 

hur själva utformningen kommer att se ut beror på hur stort hela köpcentrumet är och hur den 

nya hyresgästens butikskoncept ser ut. Fastighetsägaren och centrumledaren2 måste tänka på 

vilken typ av butik som skulle öka på den totala försäljningen mest. Det finns dock vissa 

begränsningar av vilka som kan etablera sig i ett köpcentrum. Det är bra för fastighetsägaren 

att försöka att blanda stora och små butiker och det gäller att göra en analys av hur olika 

förutsättningar för köpcentrumet skulle kunna se ut (Hultén & Josefsson, 2003 i Saesan & 

Lebeda, 2005).  

 

När det handlar om lite större köpcentrum är det vanligt att fastighetsägarna ofta försöker att 

uppnå en synergieffekt där liknande affärer är lokaliserade nära varandra. Detta brukar kallas 

för ett kluster. Det blir lättare för kunden att få en bra överblick över vilka butiker som finns 

samt att det underlättar om kunden vill göra en kvalitets- eller prisjämförelse. De butiker som 

har liknande utbud och ligger nära varandra genererar tillsammans ofta en högre omsättning 

och även ett högre kundflöde. Klusterbildningen kan delas upp i två olika typer av kluster, 

antingen målgrupp eller produkt. Det är även viktigt att butikerna själva jobbar med 

utformningen av den butiksyta som de hyr av fastighetsägaren för att själva se till så att de 

lockar kunder till sig. Detta gäller främst vilket sortiment de har och hur de ser till att 

exponera lokalen och produkterna för att kunden skall få en bra överblick. Hur butikens entré 

ser ut påverkar om kunden kommer att komma in eller inte och när kunden väl har kommit in 

gäller det att på bästa sätt se till att de stannar och helst köper någonting. Service är här en 

betydelsefull faktor att fokusera på. Musiken i butiken kan även den påverka om kunden 

stannar kvar eller om kunden känner sig stressad (Hultén & Josefsson, 2003 i Saesan & 

Lebeda, 2005).  

 

 

 

                                                 
2 En centrumledare är den person som är ansvarig för främst marknadsföringen av ett helt handelsområde. 
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4. Empirisk bakgrund 

I detta kapitel ges först en kort beskrivning av hur utvecklingen av externa köpcentrum har 

sett ut i Sverige och sedan även specifikt i Östergötland. Därefter presenteras hur 

utvecklingen har sett ut på Ingelsta köpcentrum i Norrköping med hjälp av information från 

intervjuer med Näringslivskontoret och med två fastighetsägare på Ingelsta. För att även få 

en bild över hur konkurrensen ser ut och ytterligare ett synsätt på etablering inom området 

presenteras även i detta kapitel den information som utvunnits från de intervjuer som har 

gjorts med sju av de etablerade företagen på Ingelstaområdet.  

 

4.1. Utvecklingen i Sverige 

Utvecklingen av detaljhandeln i Sverige har förändrats i stor omfattning, speciellt under de 

senaste 30 åren. Tidigare fanns endast små butiker som var etablerade i närheten av områden 

där många människor bodde (Bergström & Wikström, 2003) men sedan 1970-talet har de 

externa köpcentrumen vuxit fram alltmer. I mitten av 70-talet utgjorde omsättningen i 

externhandeln bara en procent av detaljhandels totala omsättning (Boverket, 2004 i Kummel, 

2006). Enligt Boverket (2004 i Kummel, 2006) hade andelen av omsättningen i externhandeln 

inte stigit till mer än åtta procent år 1992, men sedan dess har tillväxten ökat kraftigt och 

omsättningen i externhandeln likaså. Sverige genomgår idag en total omstrukturering när det 

gäller detaljhandeln och omsättningen hade år 2005 beräknats till mer än 30 procent av 

detaljhandelns totala omsättning (Kummel, 2006).  

 

En annan sak som har påverkat utvecklingen i Sverige är att plan- och bygglagen (PBL) 

trädde i kraft 1987. Syftet med lagen var att ge ett styrmedel för kommunerna i Sverige när 

det gällde etableringsfrågor inom ramen för det kommunala plan- och byggmonopolet samt 

för vissa konkurrensaspekter. Kommunerna kunde själva då tillåta eller förhindra tillkomsten 

av olika typer av etableringar avseende handel (Statens pris och konkurrensverk, 1990).  

 

4.2. Utvecklingen i Östergötland 

Bergström och Wikström (2001) menar att utvecklingen i Östergötland i stort sett har skett i 

takt med resten av Sverige eller till och med något fortare, men det går att urskilja skillnader 

mellan de olika kommunerna. De kommuner i Östergötland som har haft den bästa 
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omsättningsutvecklingen är Linköping och Norrköping och de kommunerna med sämst 

utveckling är Finspång och Valdemarsvik. Att utvecklingen har varit så beror på att de mindre 

kommunerna har haft en mindre befolkningsökning än vad de större kommunerna har haft. De 

senaste årens befolkningsökning och inkomstökning har lett till att den totala köpkraften i 

länet har ökat. Konsumenterna i Östergötland tenderar enligt Bergström och Wikström (2001) 

att till stor del göra sina inköp från butiker i närområdet, vilket är positivt för länet. Något 

annat som också gynnar länet är att det i både Linköping och Norrköping finns stora 

köpcentrum som lockar människor från andra kommuner och län. Till exempel är det många 

Katrineholmsbor som åker till Norrköping för att handla (Bergström & Wikström, 2001). 

 

4.3. Utvecklingen av Ingelsta köpcentrum i Norrköping  

Nedan följer en sammanfattning av informationen som insamlats från intervjuerna med Britt 

Forsberg, näringslivsutvecklare och Björn Persson, före detta näringslivschef båda från 

Näringslivskontoret samt från Norrköping kommuns hemsida. 

4.3.1. Näringslivskontoret 

Näringslivskontoret är främst till för att främja näringslivet inom kommunen. De hjälper små 

och medelstora företag med kontakter och annat för att etableringen i Norrköpings kommun 

skall ske så bra som möjligt. Vidare hjälper de företag att diskutera sin utveckling inom 

regionen och även med att ge dem information om kommunens service, som till exempel 

hjälp med lokaler, mark och kontakter, möjligheter att utvecklas och växa samt vilka hinder 

det kan finnas för att etablera sig. Näringslivskontoret hjälper även till med att förmedla 

kontakter med andra organisationer eller andra företag inom regionen och de fungerar även 

som en kontakt mellan de företag som är etablerade i regionen och kommunen (Norrköpings 

kommun, 2007a).  

 

I Norrköping har under de senaste åren det externa köpcentrumet Ingelsta expanderat. Idag 

ligger cirka 70-80 handelsföretag på Ingelsta, som är ett gammalt industri- och 

jordbruksområde. Ytorna med åkermark som inte för så länge sedan fanns på Ingelsta har idag 

bebyggts och omvandlats till ett handelsområde. En andel av de industrikvarter som idag finns 

kvar kommer på sikt att omvandlas från industri- till handelsverksamhet. Ett sådant exempel 

är det område där Ericsson en gång hade verksamhet (se karta i bilaga 1).  
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Tidigare fanns i Norrköping en externhandelspolicy som innebar att handeln på Ingelsta inte 

fick öka mer än i city, men efter ökad efterfrågan från företag om att få etablera sig på 

Ingelsta beslutade kommunen att se över policyn. År 2004 stod en ny policy klar, den så 

kallade detaljhandelspolicyn (se bilaga 5). Den togs fram i samarbete med ett konsultföretag, 

som är expert på området, fastighetsägare, handlare samt politiker och tjänstemän från 

kommunen. Den nya policyn underlättade etableringar på Ingelstaområdet.  

Etableringen 

Det företag som har befunnit sig allra längst på Ingelstaområdet är Coop (före detta KF) som 

etablerade sig redan på 60-talet (se karta i bilaga 1). Ett annat företag som har varit etablerat 

på Ingelsta sedan länge är Essells som har funnits där sedan 1973. I början av 90-talet valde 

Ica Maxi, El-giganten och K-Rauta att etablera sig på området och något innan 

detaljhandelspolicyn skapades öppnade även Plantagen upp en butik. Under samma period 

började båda bygghandelsföretagen Bauhaus och Hornbach att visa intresse för att etablera sig 

på Ingelsta. Ett annat företag som också var intresserad av mark på Ingelsta var 

fastighetsbolaget AxFast. AxFast var främst intresserade av kvarteret Reläet som idag utgör 

Ingelsta Handelscentrum. AxFasts köp av mark samt Bauhaus och Hornbachs efterfrågan på 

mark bromsades upp av den rådande externhandelspolicyn. Det var mycket tack vare dessa tre 

aktörers efterfrågan på mark som fick kommunen att vilja göra något åt hindret av 

externhandeln i Norrköping. När den nya detaljhandelspolicyn var klar fick AxFast möjlighet 

att bygga nya lokaler på området, där bland andra Nordik och Jula finns representerade idag. 

 

AxFast har även varit involverad i andra byggen på Ingelsta då de tillsammans med det lokala 

fastighetsbolaget Trifast tidigare ägde byggnaderna där Media Markt och Mio nyligen 

öppnade sina butiker. De byggnaderna ägs idag av ett fastighetsbolag som heter Warburg-

Henderson. Fler företag är, när denna uppsats skrivs, på väg in på Ingelstaområdet. 

Fastighetsbolaget Eurocommercial properties kommer att bygga ut MaxiHuset med 6 000 m2 

under det kommande året och även AxFast kommer att bygga nytt mellan Bauhaus och 

byggnaden Adaptern. Det finns även mark ledig där före detta Danisco ligger, men i och med 

de trafikproblem som råder idag kommer en etablering där att dröja något. Persson (2007) 

förmodar att marknaden kommer att vara mättad en tid framöver, men det finns inför 

framtiden även funderingar på att bygga ut Ingelsta på andra sidan av E4:an.  
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Etableringshinder 

Det största hindret som Forsberg (2007) ser när det gäller Ingelstaområdet är trafiksituationen. 

I och med att handeln expanderar på Ingelsta ökar även trafiken och trafikproblemen. Det 

finns planer på att kunna förbättra dessa problem. Dels kommer Norrleden att knyta ihop 

E22:an med E4:an via Händelö och dels kommer Malmgatan att rätas ut, för att i större 

utsträckning leda genomfartstrafiken förbi Ingelsta. Innan det är bestämt hur Norrleden 

kommer att byggas har Vägverket reserverat en bit mark, på norra delen av Ingelsta, för att 

inget annat skall kunna byggas där (se reserverat område på kartan i bilaga 1). Vid MaxiHuset 

kommer det i framtiden att byggas två rondeller på grund av att det är bra för trafiksäkerheten 

då det underlättar vid vänstersvängar. Det finns idag i Norrköpings kommun en hel del tankar 

om hur trafikproblemen kan lösas eftersom det idag inte är optimalt. 

 

Förbindelsen mellan Sandbyhovsrondellen och Ingelstarondellen (se karta i bilaga 1) utgör ur 

miljösynpunkt ett problem då det är för mycket skadliga partiklar i luften. För tillfället finns 

ingen långsiktig lösning på detta problem men tills vidare bevattnar kommunen vägbanan 

med ett speciellt medel för att hålla partiklarna nere på marken så att de inte skall spridas ut i 

luften. 

 

När det gäller Norrköping generellt är det ekonomisituationen i Sverige som kan utgöra ett 

hinder, det beror på hur länge högkonjunkturen håller i sig. I city är det inte något problem att 

fylla lokalerna med hyresgäster utan där står företag på kö. Eftersom Ingelsta är nytt, är läget 

inte detsamma där som i city när det gäller köer av nyetablerade företag, men det kan komma 

att bli så i framtiden. Just nu är det fastighetsägarna som får leta företag till sina lokaler. 

 

Ingelsta var från början tänkt som ett område för volymhandel för att inte konkurrera med city 

men ju mer Ingelsta har vuxit desto fler butiker har blivit intresserade av att etablera sig där, 

inte bara volymhandel utan även mindre butiker. Eftersom volymhandel inte fungerar i city är 

det externa köpcentrum som gäller. 

Konkurrens 

I Norrköping är Ingelsta det enda externa handelsläge som kommunen vill utveckla för 

stormarknadshandel. Enligt Forsberg (2007) är handeln en näringsgren som expanderar och 

sysselsätter allt fler personer och Norrköping bör ta vara på detta och inte "ge bort" 

möjligheterna inom handeln till andra kommuner. Eftersom Ingelsta ligger på ett strategiskt 



Magisteruppsats i företagsekonomi 

Sofie Carlsson & Gabriella Engström  46  

bra läge då det ligger utmed E4:an, där många bilar passerar, har det blivit ett attraktivt 

område för företag att etablera sig på. Dock finns det idag inga skyltar till Ingelsta 

köpcentrum vid E4:an men det är något som kommunen är medveten om och håller på att 

förbättra för att kunna attrahera ännu fler kunder. Fastighetsägarna kommer enligt Forsberg 

(2007) att samarbeta mer och mer för att se till att Ingelsta blir en attraktiv plats att handla på. 

När några stora kedjor satsar på ett handelsområde blir det genast intressant för andra företag 

att etablera sig där.  

 

”Handel föder handel” 
– Britt Forsberg, Näringslivskontoret, 2007 

 

Kommunen är inte involverad i vilka företag som etablerar sig på Ingelsta utan de resonerar 

som följer: ”Konkurrensen skall finnas och där må de bästa vinna” (Persson, 2007). Det 

enskilda företaget får själv avgöra om det finns en marknad för det på Ingelsta eller inte. 

 

I Linköping finns Sveriges tredje största handelsområde, Tornby, vilken är en konkurrent till 

Ingelsta köpcentrum i Norrköping. Tornby kom dock igång tidigare än Ingelsta och ligger 

idag före Ingelsta både när det gäller antal butiker och omsättning. Enligt Forsberg (2007) har 

Tornby ungefär 500 000 besök från Norrköping årligen, vilket betyder att Norrköpingsbor 

åker dit flera gånger per år. Forsberg (2007) menar vidare att de i Norrköping inte vill att 

handeln i Tornby skall öka utan de vill ha kvar den där istället. Norrköping vill inte bara locka 

konsumenter från närregionen (Finspång, Söderköping, Valdemarsvik och Linköping) utan 

även från Katrineholm, Vingåker, Flen, Nyköping och Västervik. Handeln inom Norrköping 

har inte strävat så långt utanför kommunen tidigare men nästa steg för kommunen är att locka 

kunder till Norrköping utifrån. 

 

På Tornby i Linköping finns även IKEA etablerat, vilken är en attraktiv aktör på marknaden 

som kan vara svår att konkurrera med. Enligt Persson (2007) finns det i Norrköping en önskan 

om att IKEA även skall etableras där, men både Forsberg (2007) och Persson (2007) förmodar 

att i och med att det finns närmare tio möbelföretag på Ingelsta idag, kan de tillsammans 

utgöra en stark konkurrent till IKEA i Linköping. Det är idag inte nödvändigt att åka till 

Linköping för att köpa möbler utan Norrköpingsborna kan köpa allt till sitt hem på 

Ingelstaområdet. Att kunna besöka många olika möbelbutiker inom ett mindre geografiskt 

område kan förmodligen även locka människor från fler håll än Norrköping och Linköping. I 
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Norrköping finns även andra planer på att bygga ut, inte bara de planerade utbyggnaderna på 

Ingelsta utan även Hageby centrum3 kommer att byggas ut. Persson (2007) anser att det idag 

är en hård kamp om handeln inom Norrköping och redan nu har vissa mindre Coop och Ica 

butiker varit tvungna att stänga. 

 

4.4. Fastighetsägarna  

Nedan följer en sammanfattning av informationen som insamlats från intervjun med Olof 

Erstorp, projektledare på AxFast och Kenneth Malmberg, centrumledare på MaxiHuset vilket 

ägs av fastighetsbolaget Eurocommercial properties i Norrköping samt från respektive 

företags hemsidor. 

4.4.1. AxFast AB 

AxFast AB äger och utvecklar kontorsfastigheter främst i Stockholm men även olika 

fastigheter för handel och logistik i andra delar av Sverige och ingår i den fristående 

koncernen Axel Johnson Gruppen. Företaget har sedan starten 1992 utvecklats från att vara en 

förvaltare av Axel Johnson Gruppens rörelsefastigheter till att bli ett självständigt 

fastighetsbolag. Från början hade alla hyresgäster någon anknytning till Axel Johnson sfären 

men idag är det främst externa kunder som är etablerade i AxFasts lokaler (AxFast, 2007). 

Etablering 

AxFasts lokaler på Ingelstaområdet är de som kallas Adaptern, Reläet och Bauhaushuset (se 

karta i bilaga 1) och utgör tillsammans de byggnaderna som idag heter Ingelsta 

Handelscentrum. Byggandet av AxFasts lokaler har skett i tre etapper. Den första etappen var 

i november 2006 då byggnaden Adaptern öppnades. Därefter, i etapp två, öppnades i februari 

2007 byggvaruhuset Bauhaus och till sist i mars öppnades Reläet i etapp tre.  Under 2008 

kommer även etapp fyra påbörjas, då en ny lokal kommer att byggas mellan Bauhaus och 

Adaptern. För att AxFast skall påbörja bygget av nya lokaler har de som krav att 60 till 70 

procent av lokalerna skall vara uthyrda. Det var på grund av att inte tillräckligt många 

hyresgäster var klara när de skulle börja bygga som bygget har skett i olika etapper. Det är 

även viktigt för AxFast att någon av hyresgästerna har en stor dragningskraft, som till 

exempel en stor livsmedelsaffär. 

                                                 
3 Hageby centrum är ett köpcentrumsområde som ligger vid E22:an söder om city mot Söderköping. 
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Hyresgästmix 

När AxFast väljer hyresgäster till sina lokaler vill de få in en mix av olika sorters hyresgäster. 

De vill att hyresgästerna skall täcka in ett flertal olika sektorer, som till exempel dagligvaror 

(livsmedel), sport, heminredning, elektronik och konfektion. Erstorp (2007) anser att det är 

viktigt att ha en bred mix av hyresgäster men att det inte är helt avgörande vid beslutet om en 

ny butik får etablera sig eller inte. Han säger vidare att beslutet om var de olika sektorerna får 

etableras ofta styrs av kommunernas detaljplaner.  

 

Ibland kan det vara svårt för AxFast att hitta hyresgäster till sina lokaler men i och med att de 

har kontinuerlig kontakt med de större detaljhandelskedjorna för att diskutera olika lägen runt 

om i Sverige, kontaktar AxFast dem när det dyker upp något konkret. Inom vissa sektorer 

finns även en turlista för företag som vill etablera sig på området och de företag som ingår i 

Axel Johnson gruppen har förtur. AxFast ser idag till att ha en spridning på hur långt 

kontrakten sträcker sig, de på Ingelsta är idag på mellan 9 och 20 år. Vad som avgör hur långa 

kontrakten är beror på hur mycket lokalen är anpassad till butiken, som till exempel har 

Bauhaus ett kontrakt på 20 år då de har en stor lokal specialbyggd för dem. 

Konkurrens 

När AxFast skall satsa på nya lägen kan andra fastighetsföretag utgöra deras konkurrenter, 

men i Norrköping anser Erstorp (2007) inte att de har några konkurrenter. Eftersom att de 

redan ägde marken på Ingelstaområdet var det heller ingen konkurrens med Lundbergs4 om 

den, när de skulle börja bygga.  

Att skilja sig från mängden 

När AxFasts handelsområde är färdigbyggt kommer det ha en totalyta på cirka 39 000 m2. I 

den ytan ingår bland annat butiker inom sektorerna: livsmedel, elektronik, butiker av Jula- och 

Rustatypen och byggföretag som Bauhaus. Det som Erstorp (2007) anser lockar kunder till 

handelsområdet är förutom det breda utbudet av butiker även områdets läge. AxFast har lagt 

ned lite extra krut på att byggnaderna skall se snygga ut som ett sätt att differentiera sig mot 

andra köpcentrum. De har designat fasaderna på byggnaderna, vilket inte enligt Erstorp 

(2007) är vanligt på andra köpcentrum. 

                                                 
4 Lundbergs är ett fastighetsbolag i Norrköping som äger några av galleriorna i city. 
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4.4.2. Eurocommercial properties 

Eurocommercial properties är ett Hollandsbaserat investmentbolag som till största delen har 

köpcentrum i Sverige, Italien och i Frankrike. I Norrköping äger de idag MaxiHuset som är 

etablerade sedan september 1994 på Ingelstaområdet och har årligen 2.5 miljoner besökare. 

Malmberg (2007) var tidigare centrumledare för MaxiHuset men är sedan den första januari 

2008 centrumchef och förvaltare för både MaxiHuset och Bronzen och han börjar då att 

arbeta för ett amerikanskt företag (Jones Lang LaSalle) som förvaltar alla fastigheter åt 

Eurocommercial i Sverige (se karta i bilaga 1).  

Etablering 

Eurocommercial properties äger på Ingelstaområdet hela MaxiHuset och även byggnaden 

Bronzen, som ligger på andra sidan vägen från MaxiHuset. I Bronzen ligger företag som El-

giganten, K-Rauta, Djurmagasinet med flera. Innan MaxiHuset etablerades låg där ett 

jordbruksföretag. Eurocommercial rev lokalerna och byggde upp MaxiHuset på den gamla 

bottenplattan, vilket stod klart i september 1994. 

 

Malmberg (2007) berättade att Eurocommercial properties har ytterligare planer på att bygga 

ut MaxiHuset. Utbyggnaden kommer att innebära en ökning av lokaler med 6 000 m2, där 

antalet butiker kommer att öka från dagens 17 till 45 butiker. Dessutom kommer det att 

byggas ett garage under utbyggnaden för att ersätta de parkeringsplatser som försvinner i och 

med utbyggnaden. Nybyggnationen har precis påbörjats och den stora invigningen kommer 

att ske under april-maj 2009.  

Hyresgästmix 

Kedjorna som idag befinner sig i MaxiHuset är enligt Malmberg (2007) starka kedjor som 

lockar många kunder. Malmberg (2007) menar vidare att det är bra att ha stora kedjor med 

starka varumärken som hyresgäster för att de inte påverkas så mycket om lite sämre tider 

skulle uppstå. Hyresvärden slipper med tanke på detta utflyttningar och tomma lokaler som 

kostar pengar. Malmberg (2007) berättar att endast två butiker sedan 1994 har lämnat huset, 

vilket han tycker är positivt. Men han påpekar samtidigt att kunder gillar förnyelse så byten av 

butiker kan även vara positivt. 
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Idag är ungefär 80 procent av de nya hyresgästerna klara och redo att flytta in. Men resten av 

lokalerna väntar de med att tillsätta till närmare invigningen för att se hur trenderna på 

marknaden ser ut just då. De är inte oroliga för att några lokaler kommer att bli tomma därför 

att det redan nu är kö på butiker som vill in. Eurocommercial är intresserade av vilka butiker 

som etablerar sig i sina lokaler och att de går bra eftersom de har så kallade omsättningshyror, 

vilket innebär att ju bättre det går för hyresgästerna desto mer tjänar ägarna. Det gäller för 

dem att se till att marknadsföringen utåt är bra för att det lockar kunder och därmed kan 

företagen också gå bra. 

 

Inriktningen på butikerna som kommer att etablera sig i MaxiHuset kommer att vara hemma- 

och modebutiker och de kommer även att bygga ett område inne i huset där det finns olika 

restauranger för att kunderna skall kunna ta en paus under sin shopping. 

 

Kontrakten på de olika butikerna skiljer sig mycket åt. De stora kedjorna har längre kontrakt 

än de mindre kedjorna men det beror helt och hållet på butiken i fråga. För mindre butiker 

med kortare kontrakt kan detta vara bra om det är så att de vill flytta och för hyresvärden är 

det bra att ha längre kontrakt så att de slipper att ha tomma lokaler.  

Konkurrens 

Malmberg (2007) anser inte att Hageby centrum och city är deras konkurrenter utan de ser 

mer att städer som Nyköping och Linköping utgör en konkurrent. Detta eftersom att han anser 

att de istället är partner med Hageby och city då de tre köpcentrumen tillsammans lockar 

kunder till Norrköping. Han anser vidare att om de hade konkurrerat med varandra hade 

köpcentrumen självdött. De tre måste istället tillsammans marknadsföra Norrköping som en 

handelsstad, vilket de tre aktörerna idag redan gör. Om de lyckas locka kunden till 

Norrköping är det sedan upp till var och ett av köpcentrumen att locka in kunden till just deras 

handelsområde. Att de tre köpcentrumen lockar människor utifrån tjänar inte bara de själva på 

utan även kommunen, restaurangerna och hotellen i Norrköping.  

 

”Ett nytt Ullared fast en stad” 
– Kenneth Malmberg, MaxiHuset/Eurocommercial, 2007 

  

Malmberg (2007) anser att konkurrensen på Ingelstaområdet idag är hög och att det är bra 

därför att butikerna kan gynnas av varandra. Han menar att både kunden och butikerna gynnas 
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av att det finns ett brett utbud. När väl kunderna kommer till Ingelsta gäller det för butikerna 

att vara ännu tydligare med att visa vad de erbjuder och att det är de som är bäst. Enligt 

Malmberg (2007) stärker konkurrensen hela Ingelstaområdet, men de butiker som har känt av 

en stark konkurrens när den största etableringen pågick ser nu att trenden har vänt till att bli 

som vanligt. Detta anser Malmberg (2007) främst är för att det är svårt att slå nyhetens behag. 

Att skilja sig från mängden  

Vidare berättar Malmberg (2007) att de fokuserar på att använda sig av personalen i 

MaxiHuset, detta främst eftersom de skall ha de bästa butikerna och den bästa personalen 

samt att de kommer att arbetar allt mer med detta när MaxiHuset har byggts ut. Malmberg 

(2007) förmodar att personalen spelar större roll idag när en kund kommer och skall handla 

eftersom det finns både dubbel- och trippeletableringar i Norrköping och att de blir allt 

viktigare att kunden får det bästa mottagandet när de kommer till butiken. Han anser att det är 

viktigt att inte tappa servicen därför att det ofta är ett illa bemötande som kunden tyvärr 

kommer ihåg och pratar med sina vänner om. Det är viktigt att försöka se människan även om 

det är en stor galleria. Till exempel använder de sig på MaxiHuset inte av några fotomodeller i 

sina annonser utan personal som jobbar i gallerian detta för att kunden skall känna igen sig 

när de ser reklam och kommer till gallerian.  

 

Idag kan vara svårt att vara unik gentemot de andra köpcentrumen, men de försöker hitta på 

något för att stå ut mot mängden men måste även tänka på ekonomin. Meningen med 

MaxiHuset är att det skall vara ”den leende gallerian”. Malmberg (2007) anser att kunderna 

skall känna att de vill komma till MaxiHuset när de vill shoppa och umgås med vänner, det 

skall vara en upplevelse. MaxiHuset jobbar även en hel del med att annonsera i Katrineholm, 

Eskilstuna och Nyköping för att locka till sig fler kunder. Malmberg (2007) anser att de måste 

ha fler kunder till Norrköping än vad de har idag för att hela stadens handel skall överleva. 

 
MaxiHusets målgrupp är främst den bilburna barnfamiljen men de har själva gjort en 

undersökning på vilken deras målgrupp är och kommit fram till att det är en familj på två 

personer över 50 år där barnen just har lämnat hemmet. De som med andra ord inte riktigt har 

kommit till pensionen ännu. Satsningen är dock främst på familjer som precis fått barn 

eftersom det ofta är dem som letar efter alternativa möjligheter till att handla.  
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4.5. De intervjuade företagen  

Nedan följer en sammanfattning av informationen som insamlats från intervjuerna med 

Babyproffsen, Bauhaus, Em, Essells, Jula, Mio och Nordik i Norrköping samt från respektive 

företags hemsida. 

4.5.1. Babyproffsen 

På Babyproffsen i Norrköping intervjuade vi butikschefen Kenneth Ljungkvist. Nedan följer 

en sammanfattning av intervjun som inleds med en kort introduktion av företaget.   

 
Babyproffsen är idag en av Sveriges ledande babybutiker med 50 butiker i landet. 

Babyproffsen i sig är ett samarbete mellan alla butikerna och har tillsammans ett bolag som 

heter Babyproffsen AB som har sitt säte i Gislaved (Babyproffsen, 2007).  Marknadsförings-

avdelningen i Gislaved skapar månadsreklamen men sedan är det upp till varje butik att själva 

styra den lokala reklamen (Ljungkvist, 2007). Företaget har ett brett sortiment när det gäller 

allt vad en mamma och pappa kan behöva till sitt nyfödda barn (Babyproffsen, 2007). 

Babyproffsen har funnits etablerade i Norrköping sedan drygt 30 år tillbaka. Sedan 25 år har 

de legat i city i Norrköping. De flyttade ner till Ingelsta och öppnade den 22 februari 2007 och 

har idag en säljyta på 1 000 m2 med ett lager på runt 300 m2 till skillnad mot att hela butiken 

inklusive lager i city var på 300 m2 (Ljungkvist, 2007). 

Etablering 

Tankarna om att byta lokal och flytta till Ingelsta har enligt Ljungkvist (2007) pågått i 

omkring fem år. De förstod att de på sikt var tvungna att ligga på ett annat läge än vad de 

gjorde i city. Detta med tanke på att den lokalen och lagret var för små tillsammans, 

möjligheten att expandera inte fanns samt att parkeringen utanför butiken var dålig.  

 

Läget i sig i city var bra men inte tillräckligt bra för att kunna ligga där på sikt. Ljungkvist 

(2007) anser att kunden och handeln idag kräver mer volym, bättre priser och större utbud. 

För att Babyproffsen skulle kunna vara med och konkurrera med liknande aktörer och vara 

marknadsledande anser Ljungkvist (2007) att de var tvungna att expandera för att kunna 

erbjuda ett större utbud till kunden och kunna visa upp sina varor.   

 

Babyproffsen undersökte tidigt, bland annat AxFasts, lokaler på Ingelsta Handelscentrum men 

de valde till slut en lokal bakom Ingelsta Handelscentrum som passade dem bättre. Lokalen de 
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har idag är en av Ericssons gamla lokaler där de hade montering. Klövern5 som äger 

byggnaden bakom Ingelsta Handelscentrum köpte den i samband med att Ingelstaområdet 

började byggas ut.   

 

Babyproffsen behöver inte enligt Ljungkvist (2007) vara etablerade i hetluften på området 

utan det viktigaste för dem är att tillgängligheten med bil är bra. Detta är definitivt något som 

de ser som positivt med sitt läge idag och att även det på sikt kommer att etableras fler företag 

i huset. Ljungkvist (2007) anser att kunden söker efter Babyproffsens typ av butik. Det 

negativa med att ha flyttat från staden är att den spontana handeln försvinner samt att 

parkeringen utanför dem behöver struktureras upp för allas säkerhet. Men Ljungqvist (2007) 

anser även att det inte bara är deras parkering som behöver göras om utan hela 

Ingelstaområdets infrastruktur.   

 

Babyproffsens egen försäljning har koncentrerats mycket till fredagar, lördagar och söndagar. 

De har sett att söndagen har blivit mer utav en ”handlardag” jämfört med en ”tittardag” som 

det var tidigare. Kundens köpbeteende har under den senaste tiden förändrats. Babyproffsen 

har efter flytten till Ingelsta utökat sina öppettider på vardagarna och lördagar i jämförelse 

med inne i stan och har även öppet på söndagar.  

Konkurrens 

Babyproffsen har enligt Ljungkvist (2007) flera olika typer av konkurrenter. Dels har de dem 

från dagligvaruhandeln (Coop och Ica som har segment från deras produkter), fackhandeln 

(Babylandet) samt även konkurrens från de kombinerade butikerna som till exempel 

Lekhuset. Lekhuset har samma typ av barnvagnar som Babyproffsen men deras primära fokus 

är att sälja leksaker.  

 

Ljungkvist (2007) anser vidare att Babyproffsen som varumärke är väl etablerat och att deras 

erfarenhet har stärkts med åren. Ibland kommer det in mor- eller farföräldrar som känner till 

butiken och att kunderna förknippar butiken med deras goda anseende tycker Ljungkvist 

(2007) är bra.    

 

                                                 
5 Klövern är fastighetsägare till lokalen bakom Bauhaushuset där Babyproffsen har sin butik. 
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Konkurrensen var inte lika stor när de var etablerade i city men idag anser de att konkurrensen 

har ökat eftersom Babylandet och Lekhuset ligger nära. De märker idag en skillnad av att 

kunder jämför priser mellan butikerna. Detta ser Ljungkvist (2007) som något positivt för 

Babyproffsen samt även för kunden eftersom att båda kan gynnas av den. Han menar vidare 

att företaget hela tiden utgår från att de har maximal konkurrens är de mer beredda när och om 

konkurrensen väl kommer.  

Att skilja sig från mängden 

Ljungkvist (2007) anser att det idag blivit allt viktigare att skilja sig från mängden eftersom 

att produkterna blir allt mer lika konkurrenternas. Babyproffsen har för att skilja sig mot sina 

konkurrenter skapat ett eget märke. Servicen är allt viktigare för att sälja en produkt till en 

kund.  

 

Babyproffsens koncept är att vara marknadsledande när det gäller säkerhet på produkter och 

att ha märkesprodukter till ett rimligt pris. Ljungkvist (2007) anser att de vänder sig till en 

större kundgrupp på grund av att de inte är dyra. Babyproffsen är noga med att inte lämna ut 

en vagn till kunden utan att de själva har monterat ihop den i butiken och gått igenom och 

kontrollerat att den är säker. Säkerhet är något som är mycket viktigt när det gäller 

barnprodukter för att garantera att ingenting händer.  

 

Deras klädessortiment riktar sig till baby och barn upp till 3 års ålder och även mammor. 

Något nytt som Babyproffsen började med när de flyttade till Ingelstaområdet är att ha 

graviditets- och amningskläder. De vill med hjälp av detta försöka locka gravida till sig innan 

de blir mammor. Graviditets- och amningskläderna de idag har tagit in är en märkeskollektion 

men de vill försöka att hitta ett komplement till den för att bredda sortimentet.  

 

Babyproffsen försöker ständigt att förbättra sig och prova nya saker. Som till exempel att ha 

en tomte som kommer till butiken och gratis tar kort med barnen. Fungerar det detta år 

kommer de att fortsätta med det samt att kanske utveckla detta ytterligare lite mer nästa år. 

Tomten är något som butiken i Norrköping själva har valt att prova. 

 

”Om man inte öppnar dörren bakom hörnet 

så vet man inte vad som kan finnas där” 
– Kenneth Ljungkvist, Babyproffsen, 2007 



Magisteruppsats i företagsekonomi 

Sofie Carlsson & Gabriella Engström  55  

 

Babyproffsen har idag en bred målgrupp och den växer ständigt. Mor- och farföräldrar som 

målgrupp växer ökar eftersom det finns många fyrtiotalister som idag har en bra ekonomi. 

Ljungkvist (2007) antar inte att det är många morföräldrar som sitter hemma och har fått sina 

första barnbarn som inte vill handla till dem. Ljungkvist (2007) har funderat mycket på vilken 

deras målgrupp är eftersom att 20-25 åringar också är en bra målgrupp att fokusera på då de 

förmodligen kommer att bli föräldrar i framtiden. Babyproffsen har ett antal olika målgrupper 

som de fokuserar på. Både de som handlar idag och de som kommer att handla i framtiden.    

4.5.2. Bauhaus 

På Bauhaus i Norrköping intervjuade vi vice varuhuschef Per Wernqvist. Nedan följer en 

sammanfattning av intervjun som inleds med en kort introduktion av företaget. 

 
Bauhaus introducerade konceptet ”allt-under-ett-tak” redan 1960 då det första byggvaruhuset 

öppnade i Mannheim, Tyskland. Bauhaus koncept var unikt av dess slag på den tiden 

eftersom hantverkare tidigare hade fått leta i olika butiker för att hitta det de behövde. Kedjan 

satsar idag på ett brett sortiment med produkter till låga priser. Bauhaus har funnits i 

Norrköping sedan februari 2007 och har en butiksyta på 15 500 m2. Det finns totalt 12 stycken 

Bauhausbutiker i Sverige och de närmaste butikerna ligger i Botkyrka i Stockholm och i 

Västerås. Bauhaus har ett sortiment av totalt runt 150 000 artiklar med cirka 80 000 artiklar i 

Norrköping (Wernqvist, 2007).   

Etablering 

Bauhaus har en etableringsstrategi som går ut på att öppna 20 nya varuhus under de närmaste 

åren i främst större städer i Sverige. Eftersom att Norrköping är en stor stad och det fanns ett 

gyllene tillfälle att öppna på ett externt expanderande köpcentrum som Ingelsta valde de att 

etablera sig där. De behöver enligt Wernqvist (2007) enorma ytor när de skall öppna en butik 

och på Ingelsta fick de möjlighet till detta. Ett externt köpcentrum är ett måste för att de skall 

kunna etablera sig i en stad.  

 

De fördelar som Wernqvist (2007) kan se på Ingelsta är att det är ett externt område som det 

är lätt och smidigt att ta sig till med bilen. För tillfället är det inte så lätt som det borde vara 

med tanke på trafiksituationen men Wernqvist (2007) är förhoppningsfull om att det kommer 

att kunna bli bra i framtiden. Vid en etablering vill Bauhaus även se till att de ligger så nära 
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motorvägen som möjligt för att kunna locka fler kunder från städer runt omkring Norrköping, 

som till exempel från Linköping, Nyköping och Katrineholm. Det geografiska läget är en stor 

fördel och även att det fanns tillgänglig mark. Den enda nackdelen som Wernqvist (2007) kan 

se är trafiksituationen. 

 

När Bauhaus skulle etablera sig i Norrköping märkte de inga etableringshinder men hinder de 

har stött på i andra städer har varit att det inte finns tillgänglig mark och yta för att bygga ett 

nytt varuhus, ett exempel är i Linköping. 

Konkurrens 

K- Rauta är den konkurrent som är mest lik Bauhaus dock till en mindre skala, men förutom 

dem anser Bauhaus att de inte har någon heltäckande konkurrent utan de anser sig ha ett antal 

olika konkurrenter beroende på vilken avdelning det gäller. ByggMax är en konkurrent när 

det gäller bygg, Färgtema och alla andra färgbutiker när det gäller färger och Plantagen när 

det gäller trädgården. Andra konkurrenter som Bauhaus ser är Järnia, Jula, Woodys, Clas 

Ohlsson och Coop Bygg. IKEA kan även anses vara en konkurrent på vissa avdelningar. 

Bauhaus har med andra ord idag många konkurrenter, men Wernqvist (2007) anser inte att det 

är så hög konkurrens på Ingelsta med tanke på deras inriktning av butik. Wernqvist (2007) 

anser istället att alla företagen konkurrerar om kundens pengar.  

Att skilja sig från mängden 

Wernqvist (2007) anser att det är viktigt för dem att skilja sig från de andra aktörerna. 

Bauhaus vill ha ett heltäckande sortiment till låga priser med bra service. Kunderna skall 

kunna gå dit och köpa allt de behöver och få den hjälp som de vill ha. Att det finns många 

aktörer på marknaden gör att de hjälps åt att tillsammans driva in folk från andra regioner. 

Företagen lockar tillsammans kunder åt varandra.  

 

”Handel driver handel” 
 – Per Wernqvist, Bauhaus, 2007 

 

Bauhaus har ingen specifik målgrupp utan de riktar sig till all privatkonsumtion. De har varor 

som sträcker sig från lågpris till high end6 och varor för både kvinnor och män.   

                                                 
6 High end innebär exklusiva varor 
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Bauhaus erbjuder hemleverans med hjälp av en egen transportfirma. Priset på servicen beror 

på vad det är som kunden vill ha levererat. Detta på grund av att kunden kan få allt från stugor 

på 150 m2 till lampor levererade.  

4.5.3. Em 

På Em i Norrköping intervjuade vi butikschefen Anne-Charlott Pakkanen. Nedan följer en 

sammanfattning av intervjun som inleds med en kort introduktion av företaget. 

 
Em är en möbelkedja med 67 självständiga butiker i Sverige som grundades 1964 och som 

arbetar med franchisetagare (Pakkanen, 2007). Em har en vision om ”att skapa fler sköna 

hem, där människor kopplar av och trivs med möbler, idéer och heminredning” (Em, 2007). 

Den 16 augusti 2007 öppnade Em sin första butik på Ingelsta köpcentrum i Norrköping och de 

har i regionen även butiker i Linköping och i Nyköping. Butiken är idag 3 500 m2 stor med en 

sängavdelning som ligger på en tillbyggd övervåning på 400 m2 (Pakkanen, 2007). 

Etablering  

Em har letat efter ett bra läge för att kunna etablera sig i Norrköping under flera år och har 

sedan drygt två år tillbaka varit intresserade av den lokalen de idag ligger i. Anledningen till 

att Em etablerade sig på Ingelsta var att ägaren ville hitta ett område i Norrköping där handeln 

utvecklas och ett läge som ligger bra mellan deras andra butiker i Nyköping och Linköping 

för att täcka upp en större marknad. Eftersom att Em:s transporter åker längs med E4:an till de 

olika butikerna ansåg Pakkanen (2007) att Ingelsta var ett bra val. Ingelsta har ett stort 

upptagningsområde; både i Katrineholm, Flen, och Finspång. 

 

En fördel som Pakkanen (2007) ser med att de har etablerat sig på Ingelsta är att hon tror på 

området och dess läge och ser därför idag inga nackdelar. Hon tycker vidare att de har en bra 

lokal som blivit fint ombyggd. Trafikmässigt sätt ligger de bra till därför att de syns väl.  

Ett hinder som Em har sett var att lokalerna de var intresserade av inte var lediga så de 

började titta runt på vad det fanns för andra möjligheter till etablering i Norrköping. När de 

söker efter lokaler har det främst handlat om ytorna på lokalerna. Pakkanen (2007) menar att 

Em måste ha ett visst antal kvadratmeter för att kunna bygga upp sitt koncept.  
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Konkurrens 

Pakkanen (2007) anser att deras konkurrenter är allt ifrån Åhléns hemavdelning till Rum 

Interiör, Mio, Sova, Skinngruppen och Nordik. Hon menar att alla är konkurrenter och att det 

inte bara gäller möbelbutiker. Det finns många aktörer på marknaden men Em tycker att det är 

viktigt att de håller på sin egen profil och tror på sig själva och gör sitt allra bästa och inte 

sneglar så mycket på vad andra butiker och kedjor gör.  

 

Hon anser vidare att både kunden och företaget gynnas av den ökade konkurrensen. Kunderna 

är jättemedvetna och de åker ofta runt och jämför. Pakkanen (2007) har hört att många kunder 

tycker att det är skönt att kunna åka till ett område för att handla allt och få bra service och 

kan då vara villiga att betala något mer. 

 

Pakkanen (2007) anser att de på Em inte är intresserade av att dras med i något priskrig mot 

andra aktörer i området utan att de har sina priser och sitt utbud. De hoppas att kunden 

uppskattar den service och tid som de lägger ner även om de inte sänker priserna. De kan 

hjälpa till med idéer och hela hem åt kunden utan att kräva något tillbaka. Em gynnas enligt 

Pakkanen (2007) av konkurrensen eftersom det lockar många till området som är ute efter 

möbler.  

 

Hon hade gärna velat se att de låg ännu tätare tillsammans med de andra heminrednings-

butiker och kunnat kalla området för ”hemma”, för att kunderna skall slippa åka bil emellan. 

Pakkanen (2007) anser vidare att de måste välkomna konkurrensen men poängterar att de kör 

sitt eget ”race”.  

Att skilja sig från mängden 

Pakkanen (2007) anser att kundbemötande och deras service som de vill ge på Em är viktigt 

att fokusera på samt att de har ett bra utbud av varor som både är klassiska och trendiga. Det 

skall finnas någonting för alla kunder, allt ifrån den traditionella hörnsoffan i skinn som är 80-

tal till en modern loungesoffa i något häftigt tyg. Det är viktigt att de möter kundernas behov. 

Pakkanen (2007) anser att de inte skall tro att de är unika och att det är självklart att kunderna 

kommer till Em utan de måste se till att vårda ryktet de har hos kunden.  
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Kunderna kan själva kombinera sin soffa via ett ritprogram som Em erbjuder på sin hemsida 

samt att kunden kan se hur stor soffan skulle bli i just deras rum. För kunden är ett köp av en 

soffa en stor investering och det gäller att bemöta kundens behov så bra som möjligt.  

 

Enligt Pakkanen (2007) har Em en urkund. Det är en kvinna i 30-40 årsåldern (eller upp mot 

45) som står mitt uppe i livet och i karriären, med relativt små barn men som samtidigt är 

intresserad av att göra fint i hemmet. De brukar kalla henne ”Emma”.   

 

Em erbjuder hemleverans mot en kostnad inom Norrköping kommun och de erbjuder även 

montering om så önskas. Det är skönt för kunden att slippa bära in soffan och få allt skräp 

borttaget.  

4.5.4. Essells Heminredning 

På Essells Heminredning i Norrköping intervjuade vi Kenneth Sellin som både är delägare 

och butikschef. Nedan följer en sammanfattning av intervjun som inleds med en kort 

introduktion av företaget. 

 

Essells Heminredning är ett möbelföretag som är ett familjeägt och grundades 1961 av Stig 

Lindholm har varit etablerade på Ingelsta sedan 1973 i Norrköping. Essells ingick under en tid 

i Em-kedjan men valde 2004 att kliva av för att bli en fristående butik. Företaget har ett brett 

sortiment då de handplockar det bästa från svenska och utländska leverantörer (Essells, 2007). 

De har idag en lokalyta är totalt på 4 000 m² med en butiksyta på mellan 3 000 och 3 200 m² 

(Sellin, 2007). 

Etablering 

När Essells redan 1972 letade tomt att etablera sig på var det dåligt med det på 

Ingelstaområdet, men kommunen erbjöd dem den tomten som de har idag. Sellin (2007) anser 

att de behöver större ytor eftersom de är en möbelbutik för att kunna visa så mycket som 

möjligt av sitt utbud och city har då aldrig varit ett alternativ.  

Konkurrens 

Sellin (2007) anser att alla företag konkurrerar med varandra på Ingelsta. Han anser vidare att 

det finns för många möbelföretag på Ingelsta särskilt med tanke på att det idag finns sju till 
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åtta stycken på samma gata. Han tror inte att det är bra och att det förmodligen kommer att 

visa sig i framtiden. 

 

Läget för ett företag kan väl aldrig sägas vara helt stabilt men eftersom att Essells själva äger 

sina lokaler på Ingelsta ser de det som en fördel gentemot konkurrenterna, vilka hyr sina 

lokaler. Detta på grund av att hyrorna är ganska höga på Ingelsta. 

 

Egentligen tycker Sellin (2007) att det är bra att det finns många företag inom samma område, 

därför att området blir attraktivt. Ingelsta har blivit ett centrum för möbler men även ett 

centrum för alla andra branscher. Att konkurrensen har blivit hög ser Sellin (2007) inte som 

någon nackdel. Alla butiker konkurrerar ju med varandra och om en ny stor aktör kommer till 

marknaden måste det innebära mindre handel från någon annan butik. Sellin (2007) antar inte 

att så många kunder kommer från Nyköping för att handla på Ingelsta då de själva håller på 

att bygga ett externt köpcentrum, företagen på Ingelsta kan därför inte förlita sig så mycket på 

inpendlande kunder. Enligt Sellin (2007) har de inte märkt av någon extra tillströmning av 

kunder efter att Ingelsta handelsområde har vuxit fram, men det kan bero på att Ingelsta nu är 

inne i en övergångsfas där kunder är nyfikna på alla nyetableringar. 

 

En fördel för Essells är att de har varit etablerade på samma plats sedan länge då kunderna i 

Norrköping känner till dem. Eftersom erfarenhet är viktigt inom branschen anser Sellin (2007) 

att Essells har en stor fördel i att ha befunnit sig länge på Ingelstaområdet.  

Att skilja sig från mängden 

Essells försöker att ha klassiska möbler idag men erbjuder även en del moderna möbler. Sellin 

(2007) berättar att de i jämförelse med andra företag försöker komma ifrån att bara fokusera 

på moderna möbler. Essells riktar in sig lite på en äldre målgrupp men de försöker att vara så 

breda som möjligt därför att den moderna trenden är ganska smal, att den ändras ofta och 

Sellin (2007) anser att den tar slut någon gång och då kommer det klassiska tillbaka igen. 

Sellin (2007) anser att det är farligt att glömma bort det och försöker därför att ha kvar mycket 

av den klassiska stilen. 

 

Fördelen med att inte bli styrd uppifrån, att vara en fristående butik är att företaget själva kan 

bestämma vilket sortiment de vill ha och om det är något som behövs ändras utan att beslutet 
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behöver gå igenom en styrelse. I andra företag kan denna process pågå under en längre tid och 

det är då inte lika lätt att ändra till exempel sortimentet.   

 

Att konkurrensen är hög på Ingelsta gynnas självklart kunderna av, då utbudet är stort. Men 

Sellin (2007) anser att prislappen på möblerna idag knappt kan bli så mycket billigare därför 

att kalkylerna redan är för dåliga. Detta gör Essells tveksamma till prisbyten.  

 

Essells har idag längre öppettider än tidigare och Sellin (2007) anser att mer kraft måste 

läggas i butiken därför att mer personal behövs där. De har sedan drygt två år tillbaka även 

haft söndagsöppet. Sellin (2007) tror att söndagar bara är en kostnad för alla företag därför att 

försäljningen förskjuts till vissa dagar, och detta påverkar naturligtvis lönsamheten. 

 

Essells arbetar med en hel del beställningsvaror, som till exempel soffor. De har en 

leveranstid på 6-8 veckor för soffor, men varor som kommer från Kina har en leveranstid på 

drygt tre månader. Essells försöker därför komma ifrån produkter från Kina, mycket för att 

kvaliteten ofta är sämre på de produkterna.  

 

Essells erbjuder hemleverans mot en kostnad men de har märkt att fler och fler kunder väljer 

att hämta själva och därmed utnyttjas deras hemleveransservice mindre idag. 

4.5.5. Jula Postorder AB 

På Jula Postorder AB i Norrköping intervjuade vi varuhuschefen Magnus Hylén. Nedan följer 

en sammanfattning av intervjun som inleds med en kort introduktion av företaget. 

 
Jula Postorder AB är ett familjeägt företag som etablerades 1979. Verksamheten bestod i 

början av att sälja reservdelar till vedklyvar och sedan utvecklades företaget till att sälja 

vedklyvar. Jula har idag 15 000 olika artiklar i sina butiker. Jula var från början ett 

postorderföretag men 1985 öppnades det första varuhuset i Skara. Jula:s inriktning är att sälja 

produkter till villaägare, hemmafixare, lantbrukare och hantverkare. De har ett brett sortiment 

där en person med inställningen att han kan göra-det-själv kan hitta det mesta han söker med 

ett unikt maskinsortiment som även vänder sig till yrkesmänniskor och semiproffs (Jula, 

2007). I dagsläget finns det 23 Jula-butiker i Sverige och expansionen har främst skett de 

senaste fem åren med ett tiotal nya butiker, och nästa år går Jula även in i Norge med fem 

enheter. Jula öppnade upp en ny butik i Norrköping den 15 mars 2007 och har en säljyta på 
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2 500 m2 och en totalyta på 3 000 m2. Förutom ett fåtal extrema artiklar i katalogen, som 

storleksmässigt inte går att ha i lagret, har de alla artiklar i butiken. Den närmaste butiken 

finns i Linköping (Hylén, 2007). 

Etablering 

Anledningen till att Jula har etablerat sig på Ingelsta och i Norrköping är att Jula vill göra sitt 

namn välkänt på marknaden. Främst är Jula intresserade av större städer eller städer med 

dignitet när de skall etablera sig och har som mål att i framtiden fortsätta att expandera till 

flera städer.  

 

Hylén (2007) anser att trafiksituationen idag är en stor nackdel med Ingelstaområdet och att 

kommunen och fastighetsägarna skulle ha tänkt på det innan själva bygget drog igång. En 

nackdel som kan uppstå på grund av detta tror Hylén (2007) kan vara att kunderna tycker det 

är jobbigt att åka ut till köpcentrumet på grund av trafiksituationen. Hylén (2007) anser att 

rondellerna som finns utanför Willys (se karta i bilaga 1) och ut mot motorvägen är båda 

underdimensionerade och det märks speciellt under helgerna då det kan vara tvärstopp.  

Konkurrens 

Hylén (2007) anser att Julas huvudkonkurrenter är Biltema, Rusta och Clas Ohlsson men att 

de även konkurrerar med hela byggsektorn, som till exempel Bauhaus, K-Rauta och Beijers.  

 

”Idag kan ju alla butiker med viss  

självaktning erbjuda en skruvdragare” 
– Magnus Hylén, Jula, 2007 

 

Hylén (2007) anser på grund av detta att de även kan se Ica Maxi och Coop Bygg som 

konkurrenter. Även om Clas Ohlsson ligger inne i city ser de även dem som sina 

konkurrenter, på grund av att de har stora delar av det sortiment som Jula erbjuder. Hylén 

(2007) anser att det är hög konkurrens på Ingelsta och att det kan gynna de företag som är 

etablerade där. Jula ligger hellre på området med ”spottavstånd” till närmaste konkurrent än 

att ligga tre kilometer därifrån och bortglömd. Företagen kan tillsammans locka kunder till 

området.  



Magisteruppsats i företagsekonomi 

Sofie Carlsson & Gabriella Engström  63  

Att skilja sig från mängden 

Jula har själva valt att inte fokusera på bygg, de erbjuder till exempel inte kunden produkter 

som kakel, golv eller virke utan de har fokuserat på att erbjuda kunden ett brett utbud av 

verktyg. Jula är främst stora under vår och sommar när det gäller fritidsprodukter, till exempel 

bad och lek, partytält, camping och solstolar. Detta anser de differentierar dem gentemot 

Bauhaus men däremot inte Rusta då även de har börjat inrikta sig mer mot fritidsprodukter.   

 

Jula kör sitt ”race” och Hylén (2007) anser att det är viktigt att ha ett unikt sortiment främst 

för att kunden skall veta vad de kan hitta på Jula. De anser dock att det blir allt svårare att 

differentiera sig nu när alla går in och tar varandras marknadsandelar. Något som Jula har som 

få andra har är stora maskiner, till exempel svarvar och stora bearbetningsmaskiner. Det gör 

Jula lite unikt eftersom kunden inte hittar det hos någon av deras konkurrenter.  

 

Huvudmålgruppen på Jula är män i åldrarna 30 till 50 år men de försöker även vidga sina vyer 

med att tilltala de kvinnliga kunderna med till exempel hushållsprodukter, lampor, inredning 

och design. Hylén (2007) tror inte att de har tillräckligt med produkter för att tilltala de 

medvetna ungdomarna, men de försöker att inrikta sig på olika åldrar. De har till exempel 

introducerat dataspelstillbehör för att attrahera även den yngre målgruppen.   

 

Jula erbjuder inte hemleverans av varor som kunden kan köpa i butiken men däremot om 

kunden köper via deras postorderservice finns hemleverans att tillgå. Det går även att i 

butiken beställa hem produkter som inte finns representerade där, men kunden får då själv 

transportera hem sina varor. 

4.5.6. Mio 

På Mio i Norrköping intervjuade vi butikschefen Anders Ohlsson. Nedan följer en 

sammanfattning av intervjun som inleds med en kort introduktion av företaget. 

 

Mio grundades 1962 och är, med sina 64 butiker i Sverige, landets största detaljhandelskedja 

när det handlar om heminredning och möbler. Några av Mios butiker ägs av företaget men de 

flesta drivs av franchisetagare. Mio arbetar för att ha ett brett urval i sina butiker där de 

erbjuder möbler utifrån fem olika inredningsstilar: modern, skandinavisk, klassisk, romantisk 

och rustik (Mio, 2007). De på Mio bestämde sig för drygt ett år sedan för att flytta från 
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Klockartorpet7 till Ingelstaområdet och invigningen skedde den 25 oktober 2007. De har idag 

en butiksyta på 5 100 m2 med ett mindre lager på 800 m2 samt ett centrallager i Tibro för 

samtliga Miobutiker. De närmaste Miobutikerna ligger i Linköping och Nyköping (Ohlsson, 

2007). 

Etablering 

När Mio etablerade på Ingelsta var de främst intresserade av att själva köpa mark och bygga 

en butik, men ett hinder för Mio var bristen på mark så de bestämde sig för att hyra istället. 

Med tanke på av att Mio tidigt i byggprocessen skrev på kontraktet, har de själva kunnat vara 

med och bestämma en del av inredningen i lokalen. Dock inte alls så mycket som om de 

själva hade ägt byggnaden.  

 

Det är kundströmningen till Ingelsta i allmänhet som har lockat Mio att etablera sig där. 

Ohlsson (2007) anser att företag tillsammans drar kunder till området, det kan dock vara svårt 

att se det redan nu med tanke på att de inte har varit etablerade så länge på Ingelsta. Det de 

däremot redan nu kan se är en klar förbättring av försäljningen på Ingelsta jämfört med deras 

tidigare etablering i Klockartorpet där de låg ensamma.  

 

”Om ett företag vill vara en stor aktör på lång sikt 

 måste butiken finnas där kunderna finns” 
– Anders Ohlsson, Mio, 2007 

 

Ohlsson (2007) anser inte att det är negativt att som möbelföretag ligga i ett externt 

handelsområde eftersom att kunder ofta är villiga att åka lite längre för att köpa möbler. 

Vidare anser dock Ohlsson (2007) att de kan förlora försäljning på sina kringprodukter, som 

till exempel kuddar, lampor och gardiner, då den spontana shoppingen försvinner helt på 

Ingelsta eftersom det ofta är planerade inköp där.  

 

Eftersom de har flyttat från Klockartorpet till Ingelstaområdet tror Ohlsson (2007) att de kan 

attrahera fler sörmlänningar och Finspångsbor än tidigare på grund av vart Ingelsta är beläget. 

Han anser att de redan nu kunnat se en stor förändring av detta från när de låg i Klockartorpet. 

                                                 
7 Ett område som ligger sydväst om Norrköping, med andra ord på andra sidan Norrköping då Ingelstaområdet 
ligger norr om staden.   
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Inpendlande folk åker sällan runt och letar efter en butik och att området är nytt och fräscht 

förmodar Ohlsson (2007) kan attrahera kunder till Ingelsta.  

 

Ohlsson (2007) anser att anledningen till att de inte tidigare har flyttat till Ingelstaområdet 

beror på att själva utvecklingen där endast skett under de senaste 3 åren samt att de tidigare 

inte har känt av det tryck som nu råder angående konkurrensen. Mio anser även att det är 

viktigt att ligga nära sina konkurrenter och inte på andra sidan Norrköping som tidigare och 

där kanske bli bortglömda.   

Konkurrens 

Han menar vidare att de konkurrerar om kundens pengar och att det med andra ord är alla 

butiker som säljer något som utgör deras konkurrenter. Vidare kan vissa aktörer vara mer eller 

mindre svåra att konkurrera med. Ohlsson (2007) anser att det blir roligare på marknaden om 

det finns flera aktörer som säljer möbler och det blir då lättare att tillsammans med de andra 

möbelföretagen attrahera kunden att lägga pengar på möbler istället för att till exempel köpa 

en TV. 

 

Vidare tycker Ohlsson (2007) att konkurrensen har ökat på Ingelsta det senaste året. De 

märkte främst att de hade färre besökare i Klockartorpet innan de etablerade sig på Ingelsta. 

Han vet dock inte om det beror på de andra möbelbutikerna eller bara generellt att kunderna 

inte kom till dem.  

 

Personalen på Mio känner att det bara är positivt för dem att ligga på Ingelsta. Ett huvudskäl 

till att de flyttade till Ingelsta var för att få några starka aktörer i närheten. Ett exempel på 

detta är att de idag ligger bredvid Media Markt och de anser sig gynnas av det då mannen ofta 

går in där medan frun i lugn och ro går runt på Mio. De kommer även i framtiden få några 

ytterligare nya grannar. Detta anser Ohlsson (2007) både gynnar dem och kunden.  

Att skilja sig från mängden 

Ohlsson (2007) menar att det är viktigt för dem att skilja sig från de andra möbelföretagen. De 

gör detta med hjälp av att de fem olika stilarna som nämndes i inledningen om Mio, vilka de 

delar in sina produkter i och inte bara har en nisch på de moderna produkterna utan de 

försöker även att vara lite bredare än andra aktörer. De olika stilarna använder de sig av som 

redskap när de skall inreda butiken samt även som ett redskap för att bli lite tydligare mot 
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konsumenterna för att de lättare skall kunna hitta vad de gillar. Ohlsson (2007) påpekade dock 

att de var på väg mot att endast gå mot det moderna hållet men att de ansåg att det kunde bli 

lite för enkelspårigt. Mio vill bli lite mer kompletta och har därför utökat sin avdelning med 

accessoarer (500 m²) och har även en stor mattavdelning. En kund kan idag göra underverk i 

sitt hem bara med hjälp av att byta ut textiler och småsaker som till exempel mattor, textiler 

eller kuddar. Mio tillverkar idag möbler och accessoarer som kan matcha varandra både med 

färg och med material för att kunden skall kunna köpa helheten. De har en färgkoordination i 

alla deras fem stilar. På Mio försöker de att skapa helheten till produkten och skapar därmed 

ett mervärde hos kunden. Med detta anser de skilja sig från sina konkurrenter. Eftersom Mio 

är en kedja kan de styra en hel del över sitt sortiment eftersom de beställer sina varor från 

samma leverantör och kan påverka inköpen.  

 

Ohlsson (2007) anser att Mios målgrupp främst är den 25-45 åriga kvinnan eftersom att detta 

är deras utgångspunkt när det gäller deras reklamer och annat och detta är ett medvetet val 

gjort av marknadsföringsavdelningen på huvudkontoret. Målgruppen har den senaste tiden 

även utökats över 45 år eftersom kunderna i dessa åldrar har yngre värderingar än tidigare. De 

riktar sig nu även till den lite mognare konsumenten jämfört med tidigare.  

 

Mio erbjuder kunden hemleverans och även montering, mot en viss kostnad, om det är så att 

kunden efterfrågar det. Sedan några år tillbaka erbjuder Mio även inredningshjälp. Personalen 

sitter ned med kunden antingen hemma hos kunden eller som konsultation i butiken med hjälp 

av en ritning och hjälper till med ruminredning och möbleringsförslag. Mio försöker att skapa 

ett mervärde till kunden med hjälp av att erbjuda detta. 

4.5.7. Nordik 

På Nordik i Norrköping intervjuade vi butikschefen Ann-Sofie Andersson. Nedan följer en 

sammanfattning av intervjun som inleds med en kort introduktion av företaget. 

 

Nordik är ett helt nystartat möbel- och inredningsföretag i Sverige som för tillfället finns i 

Linköping och i Norrköping. Båda butikerna ligger belägna i de externa köpcentrumen i 

städerna; Tornby och Ingelsta. Nordik firar nu ettårsjubileum då butikerna öppnades under 

2006, i september i Linköping och i oktober i Norrköping. Företaget kommer i början av 2008 

också att expandera sin verksamhet och öppna sin tredje butik, i Västerås. Företaget satsar på 

inredning vilket de på hemsidan beskriver med att de erbjuder spännande och tidsenliga 
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möbler och inredningsdetaljer (Nordik, 2007). Butiken i Norrköping är på 2 000 m2 inklusive 

cirka 300 m2 som är lager (Andersson, 2007).  

Etablering 

Nordiks ägare undersökte efter bra marknader när de fick idén till att starta butiken. Tornby i 

Linköping lockade eftersom det är det tredje största externa köpcentrumet i Sverige. Eftersom 

Norrköping ligger nära och Ingelsta också håller på att bli ett starkt handelsområde var det en 

naturlig ort att öppna en butik. Att Norrköping blev ett naturligt val berodde även på att 

Tornby och Ingelsta har liknande koncept med fristående butiker. 

  

Nordik har fått positiv respons på att de ligger där de ligger idag, främst från dem som 

kommer utifrån Norrköping, till exempel från Svärtinge, Nyköping och Katrineholm. Även 

om Nordik inte har börjat annonsera i dessa städer eller områden, hittar många ändå till 

Ingelsta och det tycker de är mycket positivt för företaget och även för alla andra företag på 

Ingelsta. 

 

Andersson (2007) tycker dock att det finns en hel del infrastrukturella problem med 

Ingelstaområdet, som till exempel in- och utfarten, där det ofta blir långa köer när det är lite 

tryck som till exempel på helgerna. Parkeringarna är stora och bra men Andersson (2007) 

anser att problemet ligger i att det är svårt att ta sig in och ut från området. Hon anser vidare 

att kommunen eller Ingelstaområdet har brustit i kommunikationen eftersom det finns två 

vägar att komma in till Ingelsta men det är främst den ena infarten som används. Det är synd 

att det inte finns en bussförbindelse som åker förbi området då det skulle underlätta för 

kunden och det är i dagsläget svårt att cykla eller gå till eller inom området. Andersson (2007) 

tycker det är synd att området är lite för mycket anpassat för personer som har bil. Dessa 

nämnda faktorer anser Andersson (2007) kunde ha lett till att det hade gynnat området lite 

mer om det hade tänkts på innan etableringen skedde.  

 

Andersson (2007) tycker inte att det känns som om marknadsföringen av Ingelsta som 

handelsområde har varit så stark. Frågan är vem som skall ta hand om det när Ingelstaområdet 

tillhör många olika företag. Det är annorlunda i Hageby, MaxiHuset och i city eftersom de har 

sina egna ägare. Hon anser vidare att en centrumledare för hela Ingelstaområdet skulle kunna 

stärka området ytterligare. Hon påpekar även att det kan vara lite motsägelsefullt med en 

centrumledare på grund av att många butiker som har etablerat sig på Ingelsta är där för att de 
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vill ha en egen butik. På Ingelsta står företagen på egna ben men en gemensam hemsida skulle 

inte vara helt fel. Det är bra att veta vad handelscentrumet står för och hur det lockar till sig 

folk. Hon anser att det ännu finns mycket att arbeta med på Ingelstaområdet.  

 

Vidare förmodar Andersson (2007) att de flesta företag i området hade hoppats på en större 

tillströmning av kunder. För Nordiks del är det bra just nu och de är själva nöjda men hon tror 

att den låga tillströmningen till en början kunde ha berott på att svenska folket är 

vanemänniskor och hon tror vidare att det tar ett tag innan de vänjer sig vid ett externt 

köpcentrum. Att ändra människors köpbeteende är inte lätt.  

 

Andersson (2007) tror på området på sikt men att det krävs insatser från olika håll som till 

exempel från kommunen med att förbättra trafiksituationen. Hon ser en stor fördel i att alla 

möbelhandlare finns på området. Dels gynnar det stora utbudet kunderna men hon tror att 

konkurrensen även gynnar företagen, att det alltid kan göra företagen bättre. Åker kunden till 

Mio kanske de även stannar till hos Nordik för att se om de har ett bord som passar till den 

soffan de precis har köpt. Det är bättre att alla är inom samma område då företagen 

tillsammans lockar kunder till sig. Ett företag får aldrig känna sig nöjd i en detaljhandel utan 

det måste alltid vara ett framåtsträvande företag som vill utvecklas.  

Konkurrens 

Nordik håller tillsammans med en konsultfirma på att undersöka vilka deras konkurrenter är 

samt vem deras urtypskund är. En tydlig konkurrent anser de Mio vara. Alla möbelföretag är 

på ett eller annat sätt konkurrenter till Nordik, men de anser att IKEA, i och med sina låga 

priser, lever sitt eget liv men är en bra förebild för andra möbelföretag. Andersson (2007) 

anser att de ligger någonstans i mellanprissegmentet, då deras sortiment inte är exklusivt dyrt 

men inte heller består av lågprisvaror.  

 

Andersson (2007) anser vidare att det, mellan möbelföretagen, är hög konkurrens på Ingelsta 

eftersom det är många som idag har etablerat sig där. Det gäller att ta hand om alla kunderna 

och att hela tiden ha en fräsch och uppdaterad butik och ligga steget före sina konkurrenter 

med det senaste. Men det gäller även att de kringliggande butikerna hjälper till att dra kunder 

till området.  
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Nordiks läge är bra och de har fått bra respons efter att de har satt upp skyltar på fönstren om 

vad som finns i butiken. Nordik är en butik med ett helt nytt koncept där de idag även 

försöker att ta fram lite egna produkter, som till exempel tyger och annat tillsammans med 

sina leverantörer (Andersson, 2007).  

Att skilja sig från mängden 

Många kunder som kommer till Nordik tror att de är dyra men så är inte fallet. Detta kan 

enligt Andersson (2007) bero på att Nordik jobbar både med välkända varumärken mixat med 

egna produkter, externa leverantörer samt atmosfär i butik. Nordik erbjuder både en klassisk 

stil men även lite mer designade möbler. Företaget inriktar sig mot en bred massa samtidigt 

som de kompletterar med traditionella produkter och det som är kommersiellt.  

 

Det är viktigt att vara unik i jämförelse med de andra. Andersson (2007) menar att unikheten 

kan ligga i olika aspekter, både när det handlar om service och sortiment. Företag måste skilja 

sig med sitt sortiment men även med hur de visar upp produkterna och hela paketet för 

kunden. Nordik försöker att inte ha samma produkter som någon annan butik har. Det gäller 

att ha en tydlig och unik nisch och att de som jobbar kan det som finns i butiken, därför att det 

är det personliga bemötandet som avgör ett köp.  

 
Mycket av företagets fokus ligger på servicen och att det skall vara kul, spännande och 

inbjudande att handla på Nordik. Inriktningen i butiken är att de säljer möbler och accessoarer 

till hemmet. Nordik har valt att lägga en bred inriktning mot just accessoarer och dekoration, 

det vill säga lampor, det dukade bordet, kökssaker, bad samt bädd. Andersson (2007) anser att 

den inriktningen kan göra att den lojala kunden kommer tillbaka och att den nya kunden blir 

lojal på grund av att de kontinuerligt förändrar den avdelningen till skillnad från avdelningen 

med möbler som inte förändras lika ofta. För att ha en bra service anser Andersson (2007) att 

det är viktigt att medarbetarna bemöter och tar hand om kunden, att de ser kunden och hälsar 

när kunden kommer in. Kundens första intryck är viktigt. 

 

Nordik differentierar sig gentemot sina konkurrenter med tanke på att de själva har öppnat ett 

litet kafé inne i butiken. Kaféet skall leda till att kunderna känner att de är i en avkopplande 

miljö. Andersson (2007) anser att en av nackdelarna med området är att de inte finns några 

andra matställen eller caféer på den sidan av Ingelsta.  
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Nordiks målgrupp är bred, från 20 år och uppåt. Deras huvudmålgrupp är en medveten, 

uppdaterad kvinna i 32-35 årsåldern som inte är priskänslig men ändå medveten om det 

senaste rådande modet. Till vardagsrum har de klassiskt, lounge och även moderna möbler. 

De försöker att hålla en bredd där för att täcka in så många kunder som möjligt. Andersson 

(2007) pratar även om en mental ålder hos kunden. Två 35 åringar kan vara otroligt olika i 

sätt och tycke. Det är omöjligt att tillfredsställa alla men Andersson (2007) anser att gemene 

man kan hitta något hos dem.  

 
 
Nordik erbjuder både hemleverans till kunden och montering. När det gäller sofforna bär de 

upp soffan, monterar och tar med allt skräp. De har olika priser på monteringen beroende på 

vad det är som kunden frågar efter.  
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5. Analys 

I detta kapitel kommer den erhållna empiriska informationen att analyseras utifrån den 

insamlade teoretiska referensramen. Utgångspunkten i analysen ligger i studiens fråge-

ställningar och syfte.  

 

5.1. Externa köpcentrum 

Enligt Bergström och Fölster (2005) är det utbudet, priset och tillgängligheten som påverkar 

konsumenternas val om var de skall handla. Vi har sett att det i Norrköping tidigare inte har 

funnits ett lika stort utbud av volymhandel då Ingelsta som handelsområde inte fanns. Dock 

har en stor förändring skett där den senaste tiden och vi fick vid intervjuerna med Forsberg 

(2007) och Persson (2007) ta del av hur denna utveckling har skett. Att PBL skapades gjorde 

det möjligt för alla kommuner i Sverige att själva bestämma var och om de ville att till 

exempel externhandel skulle utvecklas i deras kommun. Norrköpings kommun skapade med 

hjälp av lagen den dåvarande externhandelspolicyn, vilken gjorde det nästintill omöjligt för 

Ingelsta att växa som det har gjort idag på grund av att området inte fick växa mer än vad city 

gjorde. År 2004 skapades den policy som gäller idag; detaljhandelspolicyn, vilket skapade 

gynnsammare förutsättningar för handeln att växa så mycket som den har gjort fram till idag.  

 

Bergström och Fölster (2005) menar vidare att företag idag måste anpassa sig efter 

konsumenternas höga krav som till exempel att kunderna har vant sig vid att kunna åka till ett 

ställe och där köpa allt de behöver. Några av företagen som vi har intervjuat har uttryckt att 

ett ökat krav från konsumenterna idag har lett till att butikerna måste ha öppet längre. När 

många företag utökar sina öppettider känner även andra sig tvungna att göra det för att inte 

förlora kunder. I Norrköping har trafikproblemen ökat som ett resultat av att många företag 

har etablerat sig inom ett och samma område. Vi anser att detta har lett till att det kan ses som 

att konsumenternas krav om att hitta allt på ett ställe i Norrköping har uppfyllts med tanke på 

att det externa köpcentrumet på Ingelsta har vuxit fram men på grund av den ökade 

tillströmningen av kunder har lett till att framkomligheten till butikerna har minskat. Detta 

kan i sin tur leda till att kunderna blir missnöjda och undviker att handla på Ingelsta för att 

slippa köer.  
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Flera av företagen har nämnt att de måste ha stora ytor för att kunna öppna upp en butik, 

vilket var en av de stora anledningarna till att de etablerade sig på just Ingelsta. Bergström och 

Fölster (2005) anser att logistik är en viktig faktor för företag, vilket också har haft stor 

betydelse för flera av företagen vid valet att etablera sig, till exempel har faktumet att 

Ingelstaområdet ligger nära E4:an varit av stor betydelse.  

 

Porter (1994) anser att konkurrensomständigheter på marknaden inte är välordnade i början av 

ett externt köpcentrums tillväxt på grund av att det ofta utgör en snabbt växande marknad. På 

Ingelstaområdet har vi kunnat urskilja detta som att infrastrukturen inte riktigt har hunnit 

byggas färdigt ännu.  

 

5.2. Etablering 

Eftersom Babyproffsen och Mio tidigare har befunnit sig i Norrköping och nu flyttat till 

Ingelstaområdet tyckte vi det var intressant att ta reda på vad Ingelstaområdet kunde locka 

med mer än vad deras tidigare positioner i Norrköping gjorde. Det visade sig att det inte var 

av samma anledning som de båda flyttade till Ingelsta. För Babyproffsens del handlade det 

mest om lokalen då den de tidigare hade i city inte var anpassad efter ett företag med ett 

sortiment som behöver utrymme att visas upp på. För Mios del var det att ha ett läge i 

närheten av sina konkurrenter som lockade då de i Klockartorpet dels låg ensamma och dels 

inte låg på en lika bra plats som de nu gör på Ingelstaområdet. Enligt Hallgren (2006) utgör 

marknadsområdet ett element som påverkar en etablering, där det geografiska läget bör tas i 

beaktning och även hur långt företagets potentiella kunder kommer att vara villiga att åka för 

att besöka dess butik. Ohlsson (2007) på Mio anser att det som möbelföretag inte är en 

nackdel att vara beläget i ett externt köpcentrum då kunden ofta är beredd att åka lite längre 

vid till exempel ett möbelinköp, men att de i Klockartorpet förlorade inpendlande kunder då 

sannolikheten att de åker runt och letar efter en butik är lägre. 

 

Essells har som nämnts tidigare varit beläget på Ingelsta långt innan det blev ett 

handelsområde. Enligt Sellin (2007) fanns det inte så många lediga tomter på den tiden då de 

etablerade sig på området men han påpekar att det viktigaste för dem var att de kräver stora 

ytor. Anledningen till att de etablerade sig där de är idag var att de blev erbjudna den tomten 

av kommunen och att den stämde in på deras storlekskrav. Även för flera av de andra 

företagen var området för etablering och ytan på lokalen en stor faktor att ta i beaktande vid 
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letande av lokal eller mark på Ingelsta, eftersom det till exempel krävs stora ytor för att bygga 

upp ett Bauhausvaruhus. Flera av företagen har även påpekat att det var viktigt för dem att 

ligga i ett externt köpcentrum och eftersom att Ingelsta också är ett expanderande 

handelsområde gjorde det att området blev extra intressant. Pakkanen (2007) på Em tyckte 

även att Ingelsta var ett bra val med tanke på att de har lager både i Nyköping och i Linköping 

samt faktumet att Norrköping ligger mitt emellan dessa städer underlättar logistiken för 

företaget. En annan fördel med Ingelsta som har nämnts vid intervjuerna är att 

upptagningsområdet är stort då kunder kan lockas från närliggande kommuner och att 

området är lättillgängligt från E4:an. Detta tror vi ytterligare kommer att underlätta då de 

skyltar som kommunen skall sätta upp, visar var Ingelsta ligger. Alla företag har framhållit att 

området och ytan på mark eller lokal på ett eller annat sätt har påverkat valet att etablera sig 

på Ingelsta och därmed kan vi urskilja att Ingelsta som marknadsområde för företagen var en 

viktig faktor att beakta vid etableringen, vilket även Hallgren (2006) framhöll. 

 

Hallgren (2006) ser inte bara en faktor som påverkande vid en etablering utan han urskiljer 

även ett flertal andra. Tillgängligheten till området påverkar kunden beroende på hur lätt eller 

svårt det är att ta sig till handelsområdet. Några av företagen har nämnt att det är bra 

parkeringsytor på Ingelsta och att tillgängligheten till området, med tanke på närheten till 

E4:an är positiv. Dock påpekar majoriteten av företagen att trafiksituationen i dagsläget är en 

nackdel, på grund av att de anser att infrastrukturen behöver göras om då det ofta är köer vid 

in- och utfarterna och detta kan i värsta fall enligt Hylén (2007) på Jula leda till att kunder 

undviker att handla på Ingelsta. Andersson (2007) på Nordik menar att kommunen har brustit 

i information då endast en infart till området används även om det idag finns två tillgängliga. 

Hon menar vidare att det är synd att det enbart är anpassat för bilburna kunder och inte för 

kunder som vill cykla eller gå till eller på området. Dessutom finns idag ingen buss som 

stannar inom det område som kallas Ingelsta Handelscentrum, vilket utgörs av AxFasts 

lokaler. Tre av företagen; Em, Essells och Mio har inte nämnt trafiksituationen som en 

nackdel på Ingelstaområdet. En slutsats som kan dras utifrån företagens olika positioner på 

Ingelstaområdet (se kartan i bilaga 1) är att det endast är de företag som ligger på den östra 

sidan av Ingelstaområdet som ser trafiken som ett stort problem, alltså i det område där 

AxFasts lokaler Reläet, Adaptern och Bauhaushuset ligger. 

 

Även Forsberg (2007) på Näringslivskontoret har uppmärksammat trafiksituationen som ett 

problem på Ingelsta, vilket hon förklarar med att handeln har expanderat för fort för att 
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omstruktureringen av trafiken skulle hinna med. Kommunen har i dagsläget olika planer på 

förbättringar av infrastrukturen, dels med hjälp av att till exempel styra om den trafik som 

idag passerar igenom området, utanför området och de skall även bygga nya rondeller utanför 

MaxiHuset, men hon berättar att det ännu finns problem som de i dagsläget inte har någon 

långsiktig lösning på. Vi tror att området kommer att bli attraktivare efter det att 

trafikproblemen har tagits omhand med tanke på att det då blir lättare för kunder att ta sig till 

och inom området.  

 

Hallgren (2006) har som exempel marknadsförningskostnader som en ytterligare faktor som 

påverkar etablering. Malmberg (2007) berättade vid intervjun att MaxiHuset, city och Hageby 

centrum tillsammans kan locka kunder till Norrköping. Maxiområdet annonserar till exempel 

inte bara i Norrköping utan även i andra kommuner. Att det finns många företag på 

Ingelstaområdet idag som utgör ett stort utbud för kunden, kan också bidra med att locka folk 

till Norrköping. En nackdel som dock har påpekats är att hela Ingelstaområdet inte har någon 

gemensam marknadsföring utan att det i dagsläget är upp till var och en att locka kunder till 

sig. Andersson (2007) på Nordik anser att det kan vara svårt att utse en centrumledare för hela 

området då det tillhör många olika företag, men hon tror vidare på en gemensam hemsida. Vi 

har inte fått någon information om det finns planer på att genomföra någon gemensam 

marknadsföring men vi tror dock att det skulle kunna underlätta för kunder som är 

intresserade av området. Vi skulle själva haft nytta av det i början av vår studie för att enkelt 

kunna se vilka butiker som ligger på området och var dessa ligger. 

 
I teorikapitlet finns utöver de tre faktorer som har diskuterats ovan, ytterligare en faktor som 

enligt Hallgren (2006) påverkar vart ett företag skall etablera sig, nämligen konkurrens. 

Konkurrens har varit ett mycket omtalat ämne under våra intervjuer och en djupare 

analysering av detta kommer att ske senare i detta kapitel.   

 

De sju företagen vi intervjuade har tagit hänsyn till lite olika faktorer när de ville etablera sig 

på Ingelstaområdet men något som de flesta har gemensamt är att de tror att det faktum att det 

finns så många olika typer av butiker på Ingelsta lockar kunder till området. Det är bara 

Babyproffsen som inte har nämnt det som en fördel men Ljungkvist (2007) påpekar istället att 

han är positiv till att konkurrensen är högre för dem på Ingelsta än vad den var i city, då 

kunderna kan jämföra priser och produkter mellan Babyproffsen och dess konkurrenter. Även 

om Sellin (2007) på Essells också anser att det är bra att det finns många företag inom samma 
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område tycker han dock att det nu på Ingelstaområdet inom möbelbranschen har blivit ett par 

företag för många och han tror att det med tiden kommer att visa sig att det inte var helt bra. 

Men majoriteten av respondenterna är positiva till att området har vuxit så mycket som det 

har.  

 
Om ett nytt företag kommer in på marknaden kan det påverka de redan etablerade företagen 

inom samma bransch om kapaciteten där ökar. Porter (1994) förklarar att de andra företagen 

kan reagera på olika sätt, i ett sätt att försöka fylla överkapaciteten, som till exempel med 

hjälp av prissänkningar. Detta är även någonting som Bergström (2002) nämner: att företag 

kan reagera med hjälp av prissänkningar om de anser att konkurrensen blir för hög. Detta kan 

i sin tur leda till att lönsamheten försämras. Men Pakkanen (2007) påpekar däremot att Em 

inte vill vara med och kriga mot de andra aktörerna på marknaden om priser utan de har redan 

sina priser satta och fokuserar mer på den position som de har. Sellin (2007) på Essells menar 

att priserna redan är så låga och att det inte går att sänka dem mycket mer om till exempel 

kvaliteten på produkterna skall bestå. Eftersom Sellin (2007) inte heller är intresserad av att 

sänka priserna på sina produkter talar både han och Pakkanen (2007) emot vad Porter (1994) 

anser kan inträffa vid en nyetablering. De övriga fem företagen vi har intervjuat har inte 

nämnt prissänkningar som en effekt av deras egna eller de andra företagens etableringar på 

marknaden. Forsberg (2007) på Näringslivskontoret förklarade att kommunen inte har något 

att göra med vilka företag som får etablera sig på Ingelstaområdet, utan det de är intresserade 

av är att det finns konkurrens, men att det sedan är upp till varje företag att utvärdera om det 

finns plats för dem på marknaden. Detta är något som även Porter (1994) påpekar, att företag 

innan de väljer att etablera sig på en ny marknad måste veta att de klarar kostnaderna som 

etableringen medför.  

 

Idag anser inte respondenterna att de varit tvungna att reducera sina priser för att kunna 

konkurrera på Ingelsta men Porter (1994) menar att en nyetablering ofta kan leda till att 

företagen måste sänka sina priser för att fortsätta att vara konkurrenskraftiga. Vi tror att 

situationen idag inte kan bestå om det kommer att etableras många fler företag inom varje 

bransch då antalet någon gång kommer att blir för stort. Vi tror detta på grund av att det idag 

finns många etablerade företag på Ingelsta och att många fler är på väg. Detta är även 

någonting som Sellin (2007) på Essells nämnde med tanke på att priserna redan är så pressade 

och att han anser att det idag redan finns för många företag inom Essells bransch.  
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5.2.1. Etableringshinder och motåtgärder från konkurrenter 

Enligt Porter (1994) finns det många tänkbara hinder för företag som vill etablera sig på en ny 

marknad men de företag vi har intervjuat har inte märkt av några stora hinder. De hinder som 

några av företagen upplevde när de skulle etablera sig på Ingelsta var att de lokalerna de var 

intresserade av inte var lediga och brist på mark för att bygga egen lokal. Ett exempel på detta 

är att Mio ville bygga eget men tillgängligheten till mark saknades. Ett hinder som tidigare 

har funnits på Ingelsta, som även har nämnts ovan, var den dåvarande externhandelspolicyn 

som gjorde det svårt för företag att etablera sig på Ingelsta eftersom området inte fick växa 

mer än vad som gjordes i city. Men i dagens läge när detaljhandelspolicyn har ersatt 

externhandelspolicyn underlättar det för nyetableringar på Ingelsta och är därmed idag inget 

hinder. Porter (1994) beskriver statlig politik som ett hinder vid etableringar där till exempel 

vissa begränsningar kan utgöra ett hinder för nyetablerande företag. På Ingelstaområdet har 

staten inte haft någon inverkan på etableringen i och med att ansvaret lades över på 

kommunerna när PBL skapades, men däremot skulle vi vilja benämna hindret med 

externhandelspolicyn som begränsningar via den kommunala politiken. 

 

Vi har även i teorikapitlet presenterat tre andra exempel på strukturella etableringshinder och 

även två tänkbara motåtgärder från redan etablerade företag som även de kan utgöra hinder. 

Nedan har vi analyserat om även dessa kan ha utgjort något hinder för företagen vid 

etableringen på Ingelsta. 

 

Av de sju företag som vi har intervjuat är Essells det företag som har legat på Ingelsta längst. 

Eftersom de har funnits där så pass länge hoppas Sellin (2007) att Norrköpingsborna känner 

till dem. Porter (1994) anser att det är en fördel att vara först på en marknad för att till 

exempel att skapa en relation med kunder och att nyetablerade företag får räkna med att få det 

tufft till en början innan de har hunnit bygga upp sin position på marknaden. Sellin (2007) på 

Essells påpekar dock att det inte alls är säkert att deras kunder bara är lojala till dem på grund 

av att de har legat där längst utan att de även kan handla hos andra företag. Anledningen till 

detta kan vara att de flesta av de andra företagen som vi har intervjuat är stora kedjor och 

därför kände många Norrköpingsbor kanske redan till dem innan de etablerade sig på Ingelsta. 

 

Flera av respondenterna har påpekat att de tycker att deras egen butik har ett bra läge på 

Ingelstaområdet. Pakkanen (2007) på Em tycker det på grund av att de syns väl från vägen 
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och Andersson (2007) på Nordik benämner deras läge som ”kanon”. Enligt Porter (1994) kan 

det vara en nackdel för nya företag som vill etablera sig på en marknad att de befintliga 

företagen har skaffat sig gynnsamma lägen. På Ingelsta anser vi inte att detta har påverkat 

nyetablerade företag då området är ett nytt och växande handelsområde där det ännu finns 

utrymme för lokaler med bra lägen, eller att det åtminstone fanns bra lägen kvar när de 

intervjuade företagen i denna uppsats skulle etablera sig på Ingelstaområdet. Vidare har det 

potentiella hindret kapitalbehov inte nämnts som hinder men detta skulle kunna vara för att 

mängden kapital inte har påverkat mer på Ingelsta än vad det skulle ha gjort för kedjorna att 

etablera sig i någon annan kommun i Sverige.  

 

Porter (1994) menar att nyetablerade företag kan förvänta sig motåtgärder från konkurrenterna 

om marknaden de går in på har en långsam tillväxt. Detta kan vara därför att en minskning av 

marknadsandel kan medföra en lägre försäljningsvolym, men däremot om marknaden är 

snabbt växande behöver det inte påverka företagen så mycket även om de förlorar viss 

marknadsandel. Ingelstaområdet utgör inte direkt någon långsamt växande marknad utan 

tvärtom, eftersom att området har expanderat kraftigt under de senaste åren. De flesta 

företagen är mycket positiva till området och till den höga konkurrensen. Vi anser att det kan 

vara på grund av det Porter (1994) framhåller, att Ingelsta som handelsområde växer snabbt 

och företagen påverkas därför inte negativt av att fler företag etablerar sig där. Sellin (2007) 

på Essells påpekar dock att alla butiker konkurrerar med varandra och om det kommer ett nytt 

stort företag till marknaden förmodar han att det kan innebära mindre handel från något annat 

företag. 

 

5.3. Konkurrens 

De flesta företag som vi har intervjuat anser att det är bra med konkurrens och att den på 

Ingelstaområdet är hög. De tycker att den har ökat den senaste tiden på grund av alla de 

etableringar som skett på Ingelstaområdet. Enligt Nationalencyklopedin (2007) handlar 

konkurrens om att det råder rivalitet mellan olika aktörer. Hur pass stark själva konkurrensen 

är beror på de mål som aktörerna har uttryckt och hur mycket de själva kan agera utan att en 

stor konflikt förekommer med en annan aktör. Om konkurrensen blir alltför hög på området 

kan det hända att det inte bara är positivt för företaget utan att det även kan vara negativt. 

Sellin (2007) på Essells anser att detta idag är fallet då det finns totalt sju till åtta stycken 
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möbelbutiker på området och att flera är på gång att etablera sig. Detta är något som han tror 

kommer att märkas av i framtiden.    

 

För att ett företag skall skapa tillväxt är konkurrens en av de viktigaste förutsättningarna 

eftersom det leder till att konsumenten får mer möjlighet att välja mellan olika produkter och 

att företagen inspireras att konkurrera om de konsumenter som finns på marknaden 

(Dominius, 2005). Med tanke på den höga konkurrensen på marknaden anser Andersson 

(2007) på Nordik att det blir allt viktigare att de tar hand om sina kunder och ser till att ha en 

fräsch och uppdaterad butik samt att de ligger steget före sina konkurrenter. Alla företagen 

tycker att det har blivit allt viktigare att ha bra service, men med tanke på att det idag finns 

mellan 70 och 80 butiker på området och att flera är på gång in så gäller det för företagen att 

stå ut från mängden.  

 

Att konkurrensen är hög på området anser som tidigare nämnts de flesta företagen, dock finns 

det vissa kommentarer om varför eller varför inte. Till exempel anser Bauhaus inte att 

konkurrensen är hög och det är på grund av att Wernqvist (2007) tycker att deras sortiment är 

så brett att de inte har en enda konkurrent som har hela deras sortiment. Att de flesta butikerna 

har sett att konkurrensen är hög på området tror vi kan bero på att det idag finns så många 

butiker på området.   

 

Enligt Dominius (2005) är det inte bara företaget som tjänar på att konkurrens finns utan att 

även konsumenten gör det. Pakkanen (2007) på Em hade även velat se ett helt område med 

bara heminredningsbutiker som hon tror skulle underlätta för kunden. Vissa möbelföretag 

tycker att de idag ligger lite långt ifrån sina konkurrenter men eftersom att de ligger inom 

samma område kan de tillsammans attrahera kunden att lägga pengar på möbler istället för att 

till exempel köpa andra produkter. Hylén (2007) på Jula tycker att det är bättre att de ligger på 

ett område med ”spottavstånd” till närmaste granne och konkurrent än att ligga flera kilometer 

därifrån. Respondenterna på företagen tycker att de tillsammans med de andra företagen kan 

locka kunder till området och att de gör området attraktivt. White och Gray (1996) förklarar 

att grundtanken med att ha ett köpcentrum är att försäljningen skall öka mer än om företagen 

hade legat var och en för sig.  
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Malmberg (2007) på Eurocommercial anser inte att Hageby centrum eller city är deras 

konkurrenter utan han vill hellre se dem som sina partner. De tre köpcentrumen undersöker 

tillsammans olika städer som ligger runt omkring Norrköping, som till exempel Nyköping och 

Linköping, för att se hur de kan locka konsumenter till Norrköping och att de istället skall 

hjälpas åt att marknadsföra Norrköping som en handelsstad. Detta anser Malmberg (2007) att 

de gör idag och att det inte bara är de tre köpcentrumen som tjänar på att det kommer 

inpendlande kunder till Norrköping utan även kommunen, restaurangerna och hotellen. 

Malmberg (2007) säger att han skulle vilja se Norrköping som ”ett nytt Ullared fast en stad” 

och att konkurrensen stärker hela Ingelstaområdet. 

 

Ett företag kan vara tvunget att vidta vissa åtgärder när konkurrens uppstår på marknaden för 

att det skall fortsätta att vara konkurrenskraftigt. Exempel på detta som vi har sett under 

intervjuerna är att Essells och Babyproffsen har ändrat sina öppettider från tidigare inte bara 

på vardagarna utan att de även idag har söndagsöppet. Detta var en åtgärd som de ansåg sig 

var tvungna att göra för att kunna vara konkurrenskraftiga. Sellin (2007) på Essells är inte 

positiv till detta då han menar att försäljningen inte ökar utan istället förskjuts till söndagarna, 

och därmed får företagen bara en extra kostnad. Essells har även börjat att outsourca sina 

hemleveranser för att de istället skall kunna använda sin personal i butiken. Sellin (2007) på 

Essells anser att butiken idag kräver mer personal än tidigare och en av anledningarna till det 

tror vi kan vara att konkurrensen har ökat samt att servicen till kunden har blivit allt viktigare.  

 

Hemleverans är dock något som de flesta företagen gör samt att de även erbjuder montering. 

Anledningen till att till exempel Jula inte erbjuder hemleverans är att de har en 

postorderservice som tar hand om allt det och att Babyproffsen inte erbjuder detta tror vi kan 

bero på att de inte säljer några produkter som kräver detta. Service och hemleverans kan ses 

som ett sätt att skapa mervärde till kunden, men egentligen tror vi att det inte handlar om ett 

mervärde för kunden utan det idag av kunden ses som ett standarderbjudande. 

5.3.1. Statiskt och dynamiskt synsätt på konkurrens 

Enligt Bergström (2002) finns det två olika synsätt på hur konkurrens mellan två företag kan 

undersökas. Dessa två synsätt är dels det traditionella synsättet, som utgår från ett statiskt 

perspektiv, och dels ett dynamiskt synsätt som ser konkurrens som en dynamisk process. Det 

statiska synsättet handlar om att företaget anses konkurrera med företag som säljer liknande 
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produkter eller tjänster och det dynamiska handlar om att företagen konkurrerar om 

konsumenternas köpkraft.  

 

De vi anser har ett statiskt synsätt är Babyproffsen, Jula och Nordik. Detta baserar vi på att de 

endast nämnde konkurrenter som säljer liknande produkter. De har även sett att kunderna 

jämför deras produkter med konkurrenternas produkter. Hylén (2007) på Jula nämner att de 

har många konkurrenter idag på grund av att alla butiker i stort sätt kan sälja något av det som 

de säljer.  

 

De företag vi anser utgår från det dynamiska synsättet är Bauhaus, Em, Essells och Mio, på 

grund av att de anser att deras konkurrenter sträcker sig utanför deras egen bransch. Som 

exempel anser Pakkanen (2007) på Em att deras konkurrenter är alla butiker som 

överhuvudtaget säljer någonting. Vi tror, som även Sellin (2007) på Essells nämnde, att det 

kan vara negativt för de redan etablerade företagen om det kommer in flera butiker till 

området då det kan innebära att en annan butik får mindre handel. Att de företag som vi 

nämnde anser att de konkurrerar om köpkraften tror vi beror på att en kund kan hitta 

substitutvaror för deras produkter och dessutom kanske kunden väljer att resa istället för att 

till exempel bygga om sitt kök eller göra om vardagsrummet.  

 

5.4. Konkurrens i detaljhandeln 

Detaljhandeln i Sverige har förändrats den senaste tiden och vissa av de företag som vi har 

intervjuat har ändrat sitt sortiment för att kunna attrahera fler kunder. Några exempel på detta 

är vad Hylén (2007) på Jula nämnde om att en konsument idag i stort sätt kan köpa en 

skruvdragare var som helst. Det är ett bevis på att fler och fler butiker börjar bredda sitt 

sortiment och kanske inte bara fokuserar på ett fåtal produkter. Flera andra företag har försökt 

att skapa ett mervärde till kunden med hjälp av att till exempel bredda sitt sortiment med 

accessoarer eller att erbjuda inredningshjälp med hjälp av ritprogram. Vi tycker att detta är ett 

bra sätt att differentiera sig mot andra företag och att det även skapar ett mervärde för kunden. 

 

Enligt Vickers (1995, i Björnerstedt, 2006) gäller det för företag att sträva efter att producera 

den bästa varan till det bästa priset. Bauhaus är ett av de företag som har detta som 

målsättning, att vara billigast på de varor som de säljer till den kvalitet som de har. Vi anser 

att detta kan stärka företaget att finnas kvar på marknaden.  
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Nedan kommer en genomgång av tre olika sätt på hur konkurrens kan ske. Dessa är regional 

konkurrens, konkurrens mellan olika marknadsplatser samt konkurrens mellan olika 

butikskoncept (Bergström, 2002). 

5.4.1. Regional konkurrens 

Utvecklingen av detaljhandeln i Sverige har förändrats mycket den senaste tiden särskilt 

under de senaste 30 åren där butikernas storlek har ökat och har flyttat till externa 

handelsområden. Två faktorer som har påverkat varför detaljhandeln i Norrköping har 

förändrats den senaste tiden är som nämnts tidigare PBL och detaljhandelspolicyn. För att 

Östergötlands handel och Ingelsta skall kunna växa och expandera som köpcentrum behöver 

kommunen tillsammans med butikerna locka kunder till området både från närregionen och 

från andra kommuner (Bergström & Wikström, 2003). Handeln inom Norrköping har inte 

tidigare strävat så långt utanför kommunen, men Persson (2007) på Näringslivskontoret anser 

att nästa steg för kommunen är att locka kunder till Norrköping utifrån. Vi tror att handeln i 

Norrköping kommer att öka med tiden men att området i sig fortfarande är relativt nytt och att 

konsumenter från andra städer mer och mer får upp ögonen för området.  

 

Enligt Persson (2007) ville de från början att IKEA skulle etablera sig på Ingelsta men idag 

finns det ett stort antal heminredningsbutiker vilket gör att utbudet på möbler och hemartiklar 

ändå är stort. Enligt Bergström (2002) finns handeln där kunderna är och eftersom att fler 

kunder nu för tiden tenderar att flytta ifrån landsbygden och in i städerna hamnar handeln i de 

befolkningstäta regionerna. Något som också många kunder nu för tiden föredrar är att handla 

på de större marknadsplatserna som ligger i eller i anslutning till städerna. Vi tror inte att 

saknaden av IKEA kommer att leda till att handeln minskar, med tanke på att de 70-80 butiker 

som idag finns på området kan själva locka kunder till sig utan hjälp av jätteföretaget IKEA.  

5.4.2. Konkurrens mellan marknadsplatser 

På grund av att externa köpcentrum har expanderat har små Ica butiker varit tvungna att 

stänga ner för att de inte längre var lönsamma (Bergström, 2002). Enligt Malmberg (2007) 

tror han inte att Hageby centrum och city har påverkats av att handeln på Ingelsta har 

expanderat, men vi vet dock inte hur detta kommer att bli efter det att MaxiHuset och Hageby 

centrum är helt klara med sina respektive utbyggnader.  
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Ingelstas läge tilltalar även konsumenter från andra regioner eftersom det är enkelt att ta sig 

dit från E4:an, även om det dock är en del justeringar angående skyltar och infrastruktur som 

behöver tas hand om. Ett sätt att tilltala så många kunder som möjligt är att ha en bra 

blandning av butiker som köpcentrumet består utav.  

5.4.3. Konkurrens mellan olika butikskoncept 

Konkurrens mellan olika butikskoncept sker på samma sätt som mellan olika marknads-

platser, men istället för att konkurrera med butiksutbud och tillgänglighet konkurrerar de med 

till exempel olika varuutbud och priser inom en marknadsplats (Bergström, 2002). Detta är 

någonting som Malmberg (2007) på MaxiHuset nämner på grund av att han anser att det är 

svårt att konkurrera med dragningskraften av nyetablerade butiker men att det är bra för hela 

området att det etableras nya stora butiker. Enligt Bergström (2002) blir de företag som satsar 

på rätt butiker framgångsrika medan de som satsar på fel blir utkonkurrerade. Malmberg 

(2007) anser att det är viktigt för företagen att de inte tappar servicen därför att det ofta är ett 

illa bemötande som kunden tyvärr kommer ihåg och pratar med sina vänner om. Det är viktigt 

för företaget att arbeta på det så att de kan vara framgångsrika.  

 

5.5. Företagskluster  

I ett kluster ingår ett antal olika aktörer som alla har samma möjligheter och motsättningar. 

Företagen har olika produkter som antingen liknar varandra eller fungerar som komplement 

till varandra (Karaev, Koh & Szamosi, 2007). På Ingelstaområdet finns det idag en stor 

mängd olika företag som säljer allt från dagligvaror till möbler till stora maskiner. Med andra 

ord kan konsumenter finna mycket av det som de kan behöva i livet. I och med den stora 

mängden företag på området ökar konkurrensen vilket kan gynna företagen på en rad olika 

sätt. Ett av de företagen som vi har intervjuat som har sett den höga konkurrensen som mycket 

positiv är Mio. De flyttade till området från Klockartorpet för att de insåg att de lätt kan bli 

bortglömda av kunderna om de inte ligger relativt nära sina konkurrenter. Porter (1998b) 

påpekar att konkurrens inom ett kluster skapar större värde för företagen däri än om de skulle 

vara etablerade var för sig. I och med att Ingelstaområdet har blivit ett attraktivt handels-

område kan vi anta att hyrorna på lokalerna är högre än lokalhyror på andra mindre attraktiva 

områden i Norrköping. Vi tror att de företag som har etablerat sig på Ingelstaområdet därför 

bör ha ansett att värdet för dem att etablera sig är högre där än på andra områden. Både 
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Karaev, Koh och Szamosi (2007) och Christensen och Kempinsky (2004) menar dessutom att 

konkurrensen blir kraftigare inom ett kluster än om företagen ligger utanför ett kluster.   

5.5.1. Diamantmodellen  

Diamantmodellen kan användas för att påvisa vilka faktorer som påverkar ett områdes 

framgång där företag tillsammans skapar konkurrenskraft inom eller emot andra områden. I 

modellen urskiljs fyra olika faktorer som påverkar där vi ser efterfrågeförhållanden och 

produktionsfaktorer som de största påverkningsfaktorerna för den snabba uppkomsten av 

Ingelsta som handelsområde (Porter 1998a). Detta anser vi på grund av att efterfrågan från 

stora volymhandelsaktörer om mark på området var hög samt att det fanns utrymme att bygga 

stora lokaler. Att området ligger nära E4:an har setts som en positiv faktor vid etableringar då 

området är lättillgängligt för både företagen gällande logistik och dess kunder från 

närliggande regioner. Trots att infrastrukturen på vissa delar av området är under kritik har ett 

flertal butiker ändå påpekat att parkeringsmöjligheten är god. Porter (1998a) anser att det är 

viktigt att ta hänsyn till konsumenternas behov. Vi tror att lättillgängliga parkeringar och bra 

infrastruktur är behov som konsumenterna idag efterfrågar. Eftersom att det idag finns ett 

stort antal företag inom olika branscher tror vi att det borde finnas en hög efterfrågan i 

Norrköping.  

 
Efter att Ingelstaområdet väl hade börjat växa blev konkurrensen (Söderström et al. 2001) 

mellan de etablerade företagen en betydelsefull faktor för Ingelstaområdets fortsatta 

utveckling därför att hög konkurrens pressar företagen att förbättras och utmärka sig mer emot 

sina konkurrenter. Alla respondenter påpekar att det är av vikt att på något sätt vara unika och 

att lägga mer fokus på att framhäva företaget eller byggnaderna, till exempel så satsar AxFast 

idag mer på design. Porters (1998a) sista faktor relaterade och stödjande industrier har vi inte 

utskiljt som viktig på Ingelstaområdet men eftersom det finns många företag på området sätter 

det press på deras utveckling. Till exempel arbetar Mio idag mer med accessoarer idag än 

tidigare. 

 

5.6. Att skilja sig från mängden  

De möbelföretag som vi har intervjuat har olika inriktningar på sina möbler men vi kan 

sammanfatta det som att de alla delvis har en inriktning mot klassiska möbler. Stilar som även 

finns i butikerna utöver den klassiska stilen är; lounge, modern, skandinavisk, romantisk och 
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rustik. Möbelföretagen använder sig av dessa stilar när de skall möblera och ställa ut sina 

produkter. Utöver detta har vissa butiker inte bara sina stilar i fokus när de skall utforma sina 

butiker utan Nordik och Mio har till exempel även den senaste tiden allt mer börjat fokusera 

på accessoarer, som till exempel lampor, bad och kökssaker, samt att Mio även har en stor 

avdelning för mattor. Alla butiker strävar efter att ha ett brett sortiment för att kunna täcka in 

en så stor kundgrupp som möjligt för att enklare möta kundens behov.  

 

Vissa av de företag som vi har intervjuat tillverkar själva sina produkter och kan då påverka 

hur deras sortiment skall se ut samt även att de kan färgkoordinera sina stilar. Detta är ett sätt 

för dem att skapa helheten till sina kunder för att så många som möjligt skall kunna handla 

hos dem. I och med att Essells inte ingår i någon kedja utan är fristående kan de själva 

bestämma vilka varor de vill ha i sitt sortiment samt om de vill byta ut något. Sellin (2007) på 

Essells nämnde att de anser sig ha en fördel med tanke på att de har erfarenhet av deras långa 

etablering på området.  

 

Andersson (2007) på Nordik anser att de skiljer sig från de andra butikerna på grund av att de 

har designade produkter med välkända varumärken men att de även har en mix av sina egna 

produkter. Enligt Kotler (2000) kan företag differentiera sig med hjälp av designen på sina 

produkter och detta anser vi stämmer bra in på Nordik. Något annat som har hjälpt Nordik att 

differentiera sig ytterligare är att de har ett eget kafé i butiken. Enligt Bergström och Fölster 

(2005) finns det ofta ett område med restauranger men på den östra delen av Ingelstaområdet, 

där bland andra Nordik ligger saknas det i dagsläget. Detta har Andersson (2007) på Nordik 

påpekat som en brist för området. Däremot på andra sidan Ingelstaområdet finns i dagsläget 

planer på att bygga ett restaurangområde inne i MaxiHuset. Vi tror att en ökning av antalet 

restauranger på hela området skulle kunna underlätta för kunden då de kan spendera hela 

dagen på området. Med tanke på att MaxiHuset ligger på den västra sidan av området så 

skulle det behövas restauranger även på östra sidan speciellt idag när infrastrukturen inte är 

optimal.  

 

Vi anser med tanke på vad Porter (1994) nämner att ett företag inte behöver vara unikt på en 

viss produkt för att skilja sig från sina konkurrenter utan att det även kan vara unikt med hjälp 

av till exempel ett brett sortiment eller att de kan differentiera sig med sin speciella typ av 

service till kunden. Ett antal av respondenterna har nämnt att de inte konkurrerar med sina 

priser utan att de konkurrerar med sin service och med sitt utbud av produkter. Företagen 
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nämner vidare att ett företag inte kan överleva bara med att konkurrera med sitt utbud utan att 

de måste erbjuda någonting mer.  

 

MaxiHuset försöker att skilja sig mot andra köpcentrum med hjälp av att använda sig av 

personalen som jobbar i huset i sin reklam för att kunderna enkelt skall känna igen sig när de 

kommer dit. En anledning till att de gör det är enligt Malmberg (2007) för att personalen idag 

har blivit allt viktigare med tanke på att servicen mot kunden spelar större roll och kan 

påverka en konsuments val mer idag. Ett sätt för AxFast att försöka att skilja sig från sina 

konkurrenter är att de har fokuserat mer på att deras byggnader skall med hjälp av en 

snyggare design attrahera fler kunder.   

 

Alla respondenterna anser att det är viktigt att vara unika och att skilja sig från sina 

konkurrenter. Davies och Brooks (1999) anser att företag måste skapa sig något unikt för att 

konkurrera med andra. Detta är något som vi har sett att alla företagen gör på olika sätt. Detta 

nämner respondenterna är på grund av att produkter inte skiljer sig åt lika mycket idag som 

tidigare och att det då blir svårare att differentiera sig mot andra. De anser att det är viktigt att 

de själva kör sitt eget race mot sina konkurrenter för att på så sätt utmärka sig. Att servicen 

har blivit allt viktigare är något som vi har märkt och hört under intervjuerna. Porter (1998c) 

anser att service är ett bra sätt att differentiera sig med hjälp av. Några av företagen nämner 

även att det skall vara trevligt, spännande och inbjudande att handla hos dem och att 

bemötandet med kunden blivit allt viktigare. Malmberg (2007) nämnde det som att de strävar 

efter att MaxiHuset skall vara ”den leende gallerian”. Porter (1998c) nämner vidare att det är 

bra att differentiera sig med hjälp av att prova på nya saker. Detta var något som främst 

Ljungkvist (2007) på Babyproffsen nämnde: ”Om man inte öppnar dörren bakom hörnet så 

vet man inte vad som kan finnas där.” 

 

Respondenterna nämnde att de är intresserade av att ha en bred målgrupp men vi har märkt att 

de flesta ändå har en specifik huvudmålgrupp. Det var endast ett av företagen som nämnde att 

de inte hade någon särskild målgrupp. Porter (1998c) nämner när han pratar om de tre olika 

allmänna strategierna att det är viktigt att differentiera sig på ett eller annat sätt och att 

målgruppen är ett sätt att göra detta på. Hur målgruppen ser ut för de olika företagen skiljer 

sig åt och det handlar inte bara om begränsningar av åldrar utan även vilket kön det är som de 

inriktar sig mot. Några av företagen riktar sig till den medvetna kvinnan i medelåldern medan 

andra riktar sig till en lite äldre målgrupp. Det är inget av de företag som vi har intervjuat som 
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har som målgrupp att attrahera ungdomar. Den målgruppen kan självklart hitta produkter hos 

de olika företagen men de fokuserar inte främst på dem. Vi tror att detta främst kan bero på att 

det i dagsläget är svårt att ta sig till området om konsumenten inte har tillgång till bil men 

detta kan vara något som förändras om området utvecklas så att det blir lättare att ta sig dit 

med cykel eller buss. De flesta företagen vill ändå erbjuda något till gemene man. 

 

Utifrån denna diskussion kan vi sammanfatta detta som att de företagen som vi har intervjuat 

alla differentierar sig på ett eller annat sätt, till exempel med hjälp av service eller ett brett 

sortiment. Differentiering är enligt Porter (1998c) en av tre strategier för att skapa sin position 

på marknaden, vilket på Ingelstaområdet verkar ha varit den genomgripande strategin. 

Motsatsen till differentiering är kostnadsledarskap. Vi har inte fått uppfattningen om att något 

av de företag vi har intervjuat har inriktat sig på kostnadsledarskap men däremot har företagen 

samtidigt som de har differentierat sig även använt sig av strategin fokusering. Detta då de 

flesta av företagen tydligt har riktat in sig på en viss kundmålgrupp, som har diskuterats ovan. 

Dock har vi märkt att företagen alltmer börjar bredda sitt sortiment, vilket tyder på att de i den 

aspekten inte är så fokuserade.  

 

Ett företag som till skillnad från företagen på Ingelsta är känt för att använda sig av 

kostnadsledarskap är IKEA, vilket enligt Andersson (2007) på Nordik spelar i en klass för sig. 

Men Persson (2007) och Forsberg (2007) anser båda att det stora antalet möbel- och 

heminredningsföretag på Ingelstaområdet tillsammans kan konkurrera med IKEA med tanke 

på att utbudet under den senaste tiden har utökats mycket på Ingelsta. Det som dock skiljer 

dem åt är att då IKEA arbetar med kostnadsledarskap och företagen på Ingelsta med 

differentiering, kan priserna inte riktigt jämföras med varandra. Vi tror att det stora antalet 

möbelbutiker på Ingelsta lockar många kunder men vi tror ändå att IKEA som har lång 

erfarenhet och ett starkt varumärke kommer att locka mycket folk från Norrköping till 

Linköping, där IKEA finns etablerat. 

5.6.1. Hyresgästmix 

Både Malmberg (2007) på Eurocommercial properties och Erstorp (2007) på Axfast anser att 

det är viktigt att det finns en eller ett par starka kedjor i köpcentrumet för att göra området 

attraktivt för både andra företag och för kunder, detta är även något som Bergström och 

Kolterjahn (2004) nämner och de påpekar även att det inte är lika stor risk att större redan 

väletablerade företag går i konkurs. Det är förståeligt om fastighetsägarna föredrar att ha 
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hyresgäster som stannar en längre period för att slippa tomma lokaler som kostar dem pengar 

och detta är något som både Malmberg (2007) och Erstorp (2007) har benämnt. Men 

Malmberg (2007) påpekar även att det kan vara positivt med förnyelse. Detta är något som 

även Hultén och Josefsson (2003, i Saesan & Lebeda, 2005) framhäver då de menar att 

fastighetsägare kontinuerligt bör uppdatera köpcentrumet med nya hyresgäster för att ständigt 

kunna locka nya kunder till området. Författarna har dock enbart sett fördelen med utbyten av 

hyresgäster och inte tänkt på nackdelar som till exempel Malmberg (2007) har nämnt; att om 

inte en ny hyresgäst flyttar in leder det till att lokalen står tom och det kan då bli dyrt för 

fastighetsägaren. Något som i detta sammanhang även bör nämnas är att Eurocommercial och 

AxFast i dagsläget inte är oroliga för att få tomma lokaler då det finns många butiker som står 

på kö för att komma in på området.   

 

Malmberg (2007) och Erstorp (2007) berättar att deras olika kontrakt skiljer sig mycket åt 

från hyresgäst till hyresgäst och att dessa är olika långa. Längden på kontrakten beror på hur 

mycket själva lokalen är anpassad till hyresgästen och om det gäller en stor kedja eller en 

mindre butik. Hultén och Josefsson (2003, i Saesan & Lebeda, 2005) påpekar att det som 

fastighetsägare tycker är viktigt är att ha en långsiktig plan för området och att långa kontrakt 

då kan hjälpa. Vi kan utifrån detta utläsa att det är tryggt för fastighetsägarna med långa 

kontrakt vilket är begripligt, speciellt när lokalerna är så pass anpassade till hyresgästen att det 

senare kan vara svårt att hitta en ny hyresgäst till lokalen. Kortare kontrakt kan även 

medverka till att nya attraktiva företag kan komma in i handelsområdet i efterhand. Vi antar 

att det alltid kommer att skapas nya fräscha butiker som kan locka ytterligare kunder till 

området och det är då följaktligen positivt om det finns plats för den butiken där. Detta är 

något som MaxiHuset har varit förutseende med, då de avsiktligen väntar med att skriva vissa 

av kontrakten till närmare öppningen av utbyggnaden.  

 

Både Malmberg (2007) och Erstorp (2007) arbetar för att ett visst antal av lokalerna skall vara 

tillsatta innan de börjar bygga. De menar båda att köpcentrum behöver en bra blandning av 

hyresgäster. AxFast försöker få in företag från flera olika sektorer och Eurocommercial, när 

det gäller MaxiHuset, vill ha olika butiker inom områdena mode och hemma. White och Gray 

(1996) anser att hur hyresgästmixen i ett köpcentrum ser ut beror på olika faktorer som till 

exempel inriktningen på köpcentrumet, vart köpcentrumet är beläget och om det finns andra 

butiker runt omkring. Eftersom att de i MaxiHuset vill ha butiker med anknytning till mode 

och hemma påverkar självklart detta hur hyresgästmixen ser ut. Även AxFast har vissa 



Magisteruppsats i företagsekonomi 

Sofie Carlsson & Gabriella Engström  88  

preferenser vid val av hyresgäster men Erstorp (2007) påpekar att deras krav inte är 

avgörandet av vilka företag som får etablera sig i deras lokaler. Vi kan se att även 

Ingelstaområdets geografiska position kan ha påverkat vilka företag som finns etablerade på 

området. Dels på grund av att det finns stora ytor och därmed plats för volymhandeln men 

även då det, som nämnts tidigare, år svårt att ta sig till området utan bil. Att antalet butiker på 

området påverkar hyresgästmixen kan vi se då många företag vill etablera sig där på grund av 

att de tillsammans lockar kunder. 

 

För fastighetsägarna är det viktigt att det går bra för deras hyresgäster då de tjänar på det och 

om många företag ligger inom samma område kan de tillsammans locka kunder dit, på grund 

av detta är fastighetsägarna intresserade av vilka deras hyresgäster är. Hultén och Josefsson 

(2003, i Saesan & Lebeda, 2005) resonerar om att fastighetsägarna vill uppnå en synergieffekt 

där liknande företag ligger bredvid varandra. Pakkanen (2007) på Em skulle till exempel 

gärna vilja se att alla möbelföretag på Ingelstaområdet låg ännu närmare varandra än vad de 

idag gör så att kunderna enklare skulle kunna ta sig mellan butikerna utan att behöva flytta på 

bilen. Även om Em är ett företag och inte en fastighetsägare tycker vi ändå att detta kan ses 

som ett exempel på att Hultén och Josefssons (2003, i Saesan & Lebeda, 2005) teori om att 

synergieffekt är något som eftersträvas verkar stämma. Även om de andra respondenterna inte 

direkt har påpekat att de vill att alla i samma bransch skall ligga i närheten av varandra, tycker 

de flesta att det är positivt med hög konkurrens och att det finns många företag med likartade 

produkter. 
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6. Slutsatser och rekommendationer 

I detta kapitel kommer de slutsatser som vi utifrån analysen har kommit fram till att 

presenteras. Presentationen kommer att ske med utgångspunkt från de formulerade frågeställ-

ningarna där avsikten är att knyta samman ”säcken” åt läsaren. Vi kommer även att ge 

rekommendationer till företag som funderar på att etablera sig på Ingelsta i Norrköping eller 

på ett annat externt köpcentrum i Sverige samt även rekommendationer inför framtida studier. 

  

Vilka faktorer har påverkat hur och varför utvecklingen  

på Ingelstaområdet har skett de senaste åren? 

 

I vår undersökning har vi påträffat två stora hinder till varför utvecklingen av Ingelstaområdet 

inte har skett tidigare. Tidigare var det staten som hade ansvaret för bebyggelse i alla 

kommuner men sedan 1987 när PBL kom fick kommunerna själva ansvaret för handeln men 

Norrköpings kommun valde då att begränsa tillväxten utanför stadskärnan via 

externhandelspolicyn. Det var inte förrän år 2004 när detaljhandelspolicyn skapades som 

Ingelsta handelsområde verkligen kunde börja expandera. Idag när detaljhandelspolicyn råder 

blandar kommunen sig inte i vilka företag som får etablera sig på området utan det viktiga för 

dem är att det finns konkurrens på området.  

 

En anledning till att det fanns ett behov av ett externt köpcentrum i Norrköping är att det inte 

finns utrymme för volymhandel i city och att företagen vill vara belägna nära sina 

konkurrenter så att de tillsammans kan locka kunder. En annan anledning till att Ingelsta-

området skapades kan vara att konsumenternas krav på att kunna köpa allt de behöver på en 

plats då de idag har vant sig vid det. 

 

Att konsumenternas krav har ökat har inte bara påverkat tillväxten av området utan även 

butikernas öppettider, då många konsumenter förväntar sig att kunna handla alla dagar i 

veckan. Företagen vill självklart ge sina kunder den servicen men det är ändå upp till var och 

en att själva bestämma sina öppettider. Dock kommer kravet om att ha öppet längre inte bara 

från konsumenterna utan även från konkurrenterna, då det istället för att erbjuda en service till 

kunden om längre öppettider handlar om att de inte skall skilja sig från mängden genom att ha 

öppet färre dagar i veckan än andra företag. En nackdel med att ha öppet flera dagar kanske 

inte ökar försäljningen utan istället förflyttas handeln till andra dagar. 
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Vilka fördelar och nackdelar finns det med att vara etablerad på  

Ingelstaområdet och vad är det som lockar företag att etablera sig där? 

 

Respondenterna anser att det finns både fördelar och nackdelar med att ligga på Ingelsta. En 

fördel är att de hellre ligger nära sina konkurrenter än att ligga långt bort och bli bortglömda 

samt att de tillsammans med de andra butikerna kan attrahera kunder till området. 

Tillsammans kan de bli starkare aktörer och konkurrera med aktörer på andra marknader som 

till exempel IKEA. Att de ligger nära andra butiker kan inte bara locka fler kunder utan även 

öka deras egen försäljning än om de skulle ligga själva. Området i sig består idag av flera 

olika typer av butiker och det gynnar kunderna med tanke på att de enkelt kan åka till ett och 

samma ställe och där handla allt. Det är inte bara företagen och kunderna som gynnas av 

området utan även fastighetsägarna tycker att det är positivt. De vill etablera sina fastigheter 

på ett område som ser lovande ut inför framtiden och som kan attrahera kunder. Att Ingelsta 

som område är attraktivt gör att fler och fler företag vill etablera sig på området vilket leder 

till att konkurrensen blir högre. Något som har påpekats är att det inte bara är konsumenterna 

som tjänar på att det råder konkurrens på området utan att även företagen vinner på det. 

 

Att det är råder hög konkurrens på Ingelsta har vi upptäckt men hur hög företagen tycker att 

den är beror på vad de säljer. När det råder hög konkurrens gäller det för butikerna att se till 

att de ligger steget före sina konkurrenter och på så sätt attrahera kunder. Om flera 

elektronikbutiker ligger relativt nära varandra kan de tillsammans attrahera kunder att lägga 

pengar på deras typer av produkter istället för till exempel på möbler eller verktyg. Den höga 

konkurrensen har även setts som att det med tiden kanske kan leda till något negativt. 

Exempel på det kan vara att konkurrensen med tiden kan leda till att butiker måste göra 

prissänkningar för att kunna vara konkurrenskraftiga, dock har vi märkt att det idag inte råder 

något priskrig. Alla företagen är positiva till den höga konkurrensen på området och det 

verkar inte som att företagen ännu har påverkats så mycket av den, men vi tror att detta kan 

bero på att Ingelsta handelsområde idag är en snabbt växande marknad där de redan 

etablerade företagen inte märker så stor skillnad när ett nytt kommer in.  

 

En ytterligare fördel som företagen har sett med att vara etablerade på Ingelsta är att de där 

har haft möjlighet att få stora ytor till sina butiker och att det är många som kräver det med 

tanke på att de har varor som behöver stora ytor för att kunna exponeras på bästa sätt. Dock 
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har vissa av de vi intervjuat sett att det funnits brist på mark när de skulle etablera sig där. Att 

de fick vänta ett tag innan dessa att de etablerade sig för att just de lokalerna som de var 

intresserade av inte var lediga. Vissa butiker hade även velat bygga eget men med tanke på att 

det fanns brist på mark fanns det inte möjlighet till detta, vilket de har sett som en nackdel.  

 

Något som är bra med området är att det finns bra parkeringar och att det är lätt att ta sig dit 

med bil, dock ser de flesta företagen att infrastrukturen på området är ett stort problem idag. 

Det finns idag två olika infarter till Ingelsta Handelsområde det har inte kommunicerats 

ordentligt utan att alla konsumenter kommer in via den ena infarten. Att infrastrukturen inte är 

bra leder till att det blir långa köer på området och vissa tror att det på sikt kan leda till att 

kunder inte kommer till området för att undvika köerna. Att någonting snart måste ske med 

infrastrukturen har vi tillsammans med företagen noterat. Det finns dock idag vissa tankar 

från kommunen på hur infrastrukturen skulle kunna förbättras. Det skulle kunna underlätta för 

de bilburna om busstrafiken och gång- och cykelbanorna gjordes i ordning med tanke på att 

kunder då kan välja ett annat färdmedel än att ta bilen. Vad företagen tycker om 

infrastrukturen beror till viss del på var på området de är etablerade, värst är det på den östra 

sidan av området.  

 

Något som de flesta har sett som positivt med Ingelstaområdet är att det ligger nära E4:an och 

att det med tanke på att det underlättar logistiken. Geografiskt sett ser alla att Norrköping 

ligger bra till med tanke på att staden ligger nära flera andra städer. Ett antal av företagen har 

även butiker i Linköping och Nyköping och menar att de då enkelt kan använda samma 

transportbil för sina varor med tanke på att den enkelt bara kan svänga av E4:an. Ingelsta kan 

även ta hjälp av både Hageby centrum och city för att attrahera inpendlande kunder till 

området. Vi tror att dessa tre områden tillsammans kan gynna Norrköping som en handelsstad 

då Norrköping på så vis kan konkurrera med andra närliggande handelsstäder. Att locka 

kunder utifrån tror vi är något som ytterligare måste utvecklas för att området på sikt skall gå 

bra.  

 

Att det idag inte finns någon gemensam marknadsföring för området kan ses som något 

negativt och att det skulle kunna underlätta för kunden. Det kan dock vara svårt att ha en 

gemensam ledare för området men någon typ av organisation skulle vara bra.  
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Hur kan olika aktörer som är etablerade på  

Ingelstaområdet skilja sig från mängden? 

 

Vid intervjuerna talade några av respondenterna om att det är viktigt att köra sitt eget ”race” 

medan andra talade om att vara unika. Något som därmed kan utläsas är att det är viktigt för 

företag att skilja sig från sina konkurrenter för att kunna vara konkurrenskraftiga. Vi har 

urskiljt flera olika sätt på hur företagen utmärker sig. Det kan handla om att ge en bra service 

till kunden, att erbjuda vissa speciella produkter, att bredda sitt sortiment med till exempel 

accessoarer eller annat så att alla skall kunna hitta något i butiken eller att erbjuda något extra 

i butiken som till exempel ett kafé. Alla företagen har framhållit att service är mycket viktigt 

och att det är något som blir allt viktigare på grund av att företag idag breddar sitt sortiment 

och därmed blir deras utbud och produkter mindre unika och dessutom krävs det mer personal 

i butikerna idag. Hemleverans och montering av produkter kan vara ett ytterligare exempel på 

en service som kan skilja ett företag från sina konkurrenter, men vi tycker att det verkar som 

att hemleverans idag mer är en standard. Däremot erbjuder några av företagen en annan typ av 

service då de till exempel hjälper kunden med inredning hemma hos kunden eller i butiken.  

 

Det är inte bara för företagen det är viktigt att utmärka sig utan även för de olika 

fastighetsägarna. De utformar sina byggnader så att de skall locka kunderna dit, sedan får 

företagen själva se till att kunderna kommer in i butikerna. Det finns olika sätt på hur 

fastighetsägarna kan attrahera kunder. På Ingelsta har fastighetsbolagen arbetat med snygg 

design på byggnaderna, med att marknadsföra sig med hjälp av personalen för att kunderna 

skall känna igen sig när de kommer dit och med att ha en bra blandning av butiker i sina 

fastigheter. Fastighetsägarna har påpekat att det är viktigt att det finns en eller ett par starka 

och välkända kedjor som lockar kunder och andra företag till området.  

 

Ett sätt på hur företagen har differentierat sig från varandra är med hjälp av företagens 

uttalade målgrupp. Några av företagen har en relativt lik huvudmålgrupp medan andra riktar 

sig till lite äldre konsumenter. Något som de flesta företagen dock har gemensamt är att de vill 

att nästan alla skall kunna hitta något de gillar i deras butik. En målgrupp som dock har blivit 

lite bortglömd på Ingelstaområdet är ungdomarna då det idag är svårt att ta sig till området om 

konsumenten inte har bil. Fastighetsägarna påverkar vilken målgrupp som kan lockas till 

köpcentrumet då de har preferenser om vilka företag som skall etablera sig på området. Det 
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ena fastighetsbolaget har valt ut olika sektorer som de vill ha butiker inom och det andra riktar 

in sig på ett specifikt segment av butiker.  

 

Med hjälp av vår studie har vi kunnat urskilja vilka fördelar och nackdelar med att vara 

etablerad på Ingelstaområdet och hur företagen har gjort för att skilja sig från sina 

konkurrenter på området. Utifrån ovanstående slutsatser skulle vi vilja ge några rekommen-

dationer till företag som är intresserade av Ingelstaområdet och till andra kommuner som 

funderar på att tillåta den externa handeln inom sin region att expandera.  

 

6.1. Rekommendationer 

Då vi har sett att den största nackdelen med Ingelstaområdet är dess infrastruktur anser vi att 

en förbättring av denna skulle vara ett bra sätt för att göra området ännu attraktivare. Då det 

idag inte finns någon gemensam organisation på området skulle det vara bra med något som 

håller alla företagen samman. Där tycker vi att en gemensam hemsida för hela området skulle 

vara ett bra sätt att lättare få information om vilka företag som finns på området, vart på 

området de befinner sig och information om eventuella öppettider under röda dagar. Detta är 

något som vi skulle ha haft nytta av då vi genomförde vår studie. 

 

Till företag som är intresserade av att etablera sig på området skulle vi vilja dela med oss av 

våra nya insikter. Vi anser att det är av betydelse att se till att skilja sig från andra aktörer då 

det finns många företag inom flera olika branscher på Ingelstaområdet idag.  

 

Eftersom att vi har gjort denna studie utifrån kommunens, fastighetsägarnas och företagens 

perspektiv tycker vi att det även skulle vara intressant att se det ur kundernas perspektiv, 

vilket skulle kunna vara ett förslag till vidare forskning. Det skulle även vara intressant att se 

hur city, Hageby centrum och Ingelstaområdet har påverkats av varandra med tanke på att alla 

områdena för tillfället håller på att expandera.  
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Bilaga 1: Karta över Ingelsta köpcentrum 
 
 

 
Kartan är hämtad från www.hitta.se men vi har själva modifierat den något. 

 



Magisteruppsats i företagsekonomi 

Sofie Carlsson & Gabriella Engström  99  

Bilaga 2: Intervjuguide till Näringslivskontoret 
 
Inledande frågor: 

1. Namn och titel, position i företaget?  

2. Vad gör Ni? Vilken verksamhet har Ni?  

 

Etablering: 

1. När släpptes iden att börja bygga på Ingelsta? 

2. Varför har Ingelsta utvecklats nu?  

3. Varför har handeln blivit så viktig för Norrköping? 

4. I vilka etapper har etableringen skett på Ingelsta? 

5. Finns det några etableringshinder på Ingelsta och i Norrköping? 

 

Kommunen: 

1. Vad anser kommunen det är som lockar med att ha ett externt köpcentrum? 

2. Hur involverad har kommunen varit i det som hänt på Ingelsta? 

 

Konkurrens: 

1. Hur ser konkurrensen ut med Tornby?  

2. Anser Ni att utbyggnaden som sker i Hageby centrum är ett hot mot Ingelsta? 

3. Anser Ni att ombyggnationerna i Centrumhusen konkurrerar med byggnationen på 

Ingelsta? 

4. Tror ni att företagen gynnas av konkurrensen som sker mellan dem på Ingelsta eller 

tror ni bara att det är konsumenterna som gynnas av detta? 
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Bilaga 3: Intervjuguide till fastighetsägarna 
  

Inledande frågor: 

1. Namn och titel, position i företaget?  

2. Vad gör Ni? Vilken verksamhet har Ni? 

 

Etablering: 

1. Vilka är de olika etapperna som skett och när kunde första kunden flytta in?  

2. Vilka byggnader/mark är det som Ni äger på Ingelstaområdet? 

3. Vad har Ni för ansvar idag på Ingelsta? 

 

Hyresgäster: 

1. Har Ni kontroll över att välja vilka hyresgäster Ni har och var de skall ligga?  

2. Är valet av hyresgäster medvetet från Ert håll? 

3. När tog Ni kontakt med de butikerna/kedjorna som finns på Ingelsta idag?  

4. Hur långa kontrakt har Ni med butikerna? Vilken typ av kontrakt? 

5. Vad har Ni för inriktning på butikerna, hyresgästmix? Vilka butiker finns där idag? 

Hur viktig är variationen av olika affärer?  

 

Konkurrens: 

1. Vilka anser Ni vara Era konkurrenter? 

2. Hur mycket satsar Ni på att differentiera Er från andra köpcentrum?  

 

Övrigt: 

1. Vad tror ni det är som lockar butiker till att etablera sig på Ingelsta? 

2. Har ni en turlista? 
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Bilaga 4: Intervjuguide till företagen 
 
Inledande frågor: 

1. Namn och titel, position i företaget?  

2. Vad gör Ni? Vilken verksamhet har Ni?  

 

Etablering:  

1. När etablerade Ni er på Ingelsta? 

2. Varför etablerade Ni er på Ingelsta?/Varför flyttade Ni till Ingelsta? 

3. Hur lång tid tog etableringen på Ingelsta? 

4. Var finns Er närmaste etablerade butik? 

5. Hur stor butiksyta har Ni? 

6. Vad ser Ni för fördelar respektive nackdelar med att vara etablerade på Ingelsta? 

7. Märkte Ni av några etableringshinder när Ni skulle etablera er på Ingelsta?  

 

Konkurrens:  

1. Vilka anser Ni vara era konkurrenter? Varför?  

2. Anser Ni att det är hög konkurrens på Ingelsta?  

3. Känner Ni att Ni i så fall gynnas av den eller anser Ni att bara kunderna gör det?  

 

Differentiering: 

1. Är det viktigt för Er att på något sätt skilja sig från mängden när det finns många 

företag inom samma bransch på Ingelsta? 

2. Vilken typ av service erbjuder Ni kunderna? Hemleverans? montering? 

3. Anser Ni att service är viktigt? 

4. Vilken är Er målgrupp?  

 

Specifika frågor: 

Essells: Hur har Ni påverkats av de andra företagen som har etablerats på Ingelsta?



Magisteruppsats i företagsekonomi 

Sofie Carlsson & Gabriella Engström  102  

Bilaga 5: Detaljhandelspolicy för Norrköpings kommun8 
 
Syftet med policyn är att den skall ge ett stöd för Norrköping kommuns planering av hur 

handelsutvecklingen skall se ut samt även ge en vägledning vid olika lokaliseringsprövningar 

av såväl förnyelseplanering som tillkommande handelsetableringar. Policyn skall ge en 

förenad spelplan och ge kunskapsbakgrund men även ge bestämmelser för kommunens 

invånare, handledare och fastighetsägare. Detta både när det gäller nya och befintliga. 

Kommunen skall med hjälp av detta tillvägagångssätt skapa tillväxt för kommunen på ett 

hållbart sätt. 

 

Det främsta och övergripande målet med detaljhandelspolicyn är att tillväxten skall vara i 

balans. Framtidsbilden som satts upp av kommunen skall nås eftersom de satsar på 

utvecklingen av innerstaden och av den externhandel som finns. Detta samtidigt som den 

goda kvaliteten i centrumet och den redan fungerande närservicen skall behållas. De operativa 

mål som har satts upp av kommunen är att:  

• Detaljhandelsindex för sällanköpsvaror skall höjas med 10 enheter från 2002 till år 

2010. 

• Detaljhandelsindex för dagligvaror skall höjas med 5 enheter från år 2002 till år 2010. 

• Policyn och dess faktaunderlag skall granskas, ändras och uppgraderas årligen med 

hjälp av planerings- eller policysamråd mellan kommunen och näringslivet. 

 

Turordning för lägesval när det gäller dagligvaror vid etableringar är: 

1. Stadsdels- eller tätortscentrum (nära bostad) 

2. Innerstaden 

3. Ingelsta 

 

Turordning för lägesval när det gäller sällanköpsvaror vid etableringar är: 

1. Innerstaden, stadsdels- och tätortscentra 

2. Ingelsta 

3. Om den tänkta enheten inte kan rymmas i 1 och 2 och den känns mycket angelägen kan ett 

nytt område prövas, även externt. Detta skulle kräva en hel del prövning om lämpligheten av 

ett nytt område.  
                                                 
8 Informationen i denna bilaga är hämtat från: Norrköpings kommun, 2007b.  


